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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-05-16 

Anslaget sätts upp  2017-05-30 Anslaget tas ned 2017-06-20   

Förvaringsplats  

för protokoll 

 KS 

Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 

 
Lindesberg arena, Lindesberg, kl. 17:00-20:20 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 

Linda Svahn (S) 

Bengt Storbacka (S) Ordförande 

Linda Andersson (S) 

Daniel Andersson (S) 

Joacim Hermansson (S) 

Zaki Habib (S) 

Kristine Andersson (S) 

John Omoomian (S) 

Victoria Johansson (S) 

Lennart Olsson (S) 

Margareta Ahlm (S) 

Jonas Bernström (S) 

Arnold Bengtsson (S) 

Nafih Mawlod (S) 

Jonas Kleber (C) 

Tuula Marjeta (C) 2:a vice ordförande 

Johan Andersson (C) 

Christina Pettersson (C) 

Ulf Axelsson (V) 

Gunilla Remnert (V) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Anniette Lindvall (M) 

Jan Hansson (M) 

Lillemor Bodman (M) 

Sven-Erik Larsson (M) 

Fredrik Lindmark (M) 1:a vice ordförande 

Ingrid Åberg (KD) 

Bengt Evertsson (MP) 

Agneta Nilsdotter (MP) 

Per Söderlund (SD) 

Virosa Viberg (SD) 

Pamela Hopkins (SD) 

Thord Durnell (SD) 

Jan Marne (SD) 

Birgitta Duell (SD) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

  

Anders Eriksson (SD) 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Ulla Lundqvist (S) ersättare för Farhia Ahmed Shekh (S) 

Hans-Olof Hake (S) ersättare för Anders Ceder (S) 

Bo Stenberg (S) ersättare för Anna-maria Ericsson (S) 

Björn Pettersson (C) ersättare för Jenny Larsson (C) 

Bertil Jansson (M) ersättare för Anna Öfverström (M) 

Bo Carlqvist (L) ersättare för Margareta Tillas (L) 

 
Ovriga deltagare: Christer Lenke, kommunchef 

Gunilla Sandgren, ekonomichef 

Mats Melander, ordf. revisionen 

Malin Ekholm, nämndsekreterare 

Carina Fyrpihl, personalchef § 15-20 

Agnetha Lindkvist (V) ej tjänstgörande ersättare 

Inger Griberg (MP) ej tjänstgörande ersättare 

 
Utses att justera Daniel Andersson (S) och Pär-Ove Lindqvist (M) med Margareta Ahlm (S) och 

Lillemor Bodman (M) som ersättare 

 
Justeringens plats 

och tid: 
Kommunkansliet, 24 maj kl. 11.00 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Ida Frödén 

 

Paragraf 
 

§ 15 - 45 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Bengt Storbacka 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Daniel Andersson  

  

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Pär-Ove Lindqvist 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

Informationsärenden § 15/2017 

  

Allmänhetens frågestund 2017 § 16/2017 

  

Informationsärenden § 17/2017 

  

Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår 2016 § 18/2017 

  

Årsbokslut för Nerikes Brandkår 2016 § 19/2017 

  

Personalekonomiskt bokslut 2016 § 20/2017 

  

Revisionsberättelse för Lindesbergs kommun 2016 § 21/2017 

   

Årsredovisning för 2016 § 22/2017 

  

Revisionsberättelse år 2016 för Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen  

§ 23/2017 

  

Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

2016 

§ 24/2017 

  

Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal  

3 år 2016 

§ 25/2017 

  

Avsägelse av uppdraget som ledamot i socialnämnden  § 26/2017 

  

Svar på motion från Sven Erik Larsson (M) om att se över 

bemanningen för öppna förskolan så att den är öppen när 

vanliga skolan är stängd 

§ 27/2017 

  

Svar på motion om att anlägga en Micropark istället för 

återvinningsstation på Kristinavägen i Lindesberg 

§ 28/2017 

  

Felparkeringsavgift i Hällefors, Nora, Lindesberg och 

Ljusnarsbergs kommun 

§ 29/2017 

  

Instruktioner för stämmoombud § 30/2017 

  

Dagvattenhanteringen i centrala Lindesberg  § 31/2017 

  

Riktlinjer för ärendehantering § 32/2017 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

  

Riktlinjer för flaggning i Lindesbergs kommun § 33/2017 

  

Förlängning av befintliga folkhälsoavtal med länets kommuner, 

Örebro läns bildningsförbund samt Örebro läns idrottsförbund 

med SISU idrottsutbildarna 

§ 34/2017 

  

