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§ 134/2016 Förnyad linjekoncession för befintlig 132 kV-ledning mellan Lindesberg och
Koverboda i Lindesbergs kommun, Vattenfall Eldistribution AB
§ 135/2016 Tillstånd att bygga och använda en kraftledning för en 130 kV kraftledning i
luftledningsutförande och en 40 kV kraftledning i markkabel och
luftledningsutförande vid BillerudKorsnäs AB:s pappersbruk i Frövisfors
§ 136/2016 Dialog Linde Stadshus AB
§ 137/2016 Tilläggsbeslut till uppdrag gällande mål och budget 2017-2019
§ 138/2016 Svar på remiss betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)
§ 139/2016 Svar på remiss handlingsplan för hållbart resande i Örebroregionen
§ 140/2016 Svar på motion från Mats Seijboldt (SD) och Per Söderlund (SD) om
informationsskyltar vid riks- och länsväg
§ 141/2016 Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbro mellan Hagaberg och
Stadsskogen
§ 142/2016 Interkommunal ersättning för vuxenutbildning 2016
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§ 145/2016 Meddelanden
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Kommunstyrelsen

2016-06-20
KS § 127

Dnr. 2016/236

Avgift för trygghetslarm
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Avgiften för tjänsten trygghetslarm höjs för den enskilde till
350 kronor/månad.
Socialnämnden ska genomföra en uppföljning omfattande de som är över
80 år och som har trygghetslarm utan biståndsbeslut jämfört med innan
höjning.
Ärendebeskrivning
Man står inför ett teknikskifte i samband med att det analoga telefonnätet
kommer att släckas ner, i Lindesberg kommer detta att ske för knappt 1000
abonnenter den sista november 2016.
Det innebär att förvaltningen måste hitta nya säkra tekniska lösningar för
insatsen trygghetslarm, och som tidigare tagits beslut om i socialnämnden
så kommer Lindesberg att införa digitala IP-larm via GSM.
Enligt 8 kap 2 § SoL (Socialtjänstlagen) får kommunen ta ut en skälig
avgift för sociala tjänster enligt grunder som kommunen bestämmer.
Avgiften får dock inte överstiga kommunens självkostnader.
Nuvarande avgift 217 kronor för trygghetslarm har varit densamma i
många år.
Vid beräkning av trygghetslarm ingår flera delar, den kostnaden som
markant skiljer sig åt är leasingkostnaden för utrustning: analoga larm 60
kronor per månad/ digitala larm 198 kronor per månad.
Förvaltningens kostnader för leasing höjs med 138 kronor per månad och
larm.
Som tidigare tillkommer personalkostnad för installation, byte av
utrustning, larmmottagning samt övrig administration kring
trygghetslarmen. Samt personalkostnad för besök när larm skett, restid,
leasingkostnader för bilar och lokalkostnader.
Beräkning av förslag till ny avgift för trygghetslarm utgår ifrån de
kostnader som uppstår vid installation av nytt larm. Avgiften grundar sig på
en sammantagen beräkning av kostnaden för utrustning, kommunikationen
och larmmottagning.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden beslutade den 19 maj 2016 att föreslå att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta enligt socialförvaltningens förslag:
Att höja avgiften för tjänsten trygghetslarm för den enskilde till
350 kronor/månad.
Samt att socialnämnden, om kommunfullmäktige beslutar att höja avgiften
för trygghetslarm, genomför en uppföljning omfattande de som är över 80
år och som har trygghetslarm utan biståndsbeslut jämfört med innan
höjning.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2016 att återremittera ärendet till
socialnämnden för att förtydliga skillnader och kostnader för enbart larm
och larm med hemtjänstinsats. Upphandlingen ska redovisas för
kommunstyrelsen.
Socialnämnden inkom den 16 juni 2017 med ett förtydligande gällande
skillnader och kostnader för enbart larm och larm med hemtjänstinsats. Vid
kommunstyrelsens sammanträde redovisar kommunens
upphandlingsansvarig, Magnus Nordqvist, kommunstyrelsen om hur
upphandlingen gick till.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KS § 128

