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Ärendeförteckning
§ 293/2015 Finansiella mål för Stadshuskoncernen
§ 294/2015 Förändring i bolagsstrukturen
§ 295/2015 Revidering av bolagsordning för Linde Stadshus AB samt bolagsordning och
ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB
§ 296/2015 Ny grundskola i Lindesberg
§ 297/2015 Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om miljövänlig byggnation av
högstadieskola i Lindesberg
§ 298/2015 Deltagande i pilotprojekt KISAM - Konsten i samhället
§ 299/2015 Ekonomisk månadsuppföljning november 2015
§ 300/2015 Serviceförsörjningsplan för Lindesberg
§ 301/2015 Internkontrollplaner för alla nämnder år 2016
§ 302/2015 Framtagande av planprogram för Dalkarlshyttan
§ 303/2015 Samverkansöverenskommelse mellan Lindesbergs kommun och
lokalpolisområde Lindesberg, om samverkan i brottsförebyggande- och
trygghetsskapande arbete
§ 304/2015 Försäljning av mark till Linde Energi
§ 305/2015 Samråd om vatten-och miljöfarlig verksamhet för Linde Energi AB och
Lindesbergs lasarett
§ 306/2015 Ansökan från Fellingsbro orientering och friidrott om bidrag för anläggande av
gångväg
§ 307/2015 Säker kommunal ledningsförmåga I Lindesbergs kommun
§ 308/2015 Inriktning av löneöversyn 2016-2017
§ 309/2015 Lönekartläggning samt handlingsplan för jämställda löner 2016-2018
§ 310/2015 Avfallsplan 2016-2018
§ 311/2015 Interkommunal ersättning för vuxenutbildning 2015
§ 312/2015 Se separat protokoll, omedelbar justering

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2015-12-15

Sammanträdesdatum

§ 313/2015 Svar på motion från Jonas Kleber (C) och Linda Svahn (S) om att erbjuda
möjligheten att tanka biogas/fordonsgas i Lindesbergs kommun
§ 314/2015 Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om skräpplockardag
§ 315/2015 Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om utformande av trädplan
§ 316/2015 Svar på motion från Virosa Viberg (SD) om förbud mot tiggeri på offentlig plats
i Lindesbergs kommun
§ 317/2015 svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om en cykelled, gångled och ridled
runt Råsvalen
§ 318/2015 Svar på motion från Margareta Andergard (FP) om Tingshuset i Lindesberg
§ 319/2015 Svar på medborgarförslag om användning av tingshuset
§ 320/2015 Svar på medborgarförslag om Tingshuset som allaktivitetshus
§ 321/2015 Svar på medborgarförslag om dränering av fotbollsplaner på Råsvallens IP
§ 322/2015 Svar på medborgarförslag om Kägelbanans framtid på Kyrkberget
§ 323/2015 Svar på medborgarförslag om att anlägga en sopsorteringsstation i centrala
Gusselby
§ 324/2015 Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige till nämnd/kommunalt bolag/verksamhet december 2015
§ 325/2015 Meddelanden
§ 326/2015 Anmälan av delegationsbeslut
§ 327/2015 Information vid beredanden kommunstyrelsen den 15 december
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Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 293

Dnr. 2015/552

Finansiella mål för Stadshuskoncernen
Beslut
Kommunstyrelsen antar följande finansiella mål för Stadshuskoncernen:




Avkastning på eget kapital – ska över tid vara minst 7 %
Skuldsättningsgraden (S/E) – ska inte överstiga 4
Utdelning kan max ske med 5 mnkr/år

De finansiella målen fastställs som ägardirektiv
Ärendebeskrivning
Linde Stadshus AB ska, efter samråd med dotterbolagen, föreslå mål på
resultat, avkastning på eget kapital och soliditet för dotterbolagen. De
finansiella målen ska fastställas av kommunstyrelsen och läggas fast som
ägardirektiv till dotterbolagen.
Bolagens ekonomer har i samråd med direktörerna utarbetat förslag till
finansiella mål för Stadshuskoncernen och respektive dotterbolag.
Linde Stadshus AB beslutade den 3 december 2015 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att anta följande finansiella mål för
Stadshuskoncernen samt att de finansiella målen fastställs som
ägardirektiv.




Avkastning på eget kapital – skall över tid vara minst 7 %
Skuldsättningsgraden (S/E) – skall ej överstiga 2
Utdelning kan max ske med 5 mnkr/år

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår bifall till Linde Stadshus ABs
förslag med förändringen att siffran 2 i andra punkten ska ändras till siffran
4.
_________
Meddelas för åtgärd:
Linde Stadshus AB
Meddelas för kännedom:
Ekonomichef
Ekonomichef FALAB/LIBO

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 294

Dnr. 2015/550

Förändring i bolagsstrukturen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:




Bolagsstrukturen förändras så att det planerade bolaget
Näringsfastigheter i Linde AB utgår och den verksamhet som
ursprungligen skulle ske i bolaget överförs till Linde Stadshus AB
och Fastigheter i Linde AB.
Bolagsordning och ägardirektivet för Näringsfastigheter i Linde AB
upphävs.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 13 maj 2014 att inrätta ett bolag för att
utveckla samverkan med kommunens näringslivsenhet och aktivt samverka
med privata aktörer för att säkerställa kunskap om behov och möjligheter
till genomförande av byggnationer med beaktande av möjligheter till
riskspridning. Företagets namn är Näringsfastigheter i Linde AB och en
styrelse har utsetts.
Ingången för befintliga företagare och nyföretagare är kommunens
näringslivsenhet inom tillväxtförvaltningen. De senaste åren har arbetet
utvecklats och fokuserats på att ge de stöd som efterfrågas.
Linde Stadshus AB kan som ett alternativ ersätta ett särskilt bolag för dessa
frågor, där fördelen är en bred politiskt förankring som innebär transparens
i de ärenden som ska behandlas. Detta ser nuvarande tjänstemannaledning
som en nödvändig förutsättning för ett framgångsrikt näringslivsstödjande
arbete.
Genom den sammansättning av arbetsområden och medarbetare som finns
inom tillväxtförvaltningen, så är det naturlig ingång i de flesta frågor som
rör företagen i kommunen. Inom ramen för Linde Stadshus AB skulle
näringslivsenheten i nära samverkan med Fastigheter i Linde AB kunna
ansvara för det arbete som annars skulle bedrivas i Näringsfastigheter i
Linde AB.
Linde Stadshus AB beslutade den 3 december 2015 att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:


Justerande

Förändra bolagsstrukturen så att det planerade bolaget
Näringsfastigheter i Linde AB utgår och den verksamhet som

Utdragsbestyrkande
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2015-12-15
ursprungligen skulle ske i bolaget överförs till Linde Stadshus AB
och Fastigheter i Linde AB.
Bolagsordning och ägardirektivet för Näringsfastigheter i Linde AB
upphävs.

Ledamöternas förslag till beslut
Kristine Andersson (S) och Jonas Kleber (C) föreslår bifall till Linde
Stadshus ABs förslag.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 295

Dnr. 2015/551

Revidering av bolagsordning för Linde Stadshus AB samt
bolagsordning och ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Bolagsordning för Linde Stadshus AB samt Fastigheter i Linde AB och
ägardirektiven för Fastigheter i Linde AB revideras, enligt förslag från
Linde Stadshus AB daterade den 3 december 2015.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 13 maj 2014 att inrätta ett bolag för att
utveckla samverkan med kommunens näringslivsenhet och aktivt samverka
med privata aktörer för att säkerställa kunskap om behov och möjligheter
till genomförande av byggnationer med beaktande av möjligheter till
riskspridning. Företagets namn är Näringsfastigheter i Linde AB och en
styrelse har utsetts.
Ingången för befintliga företagare och nyföretagare är kommunens
näringslivsenhet inom tillväxtförvaltningen. De senaste åren har arbetet
utvecklats och fokuserats på att ge de stöd som efterfrågas.
Linde Stadshus AB kan som ett alternativ ersätta ett särskilt bolag för dessa
frågor, där fördelen är en bred politiskt förankring som innebär transparens
i de ärenden som ska behandlas. Detta ser nuvarande tjänstemannaledning
som en nödvändig förutsättning för ett framgångsrikt näringslivsstödjande
arbete.
Genom den sammansättning av arbetsområden och medarbetare som finns
inom tillväxtförvaltningen, så är det naturlig ingång i de flesta frågor som
rör företagen i kommunen. Inom ramen för Linde Stadshus AB skulle
näringslivsenheten i nära samverkan med Fastigheter i Linde AB kunna
ansvara för det arbete som annars skulle bedrivas i Näringsfastigheter i
Linde AB.
Linde Stadshus AB beslutade den 3 december 2015 att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:


Justerande

Förändra bolagsstrukturen så att det planerade bolaget
Näringsfastigheter i Linde AB utgår och den verksamhet som
ursprungligen skulle ske i bolaget överförs till Linde Stadshus AB
och Fastigheter i Linde AB.

Utdragsbestyrkande
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2015-12-15
Bolagsordning och ägardirektivet för Näringsfastigheter i Linde AB
upphävs.

I och med det beslutade Linde Stadshus att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera bolagsordning för Linde
Stadshus AB samt Fastigheter i Linde AB och ägardirektiven för
Fastigheter i Linde AB.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 296

Dnr. 2014/412

Ny grundskola i Lindesberg
Beslut







Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Fastigheter i Linde AB att
projektera och uppföra ny skola för elevantal enligt barn- och
utbildningsförvaltningens planering och inom anslag i budget (VP)
2018.
Skolan ska inkludera nytt tillagningskök för ca 2700 portioner/dag.
Kommunstyrelsen uppdrar till Bergslagens miljö- och
byggförvaltning att utarbeta detaljplan för ny skola vid
Stadsskogsvallen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 30/2015 samt barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 225/2015 om
utformning och innehåll beaktas i det fortsatta arbetet.
Kommunstyrelsen utser styrgrupp för projektet.

Ärendebeskrivning
En ny högstadieskola planeras i Lindesbergs tätort. Ett flertal platser har
varit uppe till diskussion på politisk nivå, bland annat Stadsskogsvallen.
Med anledning av den framtida placeringen av ny högstadieskola
efterfrågas en kommunikation bland de berörda parterna.
Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott beslutade den 8
oktober att uppdrar åt Jesper Almlöf, mark- och exploateringsingenjör, att:






Sammankalla till samverkan mellan Tredingen utveckling AB,
förvaltningschefen för barn- och utbildning, verksamhetschefen för
grundskolan, kostchefen, folkhälsostrategen, näringsliv och
utveckling samt Bergslagens miljö- och byggförvaltnings
stadsbyggnadskontor.
Samverkansgruppen ska redovisa max tio kriterier som är de
viktigaste för placering av ny högstadieskola samt ge förslag på max
tre möjliga placeringar av skolan. Samverkansgruppen ska även
redovisa underlag, framtaget av näringsliv- och utveckling, där de
alternativa placeringarna utreds.
Redovisning av samverkansgruppens arbete ska ske till utskottet,
senast vid sammanträdet i december 2014.