Förslag till nya stipendier inom Tillväxtförvaltningen § 35/2017 

  

Förbundsordning för Samordningsförbundet i norra Örebro län, 

SOFINT reviderad  

§ 36/2017 

  

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per 

den 11 april 2017 

§ 37/2017 

  

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 11 

april 2017 

§ 38/2017 

  

Avsägelse av uppdrag som nämndeman vid Örebro tingsrätt 

Pekka Kirsijärvi (S) 

§ 39/2017 

  

Motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Inger Griberg (MP) 

om solceller på tak som ägs av Lindesbergsbostäder AB eller 

Fastigheter i Linde AB  

§ 40/2017 

  

Motion från Bo Carlqvist (L) om ungdomsgård i Lindesberg § 41/2017 

  

Motion från Margareta Tillas (L) om åtgärd för att höja 

skolresultaten i grundskolan  

§ 42/2017 

  

Medborgarförslag om att majbrasan 2018 tänds klockan 20.00 § 43/2017 

  

Interpellation till socialnämndens ordförande Susanne Karlsson 

(C) om att den fysiska tillgängligheten är otillfredsställande på 

många ställen i det offentliga rummet, gator, torg och 

byggnader 

§ 44/2017 

  

Meddelanden § 45/2017 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 15/2017 

 

Informationsärenden 

 

 Föredrag om hot och våld mot förtroendevalda 

 

Bo Per Larsson, Sveriges kommuner och Landsting berättar om aktuell 

statistik gällande hot och våld mot förtroendevalda, vad politikerna själva 

kan tänka på samt hur kommunen kan arbeta med frågor rörande 

politikernas säkerhet.  

 

 Lindesbergs ungdomsråd – informationen utgick. 

 

_________  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 16/2017   Dnr: KS 2017/72 

 

Allmänhetens frågestund 2017 

Ärendebeskrivning 

 

Mats Lagerman ställde frågor om Vätternvattenprojektet. 

 

 Har Lindesbergs kommun beslutat att skriva under avtalet för projektet? 

 Om kommunen har skrivit under det, hur kommer det att påverka de 

konsumenter som inte har tillgång till egna vattentäkter/brunnar och är 

beroende av att ha en trygg och prisvärd tillgång till vatten i vår 

kommun? 

 Kommer detta projekt att leda till en generell ökning av kostnader av alla 

konsumenter/fastighetsägare? 

Jonas Kleber (C), vice ordförande i kommunstyrelsen samt Lindesbergs 

kommuns representant i styrgruppen för Vätternvattenprojektet svarar på 

frågorna. Av hans svar framgår bland annat att inget beslut ännu tagits om att 

skriva under avtal för att ingå i projektet. Projektet är uppdelat i tre olika faser; 

Fas 1 – bolagsbildning, fas 2 – projektering och fas 3 byggnation. 

Kommunfullmäktige kommer att få information om projektet vid sammanträde 

den 19 juni. Därefter kommer beslut om att delta i fas 1 att behandlas av 

kommunfullmäktige vid sammanträde den 27 september.  

Innan dess kommer politikerna i kommunstyrelsen ges information och diskutera 

frågan om hur kommunen ska säkra den framtida vattenförsörjningen innan 

kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige fattar sitt beslut.  

Efter fas 1 kan Lindesbergs kommun besluta att avsluta deltagandet i projektet 

om man beslutat att delta i fas 1.  

 

_________  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 17/2017 

 

Informationsärenden 

 

 Nerikes Brandkår 

 

Per-Ove Staberyd, brandchef och Helena Luthman, ekonomichef berättar om 

förbundets arbete och resultat för år 2016. 

 

_________  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 18/2017   Dnr: KS 2017/134 

 

Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i kommunalförbundet 

Nerikes Brandkår beviljas ansvarsfrihet för den bedrivna verksamheten 2016. 

Ärendebeskrivning 

 

Revisorerna för kommunalförbundet Nerikes Brandkår inkom den 28 mars 2017 

med revisionsberättelse för verksamheten år 2016. 

 

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda 

beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning för 2016 godkänns. 

 

 

_________ 

 
Meddelas för kännedom: 

Revisorerna för Nerikes Brandkår 

Direktionen för Nerikes Brandkår 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 19/2017   Dnr: KS 2017/157 

 

Årsbokslut för Nerikes Brandkår 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunalförbundet Nerikes Brandkårs årsbokslut för år 2016 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

 

Kommunalförbundet Nerikes Brandkår inkom den 28 mars 2017 med 

årsredovisning för år 2016. 