Dnr. 2016/1

Månadsuppföljning maj 2016
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av månadsuppföljningen för maj 2016.
Samtliga nämnder och utskott uppmanas att följa budget.
Socialnämndens uppdrag till augusti kvarstår.
Ärendebeskrivning
Ekonomienheten överlämnade månadsuppföljning för maj 2016 den 14 juni
2016.
Budgetavvikelsen för tillväxtförvaltningen per 160531 visar på ett
överskott på 8,5 Mnkr och helårsprognosen visar på en budget i balans.
Den stora positiva avvikelsen per sista maj beror på att verksamheten
exploatering och fastigheter inte har fått alla sina fakturor för uppdrag de
har beställt. Vägbidraget kommer att betalas ut i juni därav ett överskott på
0,7 Mnkr men en helårsprognos på ett +-0 resultat.
Utbildningsenhetens underskott med 1,0 Mnkr avser en personalbudget
som inte är i balans på Teknikcollege. Detta underskott kommer att justeras
under juni, då enheten har fått utökad budget med 0,6 mnkr för projekt
integration samhälle/näringsliv.
Det saknas även intäkter i maj från Migrationsverket, då de bokförs i juni.
Pronosen på helår är en budget i balans.
Övrig verksamhet inom stöd och strategi, som innefattar
försäkringskostnader och avgifter till regionförbundet redovisar ett
underskott på helår pga. högre kostnader och fler försäkringar som inte
utfördelats till verksamheterna.
Personalbefrämjande åtgärder redovisar ett överskott, 2016 har kontot
förstärkts med 1,5 mnkr som inte i sin helhet förbrukas under året.
Övriga verksamheter kommer att hålla budgeten 2016.
Vatten och avlopp visar på ett underskott på helår med 0,6 Mnkr. Detta
beror på mycket underhåll, främst är det läckor på ledningsnätet.
Prognos för hela 2016 inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter i
maj 2016 är oförändrad från föregående månadsuppföljning. Totalt
beräknas hela budgeten inom barn- och utbildningsnämnden att vara i
balans.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Budgetavvikelsen för januari-maj totalt är 9,8 Mnkr, varav nästan 6,5 Mnkr
består av engångssatsningar för ökat mottagande 2016. Hyror har en
avvikelse på över 3 Mnkr för perioden som beräknas till största del komma
under hösten 2016. Även fakturor från andra kommuner saknas för
perioden.
Socialförvaltningen visar ett underskott på 9 Mnkr, och en helårsprognos
på -12,2 Mnkr.
Administrationens underskott på 0,1 Mnkr avser högre kostnader än
budgeterat för data och licensavgifter, men förväntas ha en budget i balans
på helåret.
Funktionsstöd visar ett underskott på 1,7 Mnkr efter fem månader och
helårsprognosen är -3,0 Mnkr.
De verksamheter som har de största negativa avvikelserna är personlig
assistans, främst hänförligt till övertalig personal efter att ärenden har
avslutats och gruppboende som har ökade personalkostnader för extra
resurs.
Individ och familj visar ett underskott på 4,6 Mnkr och helårsprognosen är
- 2,5 Mnkr. Verksamheterna externa placeringar barn och unga samt vuxna
kommer fortsatt under 2016 ha ett underskott, då det är fler placeringar
inom båda verksamheterna än budgeterat.
Boendestöd kommer att ha fortsatt underskott under året, då antalet ärende
har ökat. Helårsprognosen är -0,3 Mnkr.
De olika verksamheterna för ensamkommande visar på ett överskott på 3,6
Mnkr för fem månader och helårsprognosen är + 3 Mnkr. Överskottet beror
på att alla budgeterade verksamheter för ensamkommande barn inte har
startat ännu.
Inom vård och omsorg är den totala avvikelsen på - 2,6 Mnkr och
prognosen för helåret är -6,7 Mnkr.
_________
Meddelas för åtgärd:
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Bergslagens miljö- och byggnämnd
Tillväxtutskottet
Utskottet för stöd och strategi

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KS § 129

Dnr. 2016/212

Fortsatt finansiering till Leader Bergslagen
Beslut
Lindesbergs kommun är positiv till att finansiera sin andel av den samlade
kommunala medfinansieringen av Leader Bergslagen, under förutsättning
att regional och nationell medfinansiering erhålls motsvarande 2/3 av
totalbudgeten.
Summan uppgår till 471 240 kronor och finansieras genom anslag i
tillväxtförvaltningens driftbudget.
Ärendebeskrivning
Jordbruksverket beslutade 2015 att Leader Bergslagen enligt verkets
urvals- och fördelningsmodell inte skulle erhålla medel för den kommande
programperioden.
Hösten 2015 tog samtliga 15 kommuner ställning för en fortsatt dialog
utifrån en modell som presenterades vid ett möte i Lindesberg i oktober.
Modellen bygger på en tredelad finansiering, med 20 kronor per invånare
och år från vardera kommunala, regionala och nationella medel. Med detta
skulle totalbudgeten för perioden 2017-2021 uppgå till cirka 60 mkr.
Frågan om fortsatt deltagande i Leader Bergslagen och medfinansiering av
verksamheten diskuterades vid ett möte mellan ledande företrädare för
kommunerna i norra Örebro län (KNÖL) den 20 maj 2016.
Kommunchefen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 25 maj 2016 att
kommunstyrelsen ska besluta:
Lindesbergs kommun är positiv till att finansiera sin andel av den samlade
kommunala medfinansieringen av Leader Bergslagen, under förutsättning
att regional och nationell medfinansiering erhålls motsvarande 2/3 av
totalbudgeten.
Summan uppgår till 471 240 kronor och finansieras genom anslag i
tillväxtförvaltningens driftbudget.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunchef
Meddelas för kännedom:
Ekonomienheten
Leader Bergslagen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KS § 130