Jesper Almlöf föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 3 november 2014
att kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott ska besluta att:

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-12-15
Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB) får i uppdrag att
beställa en riskanalys i enlighet med denna skrivelse
Näringsliv och utveckling erhåller tilläggsanslag på 100 000 kronor
för riskanalysen
Det uppdrag som gavs till näringsliv och utveckling av
kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, 2014-10-08,
tas över av BMB, men att tidsramen utsträcks till januari 2015 för
att möjliggöra ett bra beslutsunderlag.

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




Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB) får i uppdrag att
beställa en riskanalys i enlighet med Jesper Almlöfs tjänsteskrivelse
daterad den 3 november 2014
Finansieringen av riskanalysen på 100 000 kronor sker genom
omdisponering från kommunstyrelsens anslag för hyror 2014
Det uppdrag som gavs till näringsliv och utveckling av
kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott den 8 oktober
2014 tas över av BMB. Redovisningen av uppdraget förlängs från
december 2014 till januari 2015.

Kommunchefen inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 19 februari
2015 där han lämnar ytterligare tre beslutsförslag i ärendet om en ny
högstadieskola:






Kommunstyrelsen ger Fastigheter i Linde AB i uppdrag att
projektera och uppföra ny högstadieskola i Lindesberg i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2013. Bilagda
utredningar och yttranden ska beaktas i arbetet med projektering.
Projekteringen ska genomföras i samverkan med barn-och
utbildningsnämnden och dess förvaltning som är
huvudintressent. Byggnationen berör också kostproduktion och
hall för idrott och fritidsaktiviteter, varför enheter inom
kommunledningskontoret och tillväxtförvaltningen också är
intressenter. Barn- och utbildningschefen ges i uppdrag att
samordna arbetet för kommunens olika
verksamheter/intressenter.
Kommunstyrelsen fattar efter förslag från barn- och ut
bildningsnämnden beslut om lokalisering och dimensionering av
ny högstadieskola.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2015:


Justerande

Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB) får i uppdrag att
beställa en riskanalys i enlighet med Jesper Almlöfs tjänsteskrivelse
daterad den 3 november 2014

Utdragsbestyrkande
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Finansieringen av riskanalysen på 100 000 kronor sker genom
omdisponering från kommunstyrelsens anslag för hyror 2014
Det uppdrag som gavs till näringsliv och utveckling av
kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott den 8 oktober
2014 tas över av BMB. Redovisningen av uppdraget förlängs från
december 2014 till januari 2015.
Kommunstyrelsen ger Fastigheter i Linde AB i uppdrag att
projektera och uppföra ny högstadieskola i Lindesberg i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2013.
Utredningar och yttranden från BMB, Sweco, måltidsenheten och
folkhälsoteamet, inkomna till kansliet den 9 februari 2015, ska
beaktas i arbetet med projektering.
Projekteringen ska genomföras i samverkan med barn-och
utbildningsnämnden och dess förvaltning som är huvudintressent.
Byggnationen berör också kostproduktion och hall för idrott och
fritidsaktiviteter, varför enheter inom kommunledningskontoret och
tillväxtförvaltningen också är intressenter. Barn- och
utbildningschefen ges i uppdrag att samordna arbetet för
kommunens olika verksamheter/intressenter.
Kommunstyrelsen fattar efter förslag från barn- och ut
bildningsnämnden beslut om lokalisering och dimensionering av ny
högstadieskola.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 mars
2015 att lämna följande förslag till kommunstyrelsen för beslut:




Ny högstadieskola placeras vid stadsskogsvallen, Lindesberg
Ny detaljplan beställs
Skolan byggs för ett elevantal som omfattar cirka 500 elever

Verksamheten vid den nya skolan ska omfatta:
 Skola årskurs 7-9
 Grundsärskola
 Särskilda undervisningsgrupper ex A28, C13, Tuvan
 Fritidsgårdsverksamhet
 Samordnat elevhälsocentrum
 Specialsalar, som ex samlingssal, musik, slöjd, som samordnas
med Brotorpsskolan
 Matsal, som samordnas med Brotorpsskolan
 Skolbibliotek, som samordnas med Brotorpsskolan
 Idrottshall, som samordnas med Brotorpsskolan
 Administration som samordnas med Brotorpsskolan, det ska
finnas bra utrymmen för personal



Justerande

Skolan ska byggas med möjlighet att bygga på/ut när Lindesberg
behöver en större högstadieskola
Ett elevinflytande finns med vid planering av byggnation av skola
och skolgård
Utdragsbestyrkande
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2015-12-15
I planeringen av kök tas med angöring planering för transportet av
leveranser till och från kök samt parkering för måltidspersonal
Bussangöring för skolskjutsar samt att möjlighet för föräldrar att
lämna och hämta barn med bil planeras
Byggnationen planeras med ett effektivt nyttjande av mark,
eventuell byggnation i flera våningsplan
Tillgänglighet omfattande hörsel, syn, allergi, rörelsehinder och
kunskap
Pedagogisk inriktning tas fram tillsammans med personal

Utskottet för stöd och strategi beslutade den 23 november 2015 att föreslå
kommunstyrelsen besluta:
Ny högstadieskola ska inrymma tillagningskök för produktion av cirka
2700 portioner/dag.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottet beslutade den 30 november
2015 att föreslå kommunstyrelsen besluta:
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut BUN § 30/2015
kompletteras med följande:
-




-

-

Igångsättningstillstånd för projekt ny skola på Stadsskogsvallen beviljas.
Projektering och planering av den nya skolan på Stadsskogsvallen görs för
att även inrymma en del av Kristinaskolans elevunderlag samt för
kommande elevökningar.
Det uppdras till barn- och utbildningsnämnden att utreda förutsättningarna
för att
bygga ut Björkhagaskolan för att rymma en del av Kristinaskolans
elevunderlag senast år 2018. Uppdraget samt förslag till beslut ska
rapporteras tillbaka till kommunstyrelsen senast under våren 2016.
fortsätta arbetet med vilka funktioner som ska inrymmas i den nya skolan
samt planera för att gå ur Kristinaskolan i samband med att ny skola tas i
bruk år 2018.
Förändringarna av skolstrukturen i Lindesbergs tätort finansieras inom den
budget som avsatts för ökade hyror för ny högstadieskola från och med
2018, budgeterade hyreskostnader för Kristinaskolan och nuvarande
Stadsskogsskolan samt kommande hyresökningar i samband med planerade
renoveringar på Brotorpskolan och Kristinaskolan.
En politisk styrgrupp med representanter från barn- och
utbildningsnämnden, FALAB, utskottet för stöd- och strategi m.fl. tillsätts
med uppdrag att nogsamt följa arbetet med den nya skolan med
utgångspunkt i funktion, ekonomi och politisk viljeinriktning.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta:

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

14

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen







2015-12-15
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Fastigheter i Linde AB att
projektera och uppföra ny skola för elevantal enligt barn- och
utbildningsförvaltningens planering och inom anslag i budget (VP)
2018.
Skolan ska inkludera nytt tillagningskök för ca 2700 portioner/dag.
Kommunstyrelsen uppdrar till Bergslagens miljö- och
byggförvaltning att utarbeta detaljplan för ny skola vid
Stadsskogsvallen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 30/2015 samt barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 225/2015 om
utformning och innehåll beaktas i det fortsatta arbetet.
Kommunstyrelsen utser styrgrupp för projektet.

Linda Svahn (S), Bengt Storbacka (S), Kristine Andersson (S), Jonas
Kleber (C) Pär-Ove Lindqvist (M), Anniette Lindvall (M) och Ingrid Åberg
(KD) föreslår bifall till Irja Gustavssons (S) förslag.
Per Söderlund (SD) föreslår avslag till Irja Gustavssons (S) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställde Irja Gustavsson (S) förslag mot Per Söderlunds (SD)
avslagsförslag och fan att kommunstyrelsen beslutat enligt Irja Gustavsson
(S) förslag.
Reservation
Per Söderlund (SD) och Virosa Viberg (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Per Söderlunds (SD) avslagsförslag.
_________
Meddelas för åtgärd:
Fastigheter i Linde AB
Bergslagens miljö- och byggförvaltning
Meddelas för kännedom:
Barn- och utbildningsnämnden
Utskottet för stöd och strategi
Kostchef

Justerande
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Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 297

Dnr. 2015/210

Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om miljövänlig
byggnation av högstadieskola i Lindesberg
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Motionen besvaras med yttrande från VD i Fastigheter i Linde AB, daterat
den 4 december 2015.
Motionens intentioner beaktas i arbetet med ny högstadieskola, utifrån
FALABs affärsplan.
Ärendebeskrivning
Agneta Nilsdotter (MP) inkom på kommunfullmäktiges sammanträde den
14 april 2015 med en motion där hon föreslår att byggnationen av ny
högstadieskola i Lindesberg ska ske på ett miljömässigt sätt och att
solceller ska installeras på taket.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2015 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Motionen remitterades den 19 maj 2015 till Fastigheter i Linde AB för
yttrande.
VD för Fastigheter i Linde AB (FALAB) inkom med yttrande den 4
december 2015. I yttrandet framkommer det att FALAB som
fastighetskoncern bedriver en verksamhet som grundar sig på deras
miljöpolicy. Den pekar på att samtliga medarbetare ska pröva sin
verksamhet ur ett affärsmässigt miljöperspektiv och agera utifrån
miljöpolicyns intentioner.
Enligt FALABs affärsplan ska samtliga FLABs projekt prövas och
utvärderas från ett miljöeffektivt perspektiv avseende val av material och
tekniska lösningar. Bland annat ska solenergi prioriteras.
_________

Justerande
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Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 298