 

_________ 

 
Meddelas för kännedom: 

Direktionen för Nerikes Brandkår 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 20/2017   Dnr: KS 2017/136 

 

Personalekonomiskt bokslut 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige har tagit del av det personalekonomiska bokslutet för år 

2016. 

Ärendebeskrivning 

 

Årligen sammanställs en redovisning för Lindesbergs kommun som arbetsgivare 

kopplat till ett flertal områden såsom exempelvis kostnader, hälsa, personal-

omsättning, arbetad tid, anställningsförhållanden, rekrytering med mera. 

Sammanställningen är tänkt både som information men också att ligga till grund 

för fortsatt arbete med analys och aktivt arbete för att utveckla kommunen som 

attraktiv arbetsgivare.  

Kortfattad sammanfattning av 2016 är:  

 1 november hade kommunen 1 838 tillsvidareanställda.  

 Av kommunens medarbetare var 81 procent kvinnor.  

 Under 2016 slutade 222 medarbetare sin anställning.  

 177 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, yrkesbenämning eller 

arbetsplats.  

 67 procent var heltidsanställda.  

 Genomsnittlig sysselsättningsgrad har ökat.  

 Sjukfrånvaron var 5,44 procent av ordinarie arbetstid.  

 77 medarbetare anmälde en arbetsskada.  

 59 medarbetare har under året gått i pension. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2017 § 31; 

 
Kommunstyrelsen har tagit del av det personalekonomiska bokslutet för 2016 och 

överlämnar det till kommunfullmäktige. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson (S) tackar alla medarbetare för 

sitt arbete och föreslår att kommunfullmäktige beslutar; 

 

Kommunfullmäktige har tagit del av det personalekonomiska bokslutet för år 

2016. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

_________ 

 
Meddelas för kännedom: 

Personalchef 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 21/2017   Dnr: KS 2017/158 

 

Revisionsberättelse för Lindesbergs kommun 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar 

samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

 

Ärendebeskrivning 

 

De av fullmäktige utsedda revisorerna har granskat den verksamhet som 

bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda 

lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens bolag. 

 

Revisorernas ansvar är att granska verksamheten, intern kontroll och räkenskaper 

samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 

verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts 

med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 

bedömning och ansvarsprövning. Granskningsinsatserna har prioriterats utifrån 

en bedömning av väsentlighet och risk. 

 

Revisorerna tillstyrker i en skrivelse daterad den 24 april 2017 att fullmäktige 

beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda 

ledamöterna i dessa organ. De tillstyrker även att kommunens årsredovisning för 

år 2016 godkänns. 

 

_________ 

 
Meddelas för kännedom: 

Ekonomienheten 

Ekonomichef 

Revisionen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 22/2017   Dnr: KS 2017/53 

 

Årsredovisning för 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Årets resultat 56 304 367:48 kronor - överskott – tillförs det egna kapitalet samt 

disponeras/tillförs till resultatregleringsfonder enligt nedan: 
 

 disposition ur resultatregleringsfonden för vatten och avlopp med 

334 110:72 kronor, 
 

 tillförande till resultatregleringsfonden för renhållning med  

363 438:98 kronor. 

Ärendebeskrivning 

Kommunens resultat uppgår till 56 304 367:48 kronor. I resultatet ingår 

resultaten för VA-enheten med underskott på 334 110:72 kronor och överskott 

för renhållningsenheten med 363 438:98 kronor. 
 

Information om bokslutet har lämnats vid kommunstyrelsens beredande den 15 

februari 2017 samt analysdag den 3 mars 2017. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars 2017 § 29 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar; 

 

Årets resultat 56 304 367:48 kronor - överskott – tillförs det egna kapitalet samt 

disponeras/tillförs till resultatregleringsfonder enligt nedan: 
 

 disposition ur resultatregleringsfonden för vatten och avlopp med  

334 110:72 kronor, 
 

 tillförande till resultatregleringsfonden för renhållning med  

363 438:98 kronor. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustavsson (S) och Pär-Ove Lindqvist (M) tackar all personal och de 

förtroendevalda för ett bra samarbete under 2016. 

 

Irja Gustavsson (S), Pär-Ove Lindqvist (M), Bengt Evertsson (MP), Kristine 

Andersson (S), Linda Svahn (S) och Ulf Axelsson (V) föreslår att 

kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.  