Dnr. 2015/482

Parkeringsplatser vid Grönboda i Storå
Beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunchefen att verkställa fler
parkeringsplatser vid Grönboda i Storå.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 att uppdra till
kommunchefen att utreda ägarskapet för fastigheten
utifrån ett
medborgarförslag om att göra en parkeringsplats av fastigheten där före
detta förskolan Lysmasken låg i Storå
Det är fortfarande frågetecken runt vem som är ägare till marken, men för
närvarande kan kommunen inte anlägga en parkeringsplats där. Ett annat
alternativ behövs tills ägarskapet är utrett.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2015 att uppdra till
kommunchef att lämna förslag på utökning av parkeringsplatser vid
Grönboda i Storå.
Kommunchef Christer Lenke informerar kommunstyrelsen om att
diskussion pågår med Bergslagens kommunalteknik om att projektera och
genomföra fler parkeringsplatser vid Grönboda i Storå.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska delegera
till kommunchefen att verkställa fler parkeringsplatser vid Grönboda i
Storå.

_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunchef
Meddelas för kännedom:
Bergslagens kommunalteknik

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KS § 131

Dnr. 2016/86

Vändplan i Guldsmedshyttan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:



Investeringen avseende Vändplan i Guldsmedshyttan, del 1 påbörjas
2016.
Investeringen uppgår till 0,5 Mnkr och finansieras genom
omdisponering från investeringsprojekt Ny väg Frövi N:a Bangatan
projektnummer 90070 med 0,3 Mnkr och statsbidrag från
Trafikverket med 0,2 Mnkr.

Ärendebeskrivning
Tillväxtutskottet beslutade den 12 januari 2016 att ärendet om vändplan
ska tas upp på tillväxtutskottet i mars 2016.
Infrastrukturansvarig, Gunnar Jaxell, inkom med en sammanfattning av
ärendet den 26 februari 2016.
Hösten 2013 lämnade Lindesbergs kommun in en ansökan till Trafikverket
om delfinansiering för att bygga om bussangöringarna i Guldsmedshyttan.
Innan ansökan lämnades in hade Länstrafiken/Lindesbergs kommun fått
påstötningar från Arbetsmiljöverket, då busschaufförerna hade en svår
miljö, dels på grund av blockerade busshållsplatser och dålig sikt i området.
Lindesbergs kommun fick dispens med att bygga om angöringarna genom
att spärrmåla de ytor som behövdes för angöringarna i avvaktan på
ombyggnationen som beräknades genomföras under 2014-2015.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2015 § 33 att anta detaljplan
för del av
för att
möjliggöra byggnation av vändplan för bussar samt pendlarparkering och
cykelparkering, på en yta som då var planlagd som parkmark.
Kommunfullmäktiges beslut blev överklagat till Länsstyrelsen i Örebro län
i maj 2015. Länsstyrelsen beslutade den 13 maj 2015 att avslå
överklagandet och fastställde kommunfullmäktiges beslut.
Länsstyrelsens beslut överklagades i en skrivelse som inkom till Nacka
Tingsrätt den 28 maj 2015.
Kommunfullmäktige beslutade dock den 22 september 2015 § 167 att
upphäva beslutet från den 24 februari 2016 § 33 att anta detaljplanen för

Justerande

Utdragsbestyrkande
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del av
avskrev ärendet.