Dnr. 2015/537

Deltagande i pilotprojekt KISAM - Konsten i samhället
Beslut
Lindesbergs kommun deltar i pilotprojektet konsten i samhället.
Ärendebeskrivning
Sira Jokinen Lisse från pilotprojektet KISAM – Konsten i samhället,
informerade tillväxtutskottet om projektet den 1 december 2015.
Pilotprojektets syfte är bland annat att genom utbildning öka förståelsen för
konstens, respektive politikens strukturer och därigenom öka möjligheten
till samverkan och arbete. Det kan vara allt från stadsbyggnad, offentlig
konst, utställningsverksamhet, kultur- i skola projekt, till konst inom hälsa,
vård och omsorg, turism, integration, medborgardialoger, sociala projekt,
med mera.
Pilotprojektet syftar även till att skapa en ömsesidig förståelse för konstens
respektive politikens strukturer och därigenom skapa bättre förutsättningar
för samverkan. Genom pilotprojektet ska en modell skapas för hur
kompetensutveckling inom konstområdet för beslutsfattare kan se ut samt
utarbeta idéer för konkreta projekt i hur konsten kan komma in och bidra
till en positiv samhällsutveckling i stora som små kommuner.
Sammanlagt kommer 6-9 kommuner i 3 regioner ges möjlighet att delta i
pilotprojektet. Projektet befinner sig just nu i förankringsfasen. Region
Örebro, Örebro kommun och Motala kommun kommer att delta. Flera
andra regioner och kommuner har visat stort intresse. Möten har också skett
med Kulturrådet, KLYS, Linköpings universitet, Myndigheten för
Kulturanalys och SKL, som har visat stort intresse och vill följa projektet.
Projektet inleds med "Konstens möjligheter - Kompetensutveckling för
beslutsfattare " Kostnad för att medverka i hela projektet KISAM steg 1 - 3
är 75 000 -170 000 kr beroende på kommunens storlek.
Det är ett helt nytt koncept att fokusera på målgruppen högsta
politiker/beslutsfattare i ett konst/samhällsutvecklingsprojekt vilket
kommer generera stort medialt intresse såväl lokalt och regionalt som på
riksplanet.
Tillväxtutskottet beslutade den 1 december 2015 att uppdra till
förvaltingschefen att till kommunstyrelsen den 15 december 2015 inkomma
med skriftligt beslutsunderlag gällande delgatande i pilotprojekt KISAM –
Konsten i samhället.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
Kulturchef Kristina Öster inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 12
december med beslutsunderlag för pilotprojektet Konsten i samhället samt
föreslår kommunstyrelsen besluta att delta i pilotprojektet konsten i
samhället.
Ledamöternas förslag till beslut
Irja Gustavsson (S) föreslår att Lindesbergs kommun ska delta i
pilotprojektet konsten i samhället.
Jonas Kleber (C) föreslår bifall till Irja Gustavsson (S) förslag.
Per Söderlund (SD) och Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår avslag till Irja
Gustavsson (S) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att kommunstyrelsen
beslutat enligt Irja Gustavssons (S) förslag.
Reservation
Pär-Ove Lindqvist (M), Anniette Lindvall (M), Ingrid Åberg (KD), Per
Söderlund (SD) och Virosa Viberg (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för avslagsförslaget.
_________
Meddelas för åtgärd:
Konsten i Samhället
Meddelas för kännedom:
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 299

Dnr. 2015/133

Ekonomisk månadsuppföljning november 2015
Beslut
Den ekonomiska redovisningen för november 2015 läggs till handlingarna.
Samtliga nämnder och utskott uppmanas att följa budget.
Ärendebeskrivning
IT- och teleenheten redovisar ett underskott på 1,5 Mnkr på grund av
eftersläpade kostnader för stadsnät.
Prognosen för vatten och avlopp visar ett underskott på intäkterna beroende
på lägre brukningsavgifter. Eventuellt kan det kompenseras av nya
anläggnings- och anslutningsavgifter.
Barn- och utbildningsnämnden lämnar en förbättrad helårsprognos än
föregående månad. Avvikelsen mot årsbudgeten beräknas till + 2,0 Mnkr.
Förändring från föregående prognos är att fritidshemmen tillsammans
aviserar en förbättrad prognos mot helårsbudget med 0,2 Mnkr. Inom
grundskolan finns ett ökat överskott med 0,7 Mnkr där nästan en halv
miljon avser den gemensamma potten med socialförvaltningen. Förskolans
prognos förbättras med 1,1 miljon kronor från föregående månad.
Socialnämnden uppvisar en avvikelse på -4,5 Mnkr. Helårsprognosen är en
avvikelse på -2,5 Mnkr. Administrationen uppvisar ett överskott på 1,0
Mnkr och en helårsprognos på 1,0 nkr.
Funktionsstöd redovisar en avvikelse på -3,6 Mnkr på grund av högre
kostnader än budgeterat inom daglig verksamhet, gruppboende och
personlig assistens.
Individ- och familj har en avvikelse på -5,7 Mnkr som beror på ökade
personalkostnader inom boendestöd och ekonomisk bistånd på grund av en
stor ärendemängd samt placeringar utöver budget inom familjehem och
HVB-verksamheterna för barn och vuxna.
Vård och omsorg redovisar en avvikelse på 3,8 Mnkr. Den positiva
avvikelsen beror på lägre lönekostnader än budgeterat inom ett flertal
verksamheter.
Totala nettoutbetalningar av försörjningsstöd till och med november 2015
är 20 967 000 kronor. Samma period år 2015 var summan 22 671 000
kronor.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2015-12-15
Bergslagens miljö- och byggnämnd redovisar en avvikelse på -0,7 Mnkr
som till största delen beror på ökade kostnader för bostadsanpassningen i
Lindesbergs kommun.

_________
Meddelas för åtgärd:
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Utskottet för stöd och strategi
Tillväxtutskottet

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 300

Dnr. 2015/256

Serviceförsörjningsplan för Lindesberg
Beslut
Serviceförsörjningsplan för Lindesberg, daterad den 4 november 2015,
antas.
Ärendebeskrivning
Projekt pilotkommuner för serviceutveckling, där Lindesbergs kommun
tilldelades 2 422 220 kronor varav 1 453 320 kronor är medfinansiering
från tillväxtverkets åtgärd om medel för serviceutveckling. Detta projekt
startades 2012-04-01 och har ett beräknat slut i oktober 2015. Med tanke på
detta bör en sammanfattning och analys samt plan för det fortsatta arbetet
göras. Denna plan bör innehålla verktyg för att bibehålla och
vidareutveckla lokal utveckling i funktionella områden, där en grogrund för
lokal service och tillväxt skapas i våra attraktiva ytterområden.
Exempel på viktiga områden kan vara serviceförsörjningsplan,
servicepunkter, uppdragsersättningsavtal, ramprogram för 2016-2017,
lokala utvecklingsplaner, medborgardialog samt digital infrastruktur. För
varje område bör ett förslag till budget även tas fram.
Landsbygdsutvecklare Christer Kallin inkom med en tjänsteskrivelse
daterad den 5 maj 2015 där förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet ska
ge näringslivsenheten i uppdrag att framta en skrivelse i enlighet med
tjänsteskrivelsen, samt återkomma senast i oktober med ett förslag till
beslut.
Tillväxtutskottet beslutade den 12 maj 2015 att uppdra till förvaltningen att
ta fram en skrivelse i enlighet med Christer Kallins tjänsteskrivelse, daterad
den 5 maj. Tillväxtförvaltningen ska återkomma med förslag till beslut i
oktober.
Landsbygdsutvecklare Christer Kallin inkom med en
serviceförsörjningsplan för Lindesberg den 4 november 2015.
Tillväxtutskottet beslutade den 10 november 2015 att föreslå
kommunstyrelsen besluta:
Serviceförsörjningsplan för Lindesberg, daterad den 4 november 2015,
antas.
_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 301

Dnr. 2015/433

Internkontrollplaner för alla nämnder år 2016
Beslut
Kommunstyrelsen antar upprättade internkontrollplaner för år 2016 för
nämnderna.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommuns har för första gången sammanställt nämndernas
internkontrollplaner.
Kommunfullmäktige beslutade (2014-11-18) anta ”Styrnings- och
ledningssystem för kommunkoncernen” och tidigare fanns ”Reglemente för
intern kontroll” även detta har antagits av kommunfullmäktige (2014-0617). Hur internkontrollen ska gå till i Lindesbergs kommun framgår av
dessa dokument. Nedan citeras ett utdrag ur det sistnämnda dokumentet.
”8 § Internkontrollplan
Nämnder och bolagsstyrelser ska varje år anta en särskild plan för
uppföljning av den interna kontrollen. Planen ska tillsammans med en riskoch väsentlighetsanalys överlämnas till kommunstyrelsen senast under
oktober månad varje år i samband med nämndernas verksamhetsplanering
för det kommande året.
Framtagande av kontrollplanen ska föregås av en dokumenterad risk- och
väsentlighetsanalys. Analysen avser att identifiera och kartlägga händelser
som medför en risk att nå oönskat resultat. Vidare ska riskerna värderas
utifrån sannolikheten för inträffande och konsekvensen av inträffande.
Slutligen ska analysen innehålla beslut om hur riskerna ska hanteras genom
att undvika risken genom att förändra/ta bort de effekter som ger upphov
till risken. Det kan också handla om att begränsa risk till en accepterad nivå
genom att minska sannolikheten och/eller konsekvensen att en händelse
inträffar. ”
Internkontrollplanerna överlämnas till kommunstyrelsen som har att anta
dessa. Förfarandet är ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
nämnderna och bolagen. Koncernbolagens internkontrollplaner presenteras
i separat ärende senare under året.
Ekonomichefen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 20 oktober 2015
att kommunstyrelsen ska besluta att anta upprättade intern kontrollplaner
för år 2016 för nämnderna.

Justerande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2015 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta upprättade internkontrollplaner för år
2016 för nämnderna.
Den 24 november § 208 beslutade kommunfullmäktige att återremittera
internkontrollplanerna.
Ärendet skulle ha beslutats av kommunstyrelsen vilket gör att ärendet
kommer tillbaka till kommunstyrelsen för beslut.
_________
Meddelas för åtgärd:
Ekonomienheten
Meddelas för kännedom:
Ekonomichef
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 302

Dnr. 2015/496

Framtagande av planprogram för Dalkarlshyttan
Beslut




Kommunstyrelsen uppdrar till Bergslagens miljö- och
byggförvaltning att ta fram ett planprogram för
del av,
, del av.
Representant för Lindesbergs Golfklubb samt Fastigheter i Linde
AB och Tillväxtutskottet blir styrgrupp för arbetet, och ger
inriktning på exploateringsgrad, utbyggnadstakt, prioritering etc.
Kostnaden tas inom ramen för näringsliv och utvecklings
investeringsbudget, och bedöms kosta cirka 300 000 kr.