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (38)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

 

För kännedom: 

Ekonomienheten 

Ekonomichef 

Revisionen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 23/2017   Dnr: KS 2017/201 

 

Revisionsberättelse år 2016 för Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen  

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i kommunalförbundet 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2016. 

Ärendebeskrivning 

 

Bergslagens kommunalteknik inkom den 19 april 2017 med revisionsberättelse, 

revisorernas redogörelse och revisionsrapport granskning av bokslut och 

årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2016. 

 

Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 

_________ 

 
Meddelas för kännedom: 

Direktionen Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Revisorerna Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 24/2017   Dnr: KS 2017/199 

 

Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för år 2016 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med sin årsredovisning den 19 

april 2017. 

 

_________ 

 
Meddelas för kännedom: 

Direktionen Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Revisorerna Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 25/2017   Dnr: KS 2017/88 

 

Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal  

3 år 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige tackar för rapporten och lägger informationen till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis 

rapportera till Inspektionen för vård och omsorg biståndsbeslut som inte 

verkställts inom tre månader efter beslutsdatum.  

 

Rapporteringen ska ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige i en 

statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även 

ange vilka typer av bistånd och insatser besluten gäller samt hur lång tid som 

förflutit från dagen för respektive beslut. 

 

Socialnämnden inkom med redovisning av ej verkställda beslut för tredje 

kvartalet 2016 den 23 februari 2017. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2017 § 39; 

 

Redovisningen av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen tredje kvartalet 

2016 överlämnas till kommunfullmäktige. 

 

_________ 

 
Meddelas för kännedom: 

Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 26/2017   Dnr: KS 2017/193 

 

Avsägelse av uppdraget som ledamot i socialnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Victoria Douhans (S) avsägelse som ledamot i socialnämnden godkänns.  

Platsen som ledamot i socialnämnden lämnas vakant eftersom valsedelsgruppen 

finns representerad bland ersättarna i nämnden. 

Ärendebeskrivning 

 

Victoria Douhan (S) inkom den 13 april 2017 med avsägelse som ledamot i 

socialnämnden.  

________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

 

För kännedom: 

Victoria Douhan  

Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 27/2017   Dnr: AKK2016/149 

 

Svar på motion från Sven Erik Larsson (M) om att se över 

bemanningen för öppna förskolan så att den är öppen när 

vanliga skolan är stängd 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Motionen från Sven Erik Larsson (M) besvaras med förvaltningschef för 

barn- och utbildningsnämnden tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2017. 

Ärendebeskrivning 

 

Sven Erik Larsson inkom den 7 april 2016 med en motion om öppettider 

för öppna förskolan i Lindesbergs kommun. Han yrkar att bemanningen på 

öppna förskolan ska ses över så att den även är öppen när den vanliga skolan är 

stängd. 

 

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till barn- och utbildningsnämnden 

för yttrande med svar senast den 21 november till kommunstyrelsens 

kansli. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 17 oktober 2016 att ge 

förvaltningschef Henrik Arenvang i uppdrag att skriva förslag till svar på 

Sven-Erik Larssons (M) motion om öppna förskolan. 

 

Förvaltningschef Henrik Arenvang inkom den 22 mars 2017 med en 

tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen med svar på Sven Erik Larssons motion. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2017 § 77 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar; 

 

Motionen från Sven Erik Larsson (M) besvaras med förvaltningschef för 

barn- och utbildningsnämnden tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2017. 

Reservationer 

 

Sven Erik Larsson (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget 

förslag i motionen.  

________ 

 
För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 
 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (38)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 28/2017   Dnr: AKK2016/319 

 

Svar på motion om att anlägga en Micropark istället för 

återvinningsstation på Kristinavägen i Lindesberg 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Ärendet utgår och tas upp på nästa sammanträde med Kommunfullmäktige den 

19 juni.  

Ärendebeskrivning 

 
Susanne Karlsson (C) inkom den 8 september 2016 med en motion där hon 

föreslår att återvinningstationen efter Kristinavägen i Lindesberg flyttas utanför 

centrum och att en micropark anläggs på platsen. 

 

Ärendet remitterades 24 oktober 2016 till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

för yttrande senast 30 april 2017. 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom den 3 mars 2017 med ett 

remissyttrande med förslag på svar till motion från Susanne Karlsson (C). 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2017 § 78 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar; 

 

Motionen från Susanne Karlsson (C) besvaras med remissyttrande från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat 3 mars 2017. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att ärendet utgår och tas upp på nästa 

sammanträde med Kommunfullmäktige den 19 juni då Susanne Karlsson (C) 

inte närvarar på dagens sammanträde.  