vilket gjorde att Nacka tingsrätt

I nuläget finn det fyra förkastade förslag och för att komma vidare med
ärendet och åstadkomma något som Arbetsmiljöverket, Länstrafiken,
näringsidkare och närboende kan acceptera återkommer
tillväxtförvaltningen med dessa fyra förslag, och önskar vägledning, i form
av ett prioriterat förslag, för att kunna arbeta vidare med projektet.
Tillväxtutskottet beslutade den 2 mars 2016 att uppdra till
tillväxtförvaltningen att undersöka alternativ 1 i tjänsteskrivelsen från
stabsekonomen, daterad den 26 februari 2016.
Infrastrukturansvarig, Gunnar Jaxell, inkom med en tjänsteskrivelse den 22
april 2016 där det framkommer att förvaltningen efter utskottets marsmöte
har tagit kontakt med Trafikverket för att undersöka om de har några planer
för Riksväg 50 från Lindesberg och norrut, vilket skulle kunna påverka
ärendet i Guldsmedshyttan. Trafikverket har ingen utredning
(Åtgärdsvalsstudie, ÅVS) genomförd för den aktuella sträckan. Däremot
finns ett uppdrag att snarast genomföra en ÅVS för den aktuella sträckan.
En sådan kan tidigast påbörjas sen höst i år eller under nästa år.
Problemet i Guldsmedshyttan har tidigare uppmärksammats av
Trafikverket (dåvarande Vägverket) i en utredning VMN 8611872
genomförd i mars 2009. I den förstudien presenteras en möjlig lösning för
bussangöring i Guldsmedshyttan, nämligen att anlägga en bussangöring på
vardera sidan av Riksväg 50, strax utanför vändplan.
Från Trafikverket har erhållits ett medfinansieringsförslag för att
genomföra byggnationen av en bussangöring utefter Riksväg 50 på vägens
västra sida. Åtgärden är kostnadsberäknad till 400 000 kronor.
Förvaltningen önskar dela upp projektet i två delar. Den ena delen,
bussangöring i sydgående riktning bryts ut och beslutas snarast. Den andra
delen, dvs vändplanen handläggs fortsättningsvis genom att en
medborgardialog organiseras av Folkhälsostrategen i ett eller två steg.
Dialogen kommer att inledas förutsättningslöst för att utreda vad boende
och företag i närområdet tycker och önskar gällande vändplanen. I ett
eventuellt andra steg kommer en råskiss att presenteras för en andra
medborgardialog. Efter resultat av den kommer ett förslag till åtgärder att
presenteras för tillväxtutskottet.
Tillväxtutskottet beslutade den 3 maj 2016 att att projektet ska delas upp i
två delar.
Del 1 innebär byggnation av en bussangöring i södergående riktning strax
öster om vändplanen i Guldsmedshyttan och del 2 utgör användning och
disposition av nuvarande vändplan (hundbenet) i Guldsmedshyttan.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Tillväxtutskottet uppdrar till tillväxtförvaltningen att arbeta med
medborgardialog för del 2, likt den som skedde för FÖP-Frövi, där
politiken var delaktig.
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Starttillstånd medges för genomförande av investeringen i del 1.
Investeringen finansieras ur det egna kapitalet.
Eftersom inga medel finns i budget för investeringen kan inget starttillstånd
medges, vilket gör att förvaltningen den 3 juni 2016 överlämnade en
reviderad tjänsteskrivelse med ett reviderat beslutsförslag:
Tillväxtutskottet beslutar att projektet ska delas upp i två delar.




Del 1 innebär byggnation av en bussangöring i södergående riktning
strax öster om vändplanen i Guldsmedshyttan och del 2 utgör
användning och disposition av nuvarande vändplan (hundbenet) i
Guldsmedshyttan.
Tillväxtutskottet uppdrar till tillväxtförvaltningen att arbeta med
medborgardialog för del 2, likt den som skedde för FÖP-Frövi, där
politiken var delaktig.

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta:



Investeringen avseende Vändplan i Guldsmedshyttan, del 1 påbörjas
2016.
Investeringen uppgår till 0,5 Mnkr och finansieras genom
omdisponering från investeringsprojekt Ny väg Frövi N:a Bangatan
projektnummer 90070 med 0,3 Mnkr och statsbidrag från
Trafikverket med 0,2 Mnkr.

Tillväxtutskottet beslutade den 9 juni 2016 att projektet ska delas upp i två
delar.




Del 1 innebär byggnation av en bussangöring i södergående riktning
strax öster om vändplanen i Guldsmedshyttan och del 2 utgör
användning och disposition av nuvarande vändplan (hundbenet) i
Guldsmedshyttan.
Tillväxtutskottet uppdrar till tillväxtförvaltningen att arbeta med
medborgardialog för del 2, likt den som skedde för FÖP-Frövi, där
politiken var delaktig.

Tillväxtutskottet beslutade även den 9 juni 2016 att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Investeringen avseende Vändplan i Guldsmedshyttan, del 1 påbörjas
2016.
Investeringen uppgår till 0,5 Mnkr och finansieras genom
omdisponering från investeringsprojekt Ny väg Frövi N:a Bangatan
projektnummer 90070 med 0,3 Mnkr och statsbidrag från
Trafikverket med 0,2 Mnkr.

Ledamöternas förslag till beslut
Mats Seijboldt (SD) föreslår bifall till tillväxtutskottets förslag.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KS § 132

Dnr. 2016/242

Ansökan om bidrag med 9 900 kr för Lindesbergs kommuns
nämndemän vid Örebro tingsrätt år 2016
Beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag med hänvisning till att
verksamheten vid tingsrätten är en statlig angelägenhet.
Ärendebeskrivning
Örebro Läns Nämndemannaföreningen ansöker om bidrag med 9900
kronor i en skrivelse inkommen till kansliet den 1 juni 2016.
I Lindesberg finns 11 nämndemän i tingsrätt som utses av
kommunfullmäktige, föreningen ansöker om bidrag för de nämndemän som
fullmäktige i Lindesberg har utsett.