Ärendebeskrivning
Ett förhandsbesked har getts till tre stycken radhus i aktuellt område.
Lindesbergs Golfklubb har inlämnat en förfrågan om planbesked för en
utvidgning av området under hösten 2015. I samtal med Roger Sixtensson,
VD för Fastigheter i Linde AB (FALAB) har FALAB ambitionen att
fortsätta en exploatering söderut från aktuellt område.
I översiktsplanen för Lindesberg är området utpekat som lämpligt för
framtida bostadsbebyggelse.
Inför detaljplaneläggning av området är det önskvärt att ett planprogram
över hela området tas fram. I planprogrammet tas förutsättningar fram för
detaljplaner, såsom utsträckning, övergripande planering av infrastruktur,
hur området ska bebyggas, d.v.s. småhus, större flerbostadshus etc, vilken
form av kommunal service det bör finnas. När sedan detaljplaner i nästa
skede ska tas fram finns den bakomliggande planeringen som knyter ihop
de olika områdena med varandra klara. Om Lindesberg ska expandera
vidare söderut mot Södra infarten är det en förutsättning att ta fram ett
planprogram för att lyckas binda ihop områdena, och inte få fragmenterade
områden utan en klar tanke på de övergripande behoven. Det tänkta
området sträcker sig ungefär från änden på Lindesbergs Golfklubbs bana
(hål 2 och 4) och vidare söderut ned till och med Bohrsvägen.
Ett planprogram föreslås påbörjas i samband med detaljplan för
del av.
del av beräknas kunna påbörjas
första kvartalet 2015, under förutsättning att detaljplanen för del av
området påbörjas. Planprogrammet beräknas ta 12-14 månader.
Förvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse från mark- och
exploateringsingenjör Jesper Almlöf, daterad den 2 november 2015, att
utskottet ska besluta att:
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen




2015-12-15
Ge BMB i uppdrag att ta fram ett planprogram för
del av,
del av.
Representant för Lindesbergs Golfklubb samt FALAB och TU blir
styrgrupp för arbetet, och ger inriktning på exploateringsgrad,
utbyggnadstakt, prioritering etc.
Kostnaden tas inom ramen för Näringsliv och utvecklings
investeringsbudget, och bedöms kosta ca 300 000 kr.

Tillväxtutskottet beslutade den 10 november 2015 att föreslå
kommunstyrelsen besluta:




Kommunstyrelsen uppdrar till BMB att ta fram ett planprogram för
del av,
del av.
Representant för Lindesbergs Golfklubb samt FALAB och
Tillväxtutskottet blir styrgrupp för arbetet, och ger inriktning på
exploateringsgrad, utbyggnadstakt, prioritering etc.
Kostnaden tas inom ramen för Näringsliv och utvecklings
investeringsbudget, och bedöms kosta cirka 300 000 kr.

_________
Meddelas för åtgärd:
Bergslagens miljö- och byggförvaltning
Näringslivsenheten
Meddelas för kännedom:
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 303

Dnr. 2015/535

Samverkansöverenskommelse mellan Lindesbergs kommun
och lokalpolisområde Lindesberg, om samverkan i
brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete
Beslut
Samverkansöverenskommelse mellan Lindesbergs kommun och
lokalpolisområde Lindesberg, om samverkan i brottsförebyggande- och
trygghetsskapande arbete, antas.
Ärendebeskrivning
Kommunchefen inkom den 26 november 2015 med en
samverkansöverenskommelse mellan Lindesbergs kommun och
lokalpolisområde Lindesberg, om samverkan i brottsförebyggande- och
trygghetsskapande arbete med syfte att minska brottsligheten och öka
tryggheten.
Överenskommelsen som gäller från den 1 januari 2016 är löpande och kan
sägas upp av bägge parter. Överenskommelsen omfattar strategisk och
operativ verksamhet i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten i
kommunen.
Samverkan mellan Lindesbergs kommun och lokalpolisområde Lindesberg
utgår och leds från det gemensamma lokala brottsförebyggande rådet.
Parterna utser sina deltagare i det lokala brottsförebyggande rådet med
utgångspunkten att de är beslutsföra alternativt nyckelpersoner i respektive
organisation.
Den gemensamma lägesbilden som ska utgöra utgångspunkten för
samverkan och som ska leda till att ett eller flera gemensamma
medborgarlöften kan utställas till kommunens innevånare ska tas fram
genom,




Medarbetardialoger i respektive organisation
Brottsstatistik och analys från BRÅ respektive Polismyndigheten
samt annat relevant faktaunderlag från t.ex.
trygghetsundersökningar m.m.
Medborgardialoger med kommunens innevånare

Med utgångspunkt i en gemensam lägesbild är det båda parters uppgift att
gentemot varandra tydliggöra ansvarsfördelningen av åtgärder och
åtaganden som respektive part förbinder sig att utföra för att uppfylla
medborgarlöftena i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten i
Lindesbergs kommun.
Justerande
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Kommunstyrelsen
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Beslutade medborgarlöften med åtaganden läggs som bilaga till
samverkansöverenskommelsen. Arbetet med åtaganden kopplade till
medborgarlöftets åtgärdsplan följs upp kontinuerligt genom dokumentation
av respektive part i aktuell åtgärdsplan och redovisning i det lokala
brottsförebyggande rådet. Det lokala brottsförebyggande rådet beslutar när
ett medborgarlöfte bedöms klart att avslutas och slutredovisas.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunchef
Lokalpolisområde i Lindesberg
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KS § 304

Dnr. 2015/543

Försäljning av mark till Linde Energi
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna försäljning av mark till Linde
Energi enligt upprättat avtalsförslag, daterat den 20 november 2015.
Ärendebeskrivning
Linde Energi AB önskar köpa mark av Lindesbergs kommun för att kunna
säkerställa expandering i framtiden.
Mark- och exploateringsingenjör Jesper Almlöf inkom med förslag till
avtal om fastighetsreglering den 20 november 2015.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunchef
Meddelas för kännedom:
Mark- och exploateringsingenjör
Linde Energi AB
Ekonomichef
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Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 305

Dnr. 2015/498

Samråd om vatten-och miljöfarlig verksamhet för Linde
Energi AB och Lindesbergs lasarett
Beslut
Kommunstyrelsen delegerar till Bergslagens miljö- och byggnämnd och
Bergslagens kommunalteknik att besvara samrådsunderlaget utifrån sina
verksamhetsområden.
Ärendebeskrivning
Linde Energi AB har mellan åren 1986-1998 pumpat upp vatten ur
vattentäkten i Lindesbergsåsen via en brunn för värmeutvinning till
fjärrvärmenätet. På grund av att Linde Energi AB använder spillvärme från
industrier till fjärrvärmenätet finns sedan 1998 inget behov av att producera
extra värme med hjälp av grundvattnet. Däremot råder ett stort kylbehov
inom tätorten, bland annat på Lindesbergs lasarett som i dagsläget blir
försörjda av fjärrkyla som Linde Energi AB levererar.
Bortledande av grundvatten är en tillståndspliktig vattenverksamhet. Ett
tillstånd för en vattenverksamhet är en vattendom. Det finns en vattendom
daterad 1986-04-25, VA63/85 DVA 24 Aktbil 24, för bortledning av
grundvatten för värmeutvinning.
Under 2014 borrades 3 nya uttagsbrunnar i närheten av den befintliga
brunnen vilka senare under året provkörde och senare togs i drift. Endast en
brunn används i taget.
Region Örebro län planerar också att förse sina tre sjukhus med
reservvatten. För Lindesbergs Lasarett önskar regionen att använda detta
grundvatten från Lindesbergsåsen som reservvatten. Grundvattnet kommer
att renas i en vattenreningsanläggning innan det kan användas som
dricksvatten.
Använt kylvatten, samt spolvatten från vattenreningsanläggningen, planeras
att släppas ut i Bottenån.
Eftersom förutsättningarna har förändrats från gällande vattendom avser
Linde Energi AB söka tillstånd för vattenverksamhete för bortledning av
grundvatten för produktion av kyla och reservvatten. I samma
tillståndsansökan kommer även tillstånd för miljöfarlig verksamhet sökas
för utsläpp av använt fjärrkylevatten, samt spolvatten från
vattenreningsanläggningen, till en befintlig dagvattenledning som mynnar i
Bottenån.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
Ett samråd har genomförts med Länsstyrelsen och miljökontoret på
Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Linde Energi AB önskar samråda med Lindesbergs kommun angående
ärendet. Svaret ska vara WSP samhällsbyggnad tillhanda senast den 18
december 2015.
Bergsalgens Kommunalteknik och Bergslagens miljö- och byggnämnd har
fått samrådsunderlaget för påseende.
_________
Meddelas för åtgärd:
Bergslagens kommunalteknik
Bergslagens miljö- och byggnämnd
Meddelas för kännedom:
WSP Samhällsbyggnad
Linde Energi AB

Justerande
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Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 306

Dnr. 2014/374

Ansökan från Fellingsbro orientering och friidrott om
bidrag för anläggande av gångväg
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Fellingsbro idrott och orientering inkom den 19 september 2014 med en
ansökan om bidrag för anläggande av gångväg.
Ärendet remitterades den 17 oktober 2014 till Bergslagens
kommunalteknik för yttrande med svar senast 24 november 2014.
Bergslagens kommunalteknik inkom med svar på remissen den 20
november 2014. I yttrandet framgår det att:




Kommunen inte äger marken där anläggningen planeras vilket
innebär att tillstånd krävs av markägare.
Hänsyn behöver även tas till att eventuell vägtrumma dimensioneras
för i vattendraget förekommande höga flöden.
Det bör klarläggas vilken part som framöver ska ansvara för driften
av anläggningen, främst snöröjning och halkbekämpning samt
rensning av och omkring vägtrumma

Kommunstyrelsens beslutade den 8 december 2014 att ärendet skulle
återremitteras till tillväxtutskottet och Christer Kallin på
näringslivsavdelningen för vidare utredning.
Landsbygdsutvecklare Christer Kallin redovisar i en skrivelse daterad den
17 juli 2015 ansökan om utbetalning för projektansökan om skapandet av
en gång och cykelväg mellan Skultavägen och Krako Allén. Föreningen
Fellingsbro GOIF:s erhöll 30 000 kronor i projektstöd inom
ramprogrammet för Lokalutveckling om entreprenörskap i Lindesbergs
kommun.
Tillväxtutskottet beslutade den 1 december 2015 att meddela
kommunstyrelsen att ärendet är verkställt.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 307