 

________ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 29/2017   Dnr: KS 2017/77 

 

Felparkeringsavgift i Hällefors, Nora, Lindesberg och 

Ljusnarsbergs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Förslag om felparkeringsavgift från Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen antas. 

Ärendebeskrivning 

 

Felparkeringsavgifter inom Nora kommun har varit 200 kronor vid utebliven 

parkeringsskiva, 400 kronor för parkerat för länge eller på förbud att 

parkera i alla fyra kommuner och 600 kronor för parkering på ställe med 

anvisning förbud att stanna eller handikapparkering i alla fyra 

kommunerna. 

 

Samhällsbyggnadsförbundet föreslår att Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg 

och Hällefors kommun behåller avgiftsnivån för förseelserna och att 

avgiften för felparkering i Lindesberg införs enligt följande: 

 

 200 kronor för utebliven parkeringsskiva eller motsvarande 

 400 kronor för parkerat för länge eller på förbud att parkera 

 600 kronor för parkerat på förbund att stanna och på 

Handikapparkering 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2017 § 47 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar; 

 

Förslag om felparkeringsavgift från Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen antas. 

 

________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 30/2017   Dnr: KS 2017/206 

 

Instruktioner för stämmoombud 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige fastställer instruktioner för ombud enligt tjänsteskrivelse 

från kommunchefen daterad den 20 april 2017. 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunfullmäktige har utsett ombud vid de kommunala bolagens 

årsstämmor 2015-2018. 

 

Kommunchef Christer Lenke inkom den 20 april med en tjänsteskrivelse där han 

föreslår hur stämmoombuden ska instrueras. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2017 § 74 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar; 

 

Kommunfullmäktige fastställer instruktioner för ombud enligt tjänsteskrivelse 

från kommunchefen daterad den 20 april 2017. 

 

________ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 31/2017   Dnr: KS 2017/138 

 

Dagvattenhanteringen i centrala Lindesberg  

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Förslaget att lösa en del av dagvattenproblematiken i centrala Lindesberg genom 

att anta förslag 3 från Samhällsbyggnadsförbundet antas.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Samhällsbyggnadsförbundet har sedan några år utrett och projekterat hantering 

av dagvatten i centrala Lindesberg. Arbetet initierades efter de fyra 100-års regn 

som medförde översvämmade fastigheter på Kristinavägen under åren 2010-

2013. Lindesbergs är klassat som högriskområde gällande översvämningsrisk av 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

 

Samhällsbyggnadsförbundet inkom 20 december 2016 med en utredning där tre 

olika förslag om utökad avrinningsförmåga i Lindesbergs tätort utretts.  

 

 Alternativ 1, Bytesgatan  

 

Genom att ersätta nuvarande dagvattenledning med en större dimension på delen 

Kungsgatan- Kristinavägen, från befintlig 700 (betong) till 800 (plast), ökar 

kapaciteten från 410 till 704 l/s.  

 

På delen Kungsgatan-Lindesjön, vars lutning är kraftigare, räcker dimensionen 

600 alternativt 500 mm. Alternativet innebär att samtliga VA-ledningar byts. 

Schaktdjupet blir som mest 3,5 – 4 m i området vid Kungsgatan vilket medför att 

denna del av schakten måste ske inom spont vilket bör ses som en riskfaktor för 

alternativet.  

 

 Alternativ 2, Skolgatan  

 

Från Kungsgatan har dagvattnet i Skolgatan sitt utlopp via ledning i 

Kristinavägen till Bytesgatan. Alternativet innebär att nuvarande ledning ersätts 

med ny från Kristinavägen med utlopp till Lindesjön. Dimensionen föreslås till 

1000 mm som med en lutning på 0,5 % ger kapaciteten 2100 l/s.  

 

Samtliga VA-ledningar på delen Kungsgatan-Lindesjön rivs och ersätts. Som i 

alternativ 1 medför ledningsbytet att schakt utförs inom spont samt i detta 

alternativ föreslås rördrivning i området närmast Kungsgatan. Även i detta 

alternativ bör osäkerheten i genomförandet med spont och rördrivning ses som 

en riskfaktor.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

 Alternativ 3, Kristinavägen  

 

I alternativ 3 har sträckan från Bytesgatan till Fingerboäng utretts med två 

alternativ, dels att ersätta nuvarande dagvattenledning, dels byta, förutom 

dagvattnet, även spill- och vattenledningar.  