_________
Meddelas för kännedom:
Örebro Läns Nämndemannaförening

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-20
KS § 133

Dnr. 2016/243

Avgifter och villkor för uthyrning av portabel scenvagn
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Avgifter och villkor för uthyrning av portabel scenvagn fastställs enligt
förslag daterat den 1 juni 2016.
Avgiften för uthyrning av scenvagnen ska årligen från och med år 2017
räknas upp enligt konsumentprisindex.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2016 att köpa in en portabel
scenvagn som ska användas till arrangemang i hela Lindesbergs kommun.
Scenvagnen ska främst användas av Lindesbergs kommun och kommunens
föreningar. Den kan även användas av företag som har publika, ej
entrébelagda, arrangemang i Lindesbergs kommun.
Scenvagnen får inte hyras ut till kommersiella entrébelagda arrangemang
som anordnas av företag.
Tillväxtförvaltningen överlämnade den 1 juni 2016 förslag till avgifter och
villkor för uthyrning av den portabla scenvagnen.
Tillväxtutskottet beslutade den 9 juni 2016 att föreslå att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta:
Avgifter och villkor för uthyrning av portabel scenvagn fastställs enligt
förslag daterat den 1 juni 2016.
Ledamöternas förslag till beslut
Linda Svahn (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta enligt
tillväxtutskottets förslag med följande tillägg; avgiften för uthyrning av
scenvagnen ska årligen från och med år 2017 räknas upp enligt
konsumentprisindex.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-20
KS § 134

Dnr. 2016/6

Förnyad linjekoncession för befintlig 132 kV-ledning mellan
Lindesberg och Koverboda i Lindesbergs kommun,
Vattenfall Eldistribution AB
Beslut
Lindesbergs kommun har ingenting att erinra.
Ärendebeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB har hos Energimarknadsinspektionen (EI)
ansökt om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning
(nätkoncession för linje). Ansökan avser en 132 kV luftledning mellan
stationerna BT39 Linde och Koverboda i Lindesbergs kommun, Örebro
län. Vattenfall har begärt att tillståndet ska gälla tills vidare.
Energimarknadsinspektionen inkom den 20 maj 2016 med begäran om
yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession. Av kommunens yttrande
ska det särskilt framgå om ledningen är förenlig med detaljplaner och
områdesbestämmelser. Om ledningen går inom tätbebyggt område ska det
även framgå om det berör skolor, förskolor eller annan liknande
verksamhet.
Ledamöternas förslag till beslut
Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att lämna
följande yttrande; Lindesbergs kommun har ingenting att erinra.
_________
Meddelas för kännedom:
Energimarknadsinspektionen

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-20
KS § 135

Dnr. 2016/197

Tillstånd att bygga och använda en kraftledning för en 130
kV kraftledning i luftledningsutförande och en 40 kV
kraftledning i markkabel och luftledningsutförande vid
BillerudKorsnäs AB:s pappersbruk i Frövisfors
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande från Bergslagens miljö- och byggnämnd
daterat den 7 juni 2016 som sitt och överlämnar till
Energimarknadsinspektionen.
Ärendebeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB ansöker om tillstånd för nätkoncession där de
vill bygga och använda en 130 KV luftledning och en 40 kV mark-och
luftledning vid BillerudKorsnäs AB pappersbruk i Frövifors.
Lindesbergs kommun är en obligatorisk remissinstans enligt 8 §
elförordningen (2013:208) och ska därför ge ett yttrande inför
koncessionsansökan för aktuell ledningsbyggnation. Synpunkter önskas på
beskrivet alternativ.
Av svaret ska framgå huruvida ledningen är förenlig med detaljplaner,
områdesbestämmelser och om ledningen går inom tätbebyggt område, samt
övrig viktig information.
Bergslagens miljö- och byggnämnd överlämnade den 7 juni 2016 ett
förslag till yttrande.

_________
Meddelas för kännedom:
Energimarknadsinspektionen

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-20
KS § 136

Dialog Linde Stadshus AB
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Utifrån Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen ska Linde
Stadshus AB bjudas in till kommunstyrelsens sammanträde den 20:e juni
2016 för dialog.
VD för Linde Stadshus AB Christer Lenke informerar kommunstyrelsen
om att Linde Stadshus AB ska ansvara för samordning, utveckling och
styrning av stadshuskoncernen, som ska leda till att de kommunala bolagen
ska spela en aktiv roll i utvecklingen av kommunens attraktivitet.
Verksamheten i bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder förenligt med
gällande lagstiftning. Bolagets syfte är att till kommuninvånarnas bästa
förvalta de tillgångar som bolaget direkt eller indirekt äger samt samordna
de kommunala bolagens verksamheter.
Uppföljning som redovisas för kommunstyrelsen avser verksamhetsåret
2015 utifrån de nya ägardirektiven och sammanslagning av bolagen, och
kommunstyrelsen får ta del av Linde Stadshus ABs måluppfyllelse, samt
får möjlighet att ställa frågor till Linde Stadshus ABs VD och ordförande.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-20
KS § 137