Dnr. 2015/136

Säker kommunal ledningsförmåga I Lindesbergs kommun
Beslut
Tekniska åtgärder för säker kommunal ledningsplats genomförs under 2016
och 2017, enligt förslag från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB), 2015-03-23, dnr 2015/136.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta 2 Mnkr från
2015 ur det egna kapitalet för kostnader avseende tekniska åtgärder för
säker kommunal ledningsplats.
Ärendebeskrivning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i mars 2015
lämnat förlag till tekniska åtgärder för säker kommunal ledningsförmåga i
Lindesbergs kommun.
I förslaget ingår förbättring av lokaler för ledning, information och teknik.
Övriga områden som inventeras av MSB är strömförsörjning, telefoni, IT;
larm och övervakning inklusive behov av reservkraftaggregat.
Kostnaderna enligt förslaget uppgår till 4 Mnkr, varav 50 % erhålls från
MSB.
I förslaget till budget 2016-2018 finns 2 Mnkr avsatta till dessa åtgärder
under 2016 och 2017, samt att 2 Mnkr föreslås avsättas från 2015 ur det
egna kapitalet.
Kommunchefen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 16 november
2015 att kommunstyrelsen ska besluta:
Tekniska åtgärder för säker kommunal ledningsplats genomförs under 2016
och 2017, enligt förslag från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB), 2015-03-23, dnr 2015/136.
Föreslå kommunfullmäktige att avsätta 2 Mnkr från 2015 ur det egna
kapitalet för kostnader avseende tekniska åtgärder för säker kommunal
ledningsplats.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunchef

Justerande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 308

Dnr. 2015/508

Inriktning av löneöversyn 2016-2017
Beslut
Inriktning av löneöversyn för åren 2016-2017 fastställs.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun har riktlinjer för lönesättning som är antagna av
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen fastställer sedan inriktning av
löneöversyn. Båda dokumenten används sedan som en viktig grund när
central personalfunktion har inledande överläggningar med de fackliga
organisationerna inför årlig löneöversyn.
Lönebildning är en ständigt pågående process i våra verksamheter. De
löneavtal som tecknats centralt utgår från att varje kommun tar aktivt
ansvar för lokal lönebildning.
Kontinuerlig analys av nuläge, dialog med fackliga organisationer,
medvetna chefer på alla nivåer i verksamheten samt en löpande dialog med
politiken gör att Lindesbergs kommun tar ett aktivt ansvar i lokal
lönebildning.
Kommunen ska ha en långsiktig och hållbar lönepolitik som är anpassad till
omvärldens krav och den verklighet vi lever i. Lönen är ett styrmedel för att
åstadkomma förbättringar i verksamheten. För att uppnå målen med
lönepolitiken behöver processen kring individuell lönesättning ständigt
utvecklas. Kommunens ekonomi utgör en plattform för löneöversynen och
dess arbete. Oavsett vilka budgeterade medel som avsätts för löneöversyn
så kvarstår möjligheten att differentiera lön på individnivå. Detta innebär
att det går att påverka lönespridningen oavsett löneutrymme.
Viktiga utgångspunkter när det gäller lönepolitiken är:
 Personalförsörjning – möjliggörande av framtida rekryteringar av
kompetent personal
 Jämställda löner
 Varje medarbetare ska kunna påverka sin löneutveckling
Medarbetarens möjlighet att påverka sin egen löneutveckling är viktig.
Lönen ska vara ett instrument för belöning av goda insatser som bidrar till
verksamhetens utveckling.
Den generationsväxling som sker kan medföra svårigheter att rekrytera och
behålla personal framförallt vad gäller pedagoger, chefs- och
specialistbefattningar. Krav på höga löner vid nyanställning ska kunna
hanteras gentemot redan anställda. Att använda statistik gällande löner både
Justerande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
inom vår verksamhet samt till omvärldsbevakning är viktiga verktyg i vår
lönebildning.
Liksom tidigare är det viktigt att vara extra observant på om det finns
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Vid rekrytering ska nyanställningslönen vid likvärdiga befattningar och meriter vara lika oavsett
om det är en kvinna eller man som anställs.
Handlingsplan för jämställda löner som tas fram utifrån kommunens
lönekartläggning, ska beaktas och vara en del i årlig löneöversyn.
I samband med 2015 års löneöversyn gjordes en särskild prioritering på
pedagoger, socialsekreterare, sjuksköterskor, psykologer samt chefer.
Personalchefen inkom med en inriktning av löneöversyn för 2016-2017 den
17 november 2015, samt föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 17
november 2015 att utskottet för stöd och strategi ska föreslå
kommunstyrelsen besluta att fastställa föreslagen inriktning av löneöversyn
för åren 2016-2017.
Utskottet för stöd och strategi beslutade den 23 november 2015 att föreslå
kommunstyrelsen besluta:
Inriktning av löneöversyn för åren 2016-2017 fastställs.

_________
Meddelas för åtgärd:
Personalchef
Personalenheten
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 309

Dnr. 2015/509

Lönekartläggning samt handlingsplan för jämställda löner
2016-2018
Beslut
Handlingsplan för jämställda löner 2016-2018 antas
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun genomför lönekartläggning samt säkerställer
jämställda löner kontinuerligt. Lönekartläggning är genomförd 2015 och en
sammanfattande rapport är framtagen. Dokumentet används sedan som en
grund när central personalfunktion har inledande överläggningar med de
fackliga organisationerna inför årlig löneöversyn. Fackliga organisationer
informeras kontinuerligt gällande lönekartläggning samt är en aktiv del i att
kontinuerligt påvisa om de via sina organisationer får indikationer på att
Lindesbergs kommun har ojämställda löner.
Personalchefen inkom med en redovisning av lönekartläggning för 2015
den 17 november 2015, där det framkommer att kommunens lönepolitiska
arbete ska se följande som en del att beakta i fortsatt arbete gällande
framtidens arbete kring löneöversyn.
Utifrån den kartläggning och analys som genomförts ser handlingsplanen
för jämställda löner ut som följer:








Justerande

Fortsatt arbete med individuell och differentierad lön. Ett exempel
är genom att se över befintliga dokument och uppdatera vid behov
samt tillse könsneutrala lönekriterier. (Personalenheten samordnar)
Fortsätta diskussionen kring lönerelation mellan specialister kontra
chefsbefattningar inom olika ledningsgrupper. (Personalenheten
initierar)
Diskrimineringslagen säger att lönekartläggning ska ske var tredje
år. Lindesbergs kommun har ambitionen att årligen genomföra
lönekartläggning. Därför kan gällande handlingsplan komma att
behöva revideras. (Personalenheten ansvarar för samordning)
Utbildningssatsning för lönesättande chefer ska fortsätta. Steg ett
och två är årligen återkommande utbildningar.( Personalenheten
ansvarar för samordning)
Fortsatt dialog och information med de fackliga organisationernas
lönedelegation. ( Personalenheten initierar)
Säkerställa att könsneutrala lönekriterier tillämpas i
verksamheterna. (Förvaltningschef ansvarar)
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Kommunstyrelsen

2015-12-15
Personalchefen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2015
att utskottet för stöd och strategi ska föreslå kommunstyrelsen besluta att
anta handlingsplan för jämställda löner 2016-2018.
Utskottet för stöd och strategi beslutade den 23 november 2015 att föreslå
kommunstyrelsen besluta:
Handlingsplan för jämställda löner 2016-2018 antas.
_________
Meddelas för åtgärd:
Personalchef
Personalenheten

Justerande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 310

Dnr. 2015/485

Avfallsplan 2016-2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Avfallsplan 2016-2020 för Lindesbergs kommun antas.
Ärendebeskrivning
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en
renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter om hantering av avfall
som gäller för kommunen och en avfallsplan.
Avfallsplanen har tagits fram i samverkan mellan Bergslagens
kommunalteknik och Bergslagens miljö- och byggnämnd och gäller för
perioden 2016-2020.
Avfallsplanen har varit utställd under perioden 20150519 – 20150623 på
stadsbiblioteken, kommunens hemsidor samt Bergslagens
kommunaltekniks hemsida.
Under samrådsprocessen inkom synpunkter, som av arbetsgruppen har
behandlats i bilagan samrådsredogörelse.
Avfalsplanen innehåller tre delar:
1. Underlaget
2. Strategier och mål
3. Åtgärdsprogrammet
Direktionen för Bergslagens kommunalteknik beslutade den 16 oktober
2015 att föreslå kommunfullmäktige att anta avfallsplan 2016-2020 för
Lindesbergs kommun.
_________
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Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 311

Dnr. 2015/69

Interkommunal ersättning för vuxenutbildning 2015
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av interkommunal ersättning för
vuxenutbildning 2015.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att revidera
kommunstyrelsens delegationsordning inför år 2016.
Ärendebeskrivning
Kanslienheten har sammanställt en redovisning över ansökningar och
beslut om interkommunal ersättning för vuxenutbildning 2015, för perioden
2015-01-01 – 2015-12-08.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna
redovisning av interkommunal ersättning för vuxenutbildning 2015, samt
uppdra till kommunledningskontoret att revidera kommunstyrelsens
delegationsordning inför år 2016.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunledningskontoret
Meddelas för kännedom:
Rektor vuxenutbildning

Justerande
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Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 313

Dnr. 2014/537

Svar på motion från Jonas Kleber (C) och Linda Svahn (S)
om att erbjuda möjligheten att tanka biogas/fordonsgas i
Lindesbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att under 2016
genomföra en förstudie om förutsättningar för ett tankställe för biogas i
Lindesbergs stad och delägarskap i Biogasbolaget i Mellansverige AB.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Motionen besvaras med beslutet.
Ärendebeskrivning
Jonas Kleber (C) och Linda Svahn (S) inkom den 10 december 2014 med
en motion där de föreslår att Lindesbergs kommun ska erbjuda möjligheten
att tanka biogas/fordonsgas. I sin motion lägger de fram fem yrkanden:






Att kommunen möjliggör för placering av framtida tankställe för
biogas i anslutning till riksväg 50 vid mellersta infarten i
Lindesberg.
Att Lindesbergs kommun undersöker möjligheten att bli delägare i
Biogasbolaget i Mellansverige AB.
Att det ska undersökas om det finns intressenter som är intresserade
av att driva biogasmacken.
Att investeringen i tankställe läggs in i kommunens
verksamhetsplan och kommande investeringsbudget,
Att en biogasstrategi för Lindesbergs kommun tas fram.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2014 att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Vid beredande kommunstyrelsen den 27 januari 2015 beslutade
kommunstyrelsen att överlämna motionen till Utskottet för Stöd och
strategi som ett uppdrag.
Utskottet för stöd och strategi beslutade den 25 maj 2015 att uppdra till
kommunchefen att med biträde av miljöstrategen och miljöberedningen
bereda svar på motionen om att tanka biogas/fordonsgas i Lindesbergs
kommun.
Miljöstrategen ska ta fram ett PM med en nulägesanalys innehållande
behovsbedömning och prioritering av områden.
Justerande
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Redovisning av motionssvaret sker till utskottet efter att miljöstrategens
PM är framtaget.
Med anledning av att kommunens miljöstrateg slutat gav miljöberedningen
den 28 september 2015 kommunchefen i uppdrag att ta fram underlag för
att kunna besvara motionen till miljöberedningens sammanträde den
12 oktober 2015.
Vid miljöberedningens sammanträde den 12 oktober 2015 diskuterades
frågan om behovet av en reviderad biogasstrategi eftersom den befintliga
har för hög ambitionsnivå. Eftersom en miljöstrateg saknas behöver
miljöberedningen ta hjälp av annan sakkunskap för att kunna göra en
revidering.
Miljöberedningen beslutade den 12 oktober 2015 att föreslå utskottet för
stöd och strategi besluta:
Kommunchefen får i uppdrag att ta fram en ny biogasstrategi.
Kommunchefen inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 9 november
2015, med förslaget att utskottet för stöd och strategi ska föreslå
kommunstyrelsen besluta:
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att under 2016
genomföra en förstudie om förutsättningar för ett tankställe för biogas i
Lindesbergs stad och delägarskap i Biogasbolaget i Mellansverige AB.
Utskottet för stöd och strategi beslutade den 23 november 2015 att föreslå
kommunstyrelsen besluta:
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att under 2016
genomföra en förstudie om förutsättningar för ett tankställe för biogas i
Lindesbergs stad och delägarskap i Biogasbolaget i Mellansverige AB.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunchef
Meddelas för kännedom:
Utskottet för stöd och strategi
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Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 314

Dnr. 2015/203

Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om
skräpplockardag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Motionen besvaras med yttrande från Bergslagens kommunalteknik, daterat
den 26 oktober 2015.
Ärendebeskrivning
Agneta Nilsdotter (MP) inkom på komunfullmäktiges sammanträde den 14
april 2015 med en motion där hon föreslår att en årlig skräpplockardag
införs av Lindesbergs kommun tillsammans med Bergslagens
kommunalteknik.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2015 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Motionen remitterades den 19 maj 2015 till Bergslagens kommunalteknik
för yttrande.
Bergslagens kommunalteknik inkom med yttrande den 26 oktober 2015. I
yttrandet framkommer det att skräpplockardagar anordnas oftast av någon
förening, skola eller förskola. Ofta tillsammans med ”Håll Sverige rent”
eller ”Städa Sverige”. Dagarna kan också organiseras eller sponsras av
företag eller kommunen.
Ett samarbete mellan organisatören till skräpplockardagar och BKT är
redan praxis. BKT:s del i skräpplockardagar är att köra bort de insamlade
soporna från de överenskomna platserna. Att premiera deltagarna för deras
insatser är positiv, denna fråga ligger på organisatören.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

41

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 315

Dnr. 2015/169

Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om utformande
av trädplan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Motionen besvaras med yttrande från Bergslagens kommunalteknik, daterat
den 26 oktober 2015.
En trädplan kommer att tas fram när arbetet med att ta fram en trädpolicy
för hela Bergslagens kommunaltekniks förvaltningsområde är färdigt.
Ärendebeskrivning
Agneta Nilsdotter (MP) och Inger Griberg (MP) föreslår i en motion
inlämnad den 1 april 2015 att en trädplan för centrala Lindesberg ska tas
fram.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2015 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Motionen remitterades den 19 maj 2015 till Bergslagens kommunalteknik
för yttrande.
Direktionen för Bergslagens kommunalteknik inkom med yttrande den 26
oktober 2015, där det framkommer att direktionen har gett förvaltningen i
uppdrag att arbeta fram en trädpolicy för hela BKTs förvaltningsområde.
Trädpolicyn ska reglera bedömningsgrunder vid trädfällning, skydd av träd
(t.ex. på byggarbetsplatser och vid grävningar) samt ersättningsfrågor för
skadade träd och olovligt fällda träd. När trädpolicyn är klar är de näste
steget att utveckla mallar och rutiner samt en bevakningsrutin för riskträd.
Sedan kan en trädplan med hänsyn till stadsbilden för de centrala delarna
arbetas fram.
Efter att trädpolicyn har antagits, kommer arbetet med att ta fram en
trädplan påbörjas.
_________
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Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 316

Dnr. 2015/279

Svar på motion från Virosa Viberg (SD) om förbud mot
tiggeri på offentlig plats i Lindesbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Motionen besvaras med yttrande från kommunsekreteraren, daterat den 12
oktober 2015.
Ärendebeskrivning
Virosa Viberg (SD) föreslår i en motion daterad den 19 maj 2015 att det i
kommunens ordningsstadgar ska införas ett totalt förbud mot tiggeri på
offentlig plats samt på områden som kommunen likställer med offentlig
plats. Penninginsamlingar ska endast tillåtas för seriösa organisationer där
det är uppenbart att det inte handlar om organiserat tiggeri.
Kommunsekreteraren inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 12
oktober 2015, där det framkommer att varje kommun får meddela lokala
ordningsföreskrifter, där föreskriften måste vara inriktad på ordningen på
den offentliga platsen. De får enbart utfärdas i den mån de behövs för att
upprätthålla ordningen och säkerheten på allmän plats. Föreskrifterna får
inte heller innebära ett för långtgående tvång på allmänheten, eller medföra
för långtgående inskränkningar i den enskildes frihet. Vidare måste
föreskrifterna ha sådant innehåll och vara utformade med sådan exakthet att
möjlighet finns att tillämpa dem och övervaka efterlevnaden av dem.
Förbud bör begränsas till att gälla endast för sådana områden där det
verkligen finns ett behov, t ex busstationer, gallerior eller andra platser där
en stor mängd människor vistas samtidigt, och ordningen störs.
Efter att Sala kommun infört ett generellt förbud mot tiggeri på offentlig
plats i sina lokala ordningsföreskrifter, upphävde Länsstyrelsen i
Väsmanlands län beslutet 2011-04-26 (Dnr 213-1208-11), då ett förbud
mot tiggeri inte var motiverad med hänsyn till ordning och säkerhet på
offentlig plats. Länsstyrelsen fann inte att det är visat att föreskrifterna om
förbud mot tiggeri behövdes i syfte att upprätthålla ordningen och
säkerheten på offentlig plats inom kommunen. Föreskriften var utformad
att gälla inom samtliga offentliga platser och områden jämställda med
offentlig plats inom kommunen utan geografisk begränsning.
Länsstyrelsens bedömning var alltså att förbudet mot tiggeri i
ordningsstadgarna inte var förenligt med ordningslagen.
I allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lindesbergs kommun 12 §
regleras insamling av pengar.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling i pengar i bössor eller
liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän
sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs
inte tillstånd.
I början av 2014 tog Södertälje tingsrätt upp frågan om tre personer gjort
sig skyldiga till att ha, utan polismyndighetens tillstånd, samlat in pengar
på offentlig plats och därmed brutit mot de lokala ordningsföreskrifterna
för Södertälje kommun.
Tingsrätten tolkade där förarbetsuttalanden där tillstånd inte behöver sökas
för gatumusikanter, som väljer att samla in pengar i instrumentfodral, som
en passiv handling. Endast om musikanten går runt bland publiken och
samlar in pengar så anser de detta kunna utgöra en aktiv handling.
Tingsrätten kom slutligen fram till att de tre personer som suttit på gatan
och samlat in pengar inte kan ha utgjort aktiva penninginsamlingar, alltså
ansågs de inte vara tillståndspliktiga.
Frågan om tillstånd behövs för penninginsamling bedöms alltså utifrån om
insamlingen är aktiv eller passiv, där passiv insamling enligt tingsrätten
inte kräver tillstånd. Att utöka skrivningen i de lokala
ordningsföreskrifterna till att endast tillåta penninginsamlingar för seriösa
organisationer där det är uppenbart att det inte handlar om organiserat
tiggeri är precis som förbudet mot tiggeri på offentlig plats inte förenligt
med ordningslagen, då generella förbud inte kan införas i de lokala
ordningsföreskrifterna.
Förvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren,
daterad den 12 oktober 2015 att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta:


Motionen besvaras med tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren,
daterad den 12 oktober 2015.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 317

Dnr. 2015/176

Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om en cykelled,
gångled och ridled runt Råsvalen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Motionen besvaras med att kommunen i första hand kommer att satsa på de
objekt som finns i den kommande gång- och cykelplanen.
Ärendebeskrivning
Agneta Nilsdotter (MP) föreslår i en motion daterad den 13 april 2015 att
en cykelled, gångled och ridled runt Råsvalen skapas.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2015 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Motionen remitterades den 26 juni 2015 till tillväxtutskottet, Bergslagens
miljö- och byggnämnd och Bergslagens kommunalteknik för yttrande.
Bergslagens kommunalteknik inkom med yttrande den 10 september 2015,
där de hänvisar till tidigare motionssvar (dnr 2014/49). BKT presenterade
då en beräkning av kostnader, om 38 129 970 kronor, för att anlägga gång-,
rid och cykelväg runt Råsvalen.
Tillväxtutskottet inom med yttrande den 13 oktober 2015, där de föreslår
att kommunen i första hand kommer att satsa på de objekt som finns i den
kommunala gång- och cykelplanen.
Bergslagens miljö- och byggnämnd inkom med yttrande den 26 oktober
2015 där det framkommer att BMB välkomnar idén om att avsätta medel i
investeringsbudgeten för att skapa säkra gång- och cykelvägar, men anser
att gång- och cykelnätet i första hand ska förbättras för att få ett
sammanhängande nät som har tydliga kopplingar till kollektivtrafiken och
andra större målpunkter som arbetsplatser och skolor.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 318