 

För att säkerställa dagvattenavrinningen från centrala Lindesberg föreslås att 

nuvarande dagvattenledningar i Kristinavägen, från Bytesgatan ner till 

Fingerboäng byts med dimensionen 1000 mm som ger en kapacitet 2100 l/s. 

Befintliga dagvattenledningar från anslutande gator kopplas in på ny ledning. 

Förslaget innebär, fullt utbyggt, att området från Kaplansgatan till Fingerboäng 

kan avvattnas.  

 

I området vid Fingerboäng kan en LOD-damm anläggas för sedimentering.  

Om övriga VA-ledningar, spill- och vattenledningar är i behov att ersättas 

tillkommer dessa vilket ökar kostnaden med 30 %.  

 

Sträckan kan etappindelas där första delen omfattar Södra Torggatan–

Fingerboäng, andra Prästgatan–Södra Torggatan, tredje Skolgatan-Prästgatan 

och slutligen byts ledningen från Bytesgatan till Skolgatan.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2017 § 48 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar; 

 

Förslaget att lösa en del av dagvattenproblematiken i centrala Lindesberg genom 

att anta förslag 3 från Samhällsbyggnadsförbundet antas.  
 

________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

KF § 32/2017   Dnr: KS 2017/81 

 

Riktlinjer för ärendehantering 

Kommunfullmäktiges beslut 

Riktlinjer för ärendehantering antas att gälla från och med 15 juni 2017. 

Ärendebeskrivning 

Kanslienheten har tagit fram förslag till riktlinjer för ärendehantering i 

Lindesbergs kommun.  

 

Syftet med riktlinjerna är att utveckla en mer enhetlig ärendehanteringsprocess i 

Lindesbergs kommun och att vara ett användbart stöd för de som jobbar med 

handläggning och dokumenthantering i kommunen. De visar på några av de 

olika lagstiftningar som kommunen har att förhålla sig till, hur ärendeprocessen 

ser ut i kommunen men även vem som gör vad. Förhoppningen är att detta kan 

leda till att tydliggöra ärendehanteringen inom kommunen och tydliggöra 

processerna. 

 

Riktlinjerna föreslås gälla för alla kommunala nämnder och förvaltningar vilket 

är anledningen till varför de bör antas av kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2017 § 61 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar; 

Riktlinjer för ärendehantering antas att gälla från och med 15 juni 2017. 

 

________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

 

För kännedom: 

Förvaltningschefer för vbf till berörd personal 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 33/2017   Dnr: KS 2017/162 

 

Riktlinjer för flaggning i Lindesbergs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda kostnaderna för 

flaggning på kommunens skolor på Svenska flaggans dag den 6 juni.  

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun har sedan tidigare inga tydliga riktlinjer för hur flaggning 

ska ske på kommunala flaggstänger. 

 

Kanslienheten har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram 

förslag på riktlinjer för flaggning i Lindesbergs kommun.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2017 § 49 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar; 

 

Sverigefinnarnas dag den 24 februari läggs till som flaggdag i riktlinjerna.  

Riktlinjer för flaggning i Lindesbergs kommun daterat den 22 mars 2017 

antas att gälla från och med den 1 juni 2017. 

Ledamöternas förslag till beslut  

 

Johan Andersson (C) föreslår att ett tillägg i flaggpolicyn. 

”Att tillse att flaggning sker på kommunens skolor på Svenska flaggans dag den 

6 juni.” 

 

Virosa Viberg (SD) föreslår att Veterandagen den 29 maj ska läggas till i 

flaggpolicyn. 

 

Agneta Nilsdotter (V) föreslår en återremiss om att utreda kostnaderna för vad 

flaggning på skolor den 6 juni. 

Beslutsgång 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) frågar om ärendet ska avgöras idag och finner 

att ärendet inte ska avgöras idag.  

________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 34/2017   Dnr: KS 2016/7 

 

Förlängning av befintliga folkhälsoavtal med länets kommuner, 

Örebro läns bildningsförbund samt Örebro läns idrottsförbund 

med SISU idrottsutbildarna 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Region Örebro läns folkhälsoavtal med Lindesbergs kommun förlängs ett 

år till och med 30 april 2018. 

Ärendebeskrivning 

 

Syftet med avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete är att genom långsiktig 

samverkan mellan parterna främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. 