Dnr. 2016/115

Tilläggsbeslut till uppdrag gällande mål och budget 20172019
Beslut
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om mål och budget
2017-2019 förtydligar kommunstyrelsen följande:
Kommunstyrelsen tilldelas projektmedel 2017-2018 som är öronmärkta för
att Bergslagens miljö- och byggnämnd ska minska handläggningstiderna.
Nämnden ska ansöka om dessa pengar vid behov och redovisa till
kommunstyrelsen vilka åtgärder som görs.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2016 i att under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut lämnar kommunstyrelsen följande uppdrag:









Samtliga verksamheter får i uppdrag att effektivisera
verksamheterna och arbeta med kvalitetshöjande åtgärder, samt att
arbeta med att stärka ledarskapet som ska leda till
kompetenshöjning.
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att två gånger under år
2017 redovisa till kommunstyrelsen hur nämnden ska nå ökad
måluppfyllelse i grundskolan.
Kommunchefen får i uppdrag att analysera behovet av
arbetsmarknadsåtgärder för planperioden 2017-2019 och föreslå
åtgärder utifrån riktade nationella insatser.
Socialnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen
med andra boendealternativ när man vet de faktiska kostnaderna.
Kommunstyrelsen tilldelas projektmedel 2017-2018 som är
öronmärkta för att Bergslagens miljö- och byggnämnd ska minska
handläggningstiderna. Nämnden ska redovisa till kommunstyrelsen
vilka åtgärder som görs.
Kommunstyrelsen tilldelas en pott för förebyggande arbeten som
nämnderna får söka pengar från.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2017-2019 ska
kommunstyrelsen förtydliga följande:
Kommunstyrelsen tilldelas projektmedel 2017-2018 som är öronmärkta för
att Bergslagens miljö- och byggnämnd ska minska handläggningstiderna.
Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-20
Nämnden ska ansöka om dessa pengar vid behov och redovisa till
kommunstyrelsen vilka åtgärder som görs.

_________
Meddelas för åtgärd:
Bergslagens miljö- och byggnämnd

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-20
KS § 138

Dnr. 2016/119

Svar på remiss - Betänkandet Låt fler forma framtiden!
(SOU 2016:5)
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande från kanslichefen och folkhälsostrategen
daterat den 10 juni 2016 som sitt och överlämnar det till
Kulturdepartementet med följande förändringar:



Mellersta stycket i punkt 6 ska tas bort.
Översta raden i punkt 7; Försöksverksamhet till sänkt rösträttsålder
ska tas bort.

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun har fått möjligheten att yttra sig gällande betänkandet
Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) (demokratiutredningen).
Kanslichef Ida Frödén och Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist inkom med
förslag till yttrande den 10 juni 2016, förslaget är att Lindesbergs kommun
stödjer följande förslag:











En ny målsättning för demokratipolitiken
Översyn av partistödet
Jämställd nomineringsprocess
Förtroendevalda ska kunna utöva sina uppdrag under
trygga och säkra former
Möjlighet att vara ledig från sitt förtroendeuppdrag
Fullmäktige ska verka för att medlemmarna har
förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut
Riktlinjer och principer för medborgardialoger och samråd
Försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder
Ungas deltagande i beslutsfattande i kommuner och landsting och
skolans demokratiuppdrag
Delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning

Ledamöternas förslag till beslut
Linda Svahn (S) föreslår att översta raden i punkt 7; Försöksverksamhet till
sänkt rösträttsålder ska tas bort.
Mats Seijboldt (SD) och Jonas Kleber (C) föreslår bifall till Linda Svahns
(S) förslag.
Kristine Andersson (S) föreslår att mellersta stycket i punkt 6 ska tas bort.
Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-20

_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslichef
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Kulturdepartementet

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-20
KS § 139

Dnr. 2016/204

Svar på remiss handlingsplan för hållbart resande i
Örebroregionen
Beslut





Kommunstyrelsen antar yttrande från tillväxtförvaltningen daterat
den 2 juni 2016 som sitt över överlämnar det till Region Örebro län.
Lindesbergs kommun ställer sig positiv till deltagande i föreslaget
projekt åren 2017-2019
Lindesbergs kommun ställer sig positiv till avsättande av personella
resurser för deltagande i projektet.
Lindesbergs kommun återkommer med förslag till samverkande
organisationer såväl som ekonomiska resurser under hösten 2016.