Dnr. 2015/340

Svar på motion från Margareta Andergard (L) om
Tingshuset i Lindesberg
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Motionen besvaras med yttrande från näringslivschefen, daterad den 30
oktober 2015.
Ärendebeskrivning
Margareta Andergard (L) föreslår i en motion daterad den 25 maj 2015 att
kommunen ska vidta lämpliga åtgärder för att kunna disponera Tingshuset i
Lindesberg och där inrätta ett hembygds-/stadsmuseum.
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2015 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Motionen remitterades den 12 augusti 2015 till tillväxtutskottet för
yttrande.
Näringslivschef Merit Israelsson inkom med yttrande den 30 oktober 2015,
där det framkommer att Tingshuset inte ägs av Lindesbergs kommun, utan
av det privata fastighetsbolaget Hamre Hus AB i Strängnäs. I dagsläget
genomför ägaren totalrenovering av fastigheten och har egna planer för
fortsatt användande.
Tillväxtutskottet beslutade den 10 november 2015 att föreslå att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta:
Motionen besvaras med tjänsteskrivelse från näringslivschefen, daterad den
30 oktober 2015.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 319

Dnr. 2015/90

Svar på medborgarförslag om användning av Tingshuset
Beslut
Medborgarförslaget besvaras med yttrande från näringslivschefen, daterad
den 30 oktober 2015.
Ärendebeskrivning
i Lindesberg föreslår i ett medborgarförslag, inlämnat den
27 mars 2015, att Lindesbergs kommun ska köpa Tingshuset i Lindesberg.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2015 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Medborgarförslaget remitterades den 26 juni 2015 till tillväxtutskottet för
yttrande.
Näringslivschef Merit Israelsson inkom med yttrande den 30 oktober 2015,
där det framkommer att Tingshuset inte ägs av Lindesbergs kommun, utan
av det privata fastighetsbolaget Hamre Hus AB i Strängnäs. I dagsläget
genomför ägaren totalrenovering av fastigheten och har egna planer för
fortsatt användande.
Tillväxtutskottet beslutade den 10 november 2015 att föreslå
kommunstyrelsen besluta:
Medborgarförslaget besvaras med tjänsteskrivelse från näringslivschefen,
daterad den 30 oktober 2015.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 320

Dnr. 2015/402

Svar på medborgarförslag om Tingshuset som
allaktivitetshus
Beslut
Medborgarförslaget besvaras med yttrande från näringslivschefen, daterad
den 30 oktober 2015.
Ärendebeskrivning
föreslår i ett medborgarförslag, inlämnat den 7 september
2015, att Tingshuset ska omvandlas till ett allaktivitetshus.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2015 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Medborgarförslaget remitterades den 30 oktober 2015 till tillväxtutskottet
för yttrande.
Näringslivschef Merit Israelsson inkom med yttrande den 30 oktober 2015,
där det framkommer att Tingshuset inte ägs av Lindesbergs kommun, utan
av det privata fastighetsbolaget Hamre Hus AB i Strängnäs. I dagsläget
genomför ägaren totalrenovering av fastigheten och har egna planer för
fortsatt användande.
Tillväxtutskottet beslutade den 10 november 2015 att föreslå
kommunstyrelsen besluta:
Medborgarförslaget besvaras med tjänsteskrivelse från näringslivschefen,
daterad den 30 oktober 2015.

_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

48

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 321

Dnr. 2015/409

Svar på medborgarförslag om dränering av fotbollsplaner
på Råssvallens IP
Beslut
Medborgarförslaget besvaras med yttrande från ordförande för Bergslagens
kommunalteknik, daterat den 20 november 2015.
Ärendebeskrivning
föreslår i ett medborgarförslag daterat den 3 september 2015
att samtliga planer på Råssvallens IP ska dräneras. Vattnet blir ståendes
långt in mot sommaren, detsamma gäller vid nederbörd.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2015 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Ordförande för Bergslagens Kommunalteknik, Hans-Olof Hake meddelar i
ett yttrande daterat den 20 november 2015 att BKT har omfördelat 150 000
kronor från investeringspengarna 2015 till dränering av träningsytan. BKT
kommer tillsammans med fotbollsklubben GSBK dränera en niomannaplan
samt bygga ett avledningsdike på ytan.
Kommunstyrelsen i Lindesberg har skjutit till ytterligare 200 000 kronor
för att jämna till ytan så att träningsmöjligheterna ska bli bättre för alla
ungdomar. Arbetet med ytan startar i slutet av 2015 och kommer att pågå
under våren 2016.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Bergslagens kommunalteknik

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 322

Dnr. 2015/473

Svar på medborgarförslag om Kägelbanans framtid på
Kyrkberget
Beslut
Medborgarförslaget besvaras med tjänsteskrivelse från
kommunsekreteraren, daterad den 7 december 2015.
Ärendebeskrivning
Kyrkbergsgruppen genom
och
inkom den 21 oktober 2015 med ett
medborgarförslag gällande kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg.
De vill att kägelbanan och utomhusscenen rustas upp för att skapa
förutsättningar för olika typer av aktiviteter. De föreslår även att
kägelbanan blir en samlingspunkt för utomhuspedagogik samt en lokal för
olika typer av sammankomster.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2015 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Kommunsekreteraren inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 7
december 2015 där det framkommer att kommunstyrelsen beslutade den 27
oktober 2015 (§ 261/2015) att uppdra till kommunchef att tillsammans med
handläggare för mark- och exploatering samt planenheten redovisa
möjligheter till flytt av kägelbanan enligt förslag från Nielsen i Torpa AB
(dnr 2015/166).
Bolaget har för avsikt att bygga upp byggnaden och kägelspelet i
ursprungligt utförande för användning.

_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Kyrkbergsgruppen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 323

Dnr. 2015/234

Svar på medborgarförslag om att anlägga en
sopsorteringsstation i centrala Gusselby
Beslut
Medborgarförslaget besvaras med yttrande från Bergslagens
kommunalteknik, daterat den 26 oktober 2015.
Ärendebeskrivning
i Gusselby föreslår i ett medborgarförslag
daterat den 21 april 2015 att en sopsorteringsstation uppförs i Gusselby.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 2015 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Medborgarförslaget remitterades den 26 juni 2015 till Bergslagens
kommunalteknik för yttrande.
Bergslagens kommunalteknik inkom med yttrande den 26 oktober 2015. I
yttrande framkommer det att förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI)
ansvarar för återvinning av förpackningar och tidningar. Verksamheten
finansieras med förpackningsavgifter som företag betalar och därmed
uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägas av företag som
tillverkar, säljer, fyller och återvinner förpackningar och tidningar.
Medborgarförslaget om en återvinningscentral i Gusselby kommer att
framföras till FTI.
Direktionen vill även upplysa Lindesbergs kommun om möjligheten att
införa mindre kommunala återvinningsstationer, som då finansieras genom
utökad avfallstaxa.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Bergslagens kommunalteknik

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 324

Dnr. 2015/288

Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige till
nämnd/kommunalt bolag/verksamhet december 2015
Beslut
Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige till nämnd/kommunalt bolag/verksamhet till och med
den 8 december 2015 enligt bifogad förteckning läggs till handlingarna
Ärendebeskrivning
Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen antogs av
kommunfullmäktige § 194/2014 och bilaga 1 antogs av kommunstyrelsen §
182/2014.
I bilaga 1 till Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen
framgår det att som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska
rapportering av hur beslut verkställts ske både till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Den nämnd/bolag/verksamhet som fått ett uppdrag av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska redovisa hur beslutet
verkställts när uppdraget är avslutat. Detta görs skriftligt
Redovisning av beslut som inte verkställts ska kontinuerligt ske till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. De förvaltningschefer som är
ansvarig för den verksamhet som brustit i verkställigheten ska redogöra för
kommunstyrelsen varför beslutet inte verkställts i tid och vad som krävs för
att beslutet ska kunna verkställas. Detta protokollförs i kommunstyrelsen
och protokollsutdraget meddelas kommunfullmäktige.
Kanslienheten överlämnade en redovisning av de uppdrags som getts av
kommunstyrelsen den 8 december 2015.
_________
Meddelas för kännedom:
Kommunfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande

p.2015.4746
2015-112-08
Dnr 2015/288

Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige till
nämnd/kommunalt bolag/verksamhet
2014/412

Samverkansgrupp för placering av ny
högstadieskola

FALAB

2014/412

Samverkansgrupp för placering av ny
högstadieskola

2014/412

Samverkansgrupp för placering av ny
högstadieskola

Barn-och
utbildning
schefen
Barn- och
utbildning
snämnden

2014/546

Kommunens kvalitet i korthet,
servicemätning via telefon och e-post

Socialnäm
nden

2014/546

Kommunens kvalitet i korthet,
servicemätning via telefon och e-post

2014/546

Kommunens kvalitet i korthet,
servicemätning via telefon och e-post

Barn- och
utbildning
snämnden
BMB

2014/481

Avtal med samfällighetsföreningar
utanför gällande verksamhetsområden
för kommunalt vatten och spillvatten i
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsbergs
och Nora kommun
Donation av ek och försäljning av
tillhörande mark

2014/487

BKT

Näringsliv
och
utveckling
tillsamma
ns med
BKT

Projektera och uppföra ny högstadieskola
enligt KFs beslut 2013-12-19

Beslut har ännu inte fattats av
kommunstyrelsen gällande
byggnation av högstadieskolan
Samordna arbetet för kommunens olika
Beslut har ännu inte fattats av
verksamheter/intressenter
kommunstyrelsen gällande
byggnation av högstadieskolan
Lämna beslutsförslag om lokalisering och BUN § 30/2015, beslutade att lämna
dimensionering av ny högstadieskola
förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen tog del av BUNs
förslag till beslut vid beredande
kommunstyrelsen i april 2015
Redovisa vilka förslag nämnden/utskottet Ej verkställt
har för att arbeta med målen och
indikatorerna i KKiK – redovisning i juni
Redovisa vilka förslag nämnden/utskottet Ej verkställt
har för att arbeta med målen och
indikatorerna i KKiK – redovisning i juni
Redovisa vilka förslag nämnden/utskottet Ej verkställt
har för att arbeta med målen och
indikatorerna i KKiK – redovisning i juni
Teckna avtal enligt förslag daterat den 14 Bergslagens kommunalteknik
november 2014
meddelar 2015-05-20 att de inväntar
beslut från Ljusnarsbergs kommuns
innan de kan teckna avtalet.
Hänvisa ekens ägare till lämpliga
ekonomiska medel de kan söka för att ta
hand om Kristinaeken

Har ännu inte verkställts.
Förvaltningschef för
tillväxtförvaltningen meddelade 201505-20 att landsbygdsutvecklaren
genast ska börja arbeta med ärendet.