Samverkan ska utgå från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder för 

människors lika villkor till hälsa och livskvalitet. 

 

Nu gällande avtal löper, efter tidigare beslut och överenskommelse om 

förlängning, fram till och med april 2017. Utvärdering har skett av avtalen, och 

bland annat den ska ligga till grund för nya avtal. Avtalsparterna har diskuterat 

frågan om hur och i vilka former detta ska ske. Nu föreligger ett förslag om att 

erbjuda förlängning av avtalen med ytterligare ett år. 

 

Regionstyrelsen för Region Örebro län beslutade den 29 mars 2017: 

 

Erbjuda länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund med SISU 

Idrottsutbildarna samt Örebro läns bildningsförbund ett års förlängning av 

länets folkhälsoavtal, till och med april 2018. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2017 § 63 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar; 

 

Region Örebro läns folkhälsoavtal med Lindesbergs kommun förlängs ett 

år till och med 30 april 2018. 

________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Region Örebro Län 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 35/2017   Dnr: AKK2015/257 

 

Förslag till nya stipendier inom Tillväxtförvaltningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

 Reglemente för kulturstipendium antas. 

 Reglemente för föreningsledarstipendium antas. 

 Reglemente för byggnadspris antas. 

 Avsätta 30 000 kronor per år fördelat på 10 000 per varje stipendium. 

Ärendebeskrivning 

 

Det har funnits fyra olika stipendier i Lindesbergs kommun inom 

tillväxtförvaltningen. Ett kulturstipendium på 10 000 kr som delats ut varje 

år, ett byggnadsvårdsstipendium på 10 000 kr som delas ut varje år, ett 

föreningsledarstipendium på 10 000 kr som delats ut vartannat år och ett 

eldsjälsstipendium på 10 000 kr som delats ut vartannat år. 

 

Det har funnits en otydlighet om vad syftet är med de olika stipendierna som har 

delats ut och om det är fråga om stipendier eller pris. Ett stipendium är för 

utveckling, ofta för att bekosta framtida utgifter som en resa eller studier, medan 

pris är en utmärkelse för något redan skapat eller uträttat. Det är därför viktigt att 

vara tydlig med vad man vill uppmärksamma med stipendier eller pris. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2017 § 71 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar; 

 

 Reglemente för kulturstipendium antas 

 Reglemente för föreningsledarstipendium antas 

 Reglemente för byggnadspris antas 

 Att 30 000 kr/år avsätts för stipendier 

 

________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

 

Meddelas för kännedom: 

Tillväxtförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 36/2017   Dnr: KS 2017/115 

 

Förbundsordning för Samordningsförbundet i norra Örebro län, 

SOFINT reviderad  

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Förbundsordning för Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT 

antas. Kommunfullmäktige ska ta del av den externa utvärderingens rapport när 

den är klar. 

Ärendebeskrivning 

 

Samordningsförbundet i norra Örebro län består av Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Region Örebro län, samt kommunerna Hällefors, Lindesberg, 

Ljusnarsberg och Nora. Förbundets syfte är att underlätta och uppnå en effektiv 

resursanvändning för rehabilitering i kommunerna. 

 

Samordningsförbundet i norra Örebro län inkom den 13 mars 2017 med förslag 

på reviderad förbundsordning. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2017 § 59 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar; 

 

Förbundsordning för Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT antas. 

Kommunstyrelsen ska ta del av den externa utvärderingens rapport när den är 

klar. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Agneta Nilsdotter (V) föreslår att kommunfullmäktige ska ta del av den externa 

utvärderingens rapport när den är klar. 

 

________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Samordningsförbundet i norra Örebro län 

 

Meddelas för kännedom: 

Nora kommun 

Hällefors kommun 

Ljusnarsbergs kommun 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 37/2017   Dnr: KS 2017/202 

 

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 

11 april 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 32 ska det vid fullmäktiges 

april- och oktobersammanträde redovisas de medborgarförslag som överlåtits till 

nämnder att besvara. 

 

Kanslienheten har i en förteckning redovisat medborgarförslag överlåtna 

till nämnder per den 11 april 2017. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2017 § 75; 

 

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnderna per den 11 april 

2017 överlämnas till kommunfullmäktige  

 

 

_______ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 38/2017   Dnr: KS 2017/203 

 

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 11 

april 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska kommunstyrelsen vid 

fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisa de motioner som inte har 

beretts färdigt. 

 

Kanslienheten har i en förteckning redovisat de motioner som inte är 

slutbehandlade per den 11 april 2017. 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2017 § 76; 

 

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 11 april 2017 

överlämnas till kommunfullmäktige. 