Ärendebeskrivning
Region Örebro län har under perioden 1 augusti 2015 – 31 mars 2016
genomfört en förstudie kring hållbart resande Örebroregionen. Syftet med
förstudien har varit att få underlag inför ett beslut om ett långsiktigt
regionalt samarbete med målet – ett hållbart resande.
Efter att förstudien genomförts har Region Örebro län ytterligare bearbetat
handlingsplanen som förstudien innehöll och tagit fram ett detaljerat
förslag på hur arbetet skulle kunna organiseras och finansieras.
Lindesbergs kommun inbjuds att lämna synpunkter på handlingsplanen och
det konkreta förslaget på hur det regionala arbetet med hållbart resande
skulle kunna läggas upp och organiseras.
I samband med att kommunen yttrar sig över förslaget önskar Region
Örebro län svar på tre frågor.




Deltagande i mobilitetssamverkan där Region Örebro län är
samordnare innebärande undertecknande av avsiktsförklaring för
långsiktigt deltagande
Aktivt deltagande i samverkan på tjänstemanna- och eller
politikernivå samt förslag till forum
Eventuellt deltagande i genomförande projekt med vissa löften om
ekonomiskt och praktiskt engagemang samt förslag till samarbete
med andra kommuner (Ev BKT) och uppgift om kontaktperson.

Projektet skulle pågå under tiden 2017-01-01 – 2019-12-31.
Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell inkom med förslag till yttrande den 2
juni 2016 där tillväxtutskottet föreslås föreslå kommunstyrelsen besluta:
Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-20





Kommunstyrelsen antar yttrande från tillväxtförvaltningen daterat
den 2 juni 2016 som sitt över överlämnar det till Region Örebro län.
Lindesbergs kommun ställer sig positiv till deltagande i föreslaget
projekt åren 2017-2019
Lindesbergs kommun ställer sig positiv till avsättande av personella
resurser för deltagande i projektet.
Lindesbergs kommun återkommer med förslag till samverkande
organisationer såväl som ekonomiska resurser under hösten 2016.

Tillväxtutskottet beslutade den 9 juni 2016 att föreslå att kommunstyrelsen
beslutar:





Kommunstyrelsen antar yttrande från tillväxtförvaltningen daterat
den 2 juni 2016 som sitt över överlämnar det till Region Örebro län.
Lindesbergs kommun ställer sig positiv till deltagande i föreslaget
projekt åren 2017-2019
Lindesbergs kommun ställer sig positiv till avsättande av personella
resurser för deltagande i projektet.
Lindesbergs kommun återkommer med förslag till samverkande
organisationer såväl som ekonomiska resurser under hösten 2016.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

26

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-20
KS § 140

Dnr. 2015/79

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-20
Tillväxtutskottet föreslås föreslå kommunstyrelsen att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med yttrande från
förvaltningschefen daterat den 24 maj 2016.
Avtal för elektroniska skyltar vid centralorten Lindesberg har knutits.
Skyltar kommer att sättas upp både söder och norr om Lindesberg under
hösten.
Tillväxtutskottet beslutade den 9 juni 2016 att uppdra till förvaltningen att
se över möjligheterna och komma med förslag till tillväxtutskottet under
hösten 2016 hur ett byte av plåtskyltar vid kommungränsen samt vid större
orter kan genomföras.
Tillväxtutskottet beslutade även den 9 juni 2016 att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara
motionen med yttrande från förvaltningschefen daterat den 24 maj 2016.
Avtal för elektroniska skyltar vid centralorten Lindesberg har knutits.
Skyltar kommer att sättas upp både söder och norr om Lindesberg under
hösten.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-20
KS § 141

Dnr. 2016/20

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbro mellan
Hagaberg och Stadsskogen
Beslut
Medborgarförslaget avslås enligt tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren
daterad den 25 maj 2016.
Ärendebeskrivning
inkom den 18 januari 2016 med ett medborgarförslag där
han föreslår att kommunen ska använda en del av den extra statliga
ersättning om 76,5 Mnkr som kommunen fått för ökat flyktingmottagende,
till att bygga en gång- och cykelbro mellan Hagaberg och Stadsskogen i
Lindesberg.
Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2016 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Kommunsekreteraren inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 25 maj
2016 där det framkommer att kommunfullmäktige den 16 februari 2016 § 9
och den 24 maj 2016 § 75 har beslutat om fördelning av extra statsbidraget
för ökat flyktingmottagande, vilket innebär att den extra statliga
finansieringen redan är fördelad. Arbetet med investeringsbudget för 20172019 är snart färdigt och kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 7
juni 2016 och kommunfullmäktige den 21 juni 2016, vilket innebär att
förslaget inte är aktuellt för 2016-2017 års investeringsbudget.
Förslaget finns redan med i den kommunala gång- och cykelplanen som
kommunstyrelsen antog den 22 mars 2016 och innebär en investeringsutgift
som är preliminärt beräknad till 9 400 000 kronor. Gång- och cykelplanen
redovisar en lista över föreslagna gång- och cykelsträckor och ska verka
som ett underlag vid prioriteringar av kommunala investeringar i
kommunens budgetarbete, för att i detalj kunna utreda och planera
genomförande.
Eftersom förslaget redan finns med i den av kommunstyrelsen antagna
gång- och cykelplanen så kommer förslaget att varje år ställas mot andra
investeringsförslag i Lindesbergs kommun och prioriteras utifrån andra
investeringsbehov.
Medborgarförslaget föreslås därför avslås enligt tjänsteskrivelse från
kommunsekreteraren daterad den 25 maj 2016.