Dnr

Ärende

Uppdrag
till nämnd

Beslut/uppdrag

Verkställt (hur är det verkställt och
om det inte är verkställt – varför)

2014/399

Medborgarförslag om att göra en
parkeringsplats av fastigheten där före
detta förskolan Lysmasken låg
Revidering av gällande översiktsplan
samt fördjupningar av översiktsplanen
i Lindesbergs kommun

Kommunc
hef

Utreda ägarskapet för fastigheten Storå
6:7

Kommunchefen meddelar 2015-05-20
avvaktar ersättning för
rivningskostnader

2010/70

2015/385

2015/398

2015/482

2015/260

2015/166

BMB

2015-06-02
Uppdrag att begära in en sammanfattande
redogörelse från Länsstyrelsen gällande
kommunens översiktsplan
Utökning av avtal med
Kommunc 2015-08-25
migrationsverket
hef
Snarast redovisa förslag till kommunens
framtida strategiska arbete med asyl- och
flyktingmottagande
Motion från Linda Svahn (S) om att
Tillväxtuts 2015-09-15
inrätta ett allaktivitetshus i
kottet
Uppdrag att samordna en utredning för
Lindesbergs
ett ungdomens hus
Parkeringsplatser vid Grönboda i Storå Kommunc 2015-10-27
hef
Uppdrag att lämna förslag på utökning av
parkeringsplatser vid Grönboda i Storå.
Återkoppling till kommunstyrelsen ska
ske i januari 2016
Begäran om förhandling gällande dom Personalch 2015-10-27
i mål om efterforskning
ef
Uppdrag att inleda förhandling med
Kommunal enligt begäran från
Kommunal Västra Svealand
Informera kommunstyrelsen innan
slutförhandling sker
Förfrågan om flytt av Kägelbanan på
Kommunc 2015-10-27
Kyrkberget till Fingerboängs
hef
Uppdrag att tillsammans med
minigolfanläggning
handläggare för mark- och exploatering
och planenheten redovisa möjligheter till
flytt av kägelbanan enligt förslag från
Nielsen i Torpa AB

2

Dnr

Ärende

Uppdrag
till nämnd

Beslut/uppdrag

KS §
272/2015

Vissa lastbilschaufförer som parkerar
vid Volvo-rakan och uträttar sina
behov i påsar och kastar längs med
vägkanten. Kan kommunen sätta upp
en toalett eller finna någon annan
lösning på problemet?

Kommunc
hef

2015-10-27
Uppdrag att undersöka frågan

Verkställt (hur är det verkställt och
om det inte är verkställt – varför)

3
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 325

Meddelanden
Beslut
Meddelanden enligt bifogad förteckning läggs till handlingarna.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2015-12-15

Sida 1 (1)

Lindesbergs kommun
Kansliavdelningen

Riktning
Info
Notering
In
Klagomål över hanteringen av
bostadsanpassning samt svar från
arbetsterapeupt, Anne-Marie
Clåvelid

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2015.4472

KS
2015-12-15

In
BKT § 147 Prognos med
uppföljning till och med 2015-1031, Bergslagens kommunalteknik

2015.4501

KS
2015-12-15

In
BKT § 148
Investeringsuppföljning till och
med 2015-10-31, Bergslagens
kommunalteknik

2015.4502

KS
2015-12-15

In
Protokoll från 2015-10-23 samt
bilagor, Partnerskap
Bergslagsbanan

2015.4571

KS
2015-12-15

In
Information Om krisen eller
kriget kommer - en uppföljning
av informationsinsatser till
allmänheten om den enskildes
ansvar och beredskap,
Huvudrapport, Bilagor samt en
sammfattning av
uppflöjningsrapport
2015/16:RFR3, Sveriges Riksdag

2015.4609

KS
2015-12-15

In
RF § 102 Regional cykelstrategi
Regional cykelplan för Region
Dnr 15RS4638, Region Örebro län Örebro län

2015.4637
2015/138 AKK

KS
2015-12-15

Winess 4.02-482
© Bardeli Datasystem 1986-2012

Ärendemening
Handläggare

2015-12-10
Antal:6

07:39
HAMED
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 326

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

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kapitel

Rubrik

Beslut

Dnr

Datum

Delegat/vidaredelegat

Remiss med förslag till ny utvecklingsstrategi till
samtliga nämnder, Bergslagens miljö- och
byggnämnd, barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden och tillväxtutskottet, och Linde
Stadshus AB för synpunkter senast 18 februari
2016
Motionen remitteras till socialnämnden för
yttrande med svar senast 2016-05-31 till
kommunstyrelsens kansli.

2015/280

2015-11-23

Projektledare Malin
Sjöberg

2015/468

2015-11-30

Kanslichef

Ärendet remitteras till Bergslagens
kommunalteknik för yttrande med svar senast
2016-04-08
Ärendet remitteras till tillväxtutskottet för yttrande
med svar senast 2016-04-15
Ärendet remitteras till tillväxtutskottet för yttrande
med svar senast 2016-04-15
Ärendet remitteras till Tillväxtutskottet med
samråd med Besök Linde AB för yttrande med
svar senast 2016-04-15
Ärendet remitteras till Tillväxtutskottet för
yttrande med svar senast 2016-04-15
Ärendet remitteras till Bergslagens miljö- och
byggnämnd för yttrande med svar senast 2016-0408
Ärendet remitteras till Bergslagens miljö- och
byggnämnd för yttrande med svar senast 2016-0202 till kommunstyrelsens kansli.

2015/353

2015-12-04

Kommunsekreterare
Helena Randefelt

2015/480

2015-12-04

2015/488

2015-12-04

2015/503

2015-12-04

Kommunsekreterare
Helena Randefelt
Kommunsekreterare
Helena Randefelt
Kommunsekreterare
Helena Randefelt

2015/504

2015-12-04

2015/510

2015-12-04

2015/527

2015-12-04

1 - Allmänna frågor
1.5

Remittering av ärenden inom
kommunen

Kommunsekreterare
Helena Randefelt
Kommunsekreterare
Helena Randefelt
Kommunsekreterare
Helena Randefelt

2

Kapitel
1.12

1.18

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

Skyddsjakt

Beslut

Dnr

Datum

Delegat/vidaredelegat

Yttrande över ansökan om tillstånd för julskyltning
och julmarknad 29 november kl 8-20, Lindecity

2015/506

2015-11-23

Infrastrukturansvarig
Gunnar Jaxell

Yttrande över ansökan om tillstånd för
musikframträdande 29 november kl 10-16 på
Rådhustorget, Näringslivsenheten
Yttrande över ansökan om tillstånd för Öppen
Gård, julförsäljning, servering och underhållning
på Sällinge Säteri 20 december
Yttrande över ansökan om tillstånd för torgtal,
flygbladsutdelning av politisk information samt
närvaro av Riksdagsledamöter i Flugparken i
Lindesberg under december 2015 och januari
2016, Sverigedemokraterna Örebro läns distrikt
Delegationsbeslut om att ge kommunjägaren i
uppdrag att decimera antalet rådjur i området öster
om Lövstavägen, från Hjortronvägen och norrut i
Lindesberg. Detta för att förebygga skador på
trädgårdar genom decimering av rådjursstammen.

2015/513

2015-11-23

Infrastrukturansvarig
Gunnar Jaxell

2015/517

2015-11-23

Infrastrukturansvarig
Gunnar Jaxell

2015/518

2015-11-24

Infrastrukturansvarig
Gunnar Jaxell

p
2015.471
4

2015-12-02

Exploateringsingenjör
Jesper Almlöf

p.2015.47
46

2015-12-04

5 – Personalfrågor - kommunövergripande
5.1

Rätt att med bindande verkan Lokalt kollektivavtal tecknat med Kommunal och
Vision. Kom i Jobb 20160101-20181231
för kommunen genom
kollektivavtal reglera frågor
om förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare
och dess medarbetare

Personalchef

3

Kapitel

Rubrik

Anställning

Beslut

Dnr

Datum

Delegat/vidaredelegat

Lokalt kollektivavtal tecknat med Kommunal
gällande måltidsuppehåll vid Källängen.

P2015.47
45

2015-11-03

Personalchef

Anställande av ekonomiassistent ekonomienheten/kommunledningskontoret fr.o.m
2015-12-21 –

2015/390

2015-11-20

Stabschef/Ekonomichef
Gunilla Sandgren

6 – Personalfrågor – kommunledningskontoret och tillväxtförvaltningen
6.1

Rätt att besluta om
arbetsfördelning

Avtal för internt säkerställande av HR-tjänster till
Linde Energi tecknat.

p.2015.45
19

2015-11-23

Personalchef

6.5

Rätt att utse ersättare för
kommunchefen vid semester

utses till Tf kommunchef 23
december 2015 samt 4-5 jan 2016.
Peter Grönlund utses till Tf kommunchef 28 och
30 december 2015.

P 2015.4669

2015-12-03

Kommunchef

4
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-15
KS § 327

Information vid beredanden kommunstyrelsen den 15
december
Information om VA-Plan
Marcus Orre och Kjell Karlsson från Bergslagens kommunalteknik
informerar kommunstyrelsen tillsammans med Caroline Ahlrén och
Therese Bekk från Bergslagens miljö- och byggnämnd om arbetet med VAanslutningar och inventering av enskilda avlopp i Lindesbergs kommun.
Bergslagens miljö- och byggnämnd inventerar enskilda avlopp. I BMB:s
kommuner finns uppskattat mellan 7500 och 12000 anläggningar
Cirka 60 % av de inventerade enskilda avloppen är underkända.
Fosforutsläpp ökar från enskilda avlopp, och Lindesbergs kommun har
störst övergödningsproblematik i BMB-området. Vad BMB saknar är en
VA-plan, med prioriterade områden och en tidsplan.
Bergslagens kommunalteknik har påbörjat arbetet med en övergripande
VA-plan för alla 4 medlemskommuner. Den beräknas vara klar under våren
2016.
Redovisning av projektmedel
Anette Persson från ekonomienheten redovisar projekt finansierade av
prestationsbaserad ersättning.
Den 30 november 2014 var det 14 stycken projekt som var beviljade, för
951 000 kronor. Den 30 april 2015 var det 18 projekt beviljade för
1 220 000.
Några beviljade projekt inom barn- och utbildningsförvaltningen är bland
annat integration genom språkutvecklande arbetssätt och tekniska
hjälpmedel, som har beviljades 240 000 kronor, ökad måluppfyllelse som
leder till integration, simundervisning, har beviljats 10 000 kronor.
Och goda exempel i andra kommuner, studiebesök, har beviljats 116 000
kronor.
Inom tillväxtförvaltningen har integration genom musik beviljats 40 000
kronor och drott med inriktning mot Linde sports camp 2015 har beviljats
60 000 kronor.
Nya projekt kommer att startas under år 2016.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