 

 

_______ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 39/2017   Dnr: KS 2017/232 

 

Avsägelse av uppdrag som nämndeman vid Örebro tingsrätt 

Pekka Kirsijärvi (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Pekka Kirsijärvis (S) avsägelse godkänns.  

Fyllnadsval sker vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni.  

Ärendebeskrivning 

 

Pekka Kirsijärvi (S) inkom den 27 april 2017 med en avsägelse som nämndeman 

vid Örebro tingsrätt. 

 

________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Socialdemokraterna 

 

Meddelas för kännedom: 

Pekka Kirsijärvi 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (38)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 40/2017   Dnr: KS 2017/111 

 

Motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Inger Griberg (MP) om 

solceller på tak som ägs av Lindesbergsbostäder AB eller 

Fastigheter i Linde AB  

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

 

Agneta Nilsdotter (MP) och Inger Griberg (MP) inkom den 7 mars 2017 med en 

motion där de föreslår att det byggs och planeras för solcell på alla nybyggen i 

kommunal regi.  

 

________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 41/2017   Dnr: KS 2017/112 

 

Motion från Bo Carlqvist (L) om ungdomsgård i Lindesberg 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

 

Bo Carlqvist (L) inkom den 7 mars 2017 med en motion där han föreslår att 

Lindesbergs kommun ”utreder möjlighet och kostnad, både etableringskostnad 

och årliga verksamhetskostnader, för att starta en ungdomsgård i Lindesberg 

under 2017. Utredningen och förslaget bör presenteras före halvårsskiftet.” 

 

________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 42/2017   Dnr: KS 2017/186 

 

Motion från Margareta Tillas (L) om åtgärd för att höja 

skolresultaten i grundskolan  

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

 

Margareta Tillas (L) inkom den 11 april 2017 med en motion där hon föreslår att 

”för att förbättra skolresultaten i grundskolan föreslår vi att undervisning i idrott 

och hälsa snarast får ett ökat utrymme i timplanen.” 

 

________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Barn- och utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 43/2017   Dnr: KS 2017/221 

 

Medborgarförslag om att majbrasan 2018 tänds klockan 20 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

 

Ett medborgarförslag inkom den 2 maj 2017 där det föreslås att majbrasan 2018 

tänds klockan 20.00 istället för klockan 21.00. 

________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
Meddelas för kännedom: 
Förslagställaren 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 44/2017   Dnr: KS 2017/185 

 

Interpellation till socialnämndens ordförande Susanne Karlsson 

(C) om att den fysiska tillgängligheten är otillfredsställande på 

många ställen i det offentliga rummet, gator, torg och byggnader 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Ärendet utgår och tas upp på nästa sammanträde med Kommunfullmäktige den 

19 juni.  

Ärendebeskrivning 

 

Agneta Lindqvist (V) inkom den 11 april 2017 med en interpellation till Susanne 

Karlsson (C) gällande fysisk tillgänglighet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att ärendet utgår och tas upp på nästa 

sammanträde med Kommunfullmäktige den 19 juni då Susanne Karlsson (C) 

inte närvarar på dagens sammanträde.  

 

 

_______ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-05-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 45/2017  

 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

 

2017-03-02 Nämndernas ansvarsutövande 2016 Dnr KS 2017/43   

 

2017-04-06 Granskning av årsbokslut och årsredovisning för 

Bergslagens kommunalteknik 2016 med en begäran om 

kommentarer till iakttagelser senast 31 maj 2017 Dnr KS 

2017-238 

  

 

2017-04-06 Svar på begäran om granskning av bestämmelser om 

ersättningar till förtroendevalda Dnr KS 2017/43 

  

 

2017-04-11 Samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och 

förvaltning för de kommunala bygg- och 

miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesberg, 

Ljusnarsberg och Nora kommun - Samhällsbyggnad 

Bergslagen Dnr AKK 2014/90 

  

 

2017-04-12 Ljusnarsbergs kommun KF § 16 Ansökan om 

medlemskap i Nerikes Brandkår Dnr KS 2017-276 

  

 

2017-05-04 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen (beslutande)s 

sammanträde den 26 april 2017 - Uppföljning av 

verkställda beslut, uppdrag givna av kommunstyrelsen 

eller kommunfullmäktige till nämnd/kommunalt 

bolag/verksamhet Dnr KS 2017/23 

  

 

 

 

 