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-20
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-20
KS § 142

Dnr. 2016/8

Interkommunal ersättning för vuxenutbildning 2016
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av interkommunal ersättning för
vuxenutbildning för perioden 2015-12-09-2016-06-13.
Ärendebeskrivning
Kanslienheten har sammanställt en redovisning över ansökningar och
beslut om interkommunal ersättning för vuxenutbildning för perioden
2015-12-09-2016-06-13.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-20
KS § 143

Dnr. 2016/3

Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige till
nämnd/kommunalt bolag/verksamhet juni 2016
Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige till nämnd/kommunalt bolag/verksamhet till och med
den 13 juni 2016 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/kommunfullmäktige den 13 juni 2016.

_________
Meddelas för kännedom:
Kommunfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-20
KS § 144

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

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

32

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-20
KS § 145

Meddelanden
Beslut
Meddelanden enligt bifogad förteckning läggs till handlingarna.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

34

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-20
KS § 146

Dnr. 2016/15

Ombudgetering av socialnämndens anslag, extra statsbidrag
för ökat flyktingmottagande
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Socialnämndens investeringsbudget för inventarier på 4,0 Mnkr omförs till
driftbudget och korttidsinventarier.
Ärendebeskrivning
Riksdagen har beslutat (Regeringens proposition 2015/16:47) att fördela
9,8 miljarder kronor som tillfälligt stöd till kommuner och landsting med
anledning av flyktingsituationen. För Lindesbergs kommun innebär det en
förstärkning på 76,6 Mnkr. Det tillfälliga stödet utbetalades 2015, men
avser även att täcka kostnader som kan förväntas uppstå 2016.
Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2016, § 9 att fördela 21,2
Mnkr i 2016 års budget till nämnderna enligt följande:




Socialnämnden 1 Mnkr
Barn- och utbildningsnämnden 17 Mnkr
Kommunstyrelsen 3,2 Mnkr

Dessutom uppdrogs till kommunstyrelsen att återkomma med förslag på
fördelning för kvarvarande statsbidrag med 44,4 Mnkr. Kommunstyrelsen
har i sin tur lämnat kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag på
fördelning för det kvarvarande statsbidraget.
Socialnämnden beslutade den 24 maj 2016 § 75 p 8 att socialnämnden
tillförs 4,0 Mnkr i investeringsbudget för inventarier.
Efter förslaget och beslut till fördelning av kvarvarande statsbidrag har det
framkommit att inköpen inom socialnämnden avser inköp av
korttidsinventarier, därav föreslår ekonomienheten i en tjänsteskrivelse
daterad den 13 juni 2016 att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att omföra socialnämndens investeringsbudget
för inventarier på 4,0 Mnkr till driftbudget och korttidsinventarier.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

35

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-20
KS § 147

Dnr. 2016/152

Förslag till yttrande över samråd för regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Region Örebro läns yttrande.
Ärendebeskrivning
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen är regionens
gemensamma kontrakt och pekar ut riktningen för regionen.
Utvecklingsplanen ligger till grund för såväl den fysiska planeringen som
tillväxtarbetet i regionen.
Stockholms läns landsting ansvarar för arbetet med att ta fram nästa
regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Nu finns
ett samrådsförslag framme som i stora delar utgår från den nuvarande
planen, RUFS 2010. Med en föränderlig omvärld, ny kunskap och behov av
större tydlighet, prioritering och kraftfullare genomförande innebär en hel
del förändringar.
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd beslutade den 22 mars 2016
att skicka ut samrådsförslaget på remiss under perioden 8 april-30
september 2016. Lindesbergs kommun inbjuds därmed att besvara
remissen.
Vid beredande kommunstyrelsen den 27 april 2016 enades
kommunstyrelsen om att ta del av Region Örebro läns yttrande, för att
eventuellt lägga till kommentarer till deras yttrande, eller ställa sig bakom
det helt.
Lindesbergs kommun fick del av Region Örebro läns yttrande den 13 juni
2016.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska ställa sig
bakom Region Örebro läns yttrande.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Stockholms läns landsting
Region Örebro län

Justerande

Utdragsbestyrkande

