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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-31

Ärendeförteckning
§ 1/2017

Yttrande över Handlingsplan för hållbart markbyggande

§ 2/2017

Val av representant i styrelsen för Lindesjöns fiskevårdsområde

§ 3/2017

Svar på motion från Per Carlström (-) om koldioxidprogram i Lindesbergs kommun

§ 4/2017

Reviderade bolagsordningar, ägardirektiv och riktlinjer för ägarstyrning av
kommunens bolag

§ 5/2017

Val av styrgrupp för översiktsplan för Lindesbergs kommun

§ 6/2017

Svar på medborgarförslag om belysning på gångbanorna Tenorvägen och Basvägen
samt gångvägen vid pulkabacken, Lindesberg

§ 7/2017

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

§ 8/2017

Information vid beredande kommunstyrelsen den 31 januari 2017

§ 9/2017

Delegationsärenden

§ 10/2017

Meddelanden

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-31

KS § 1

Dnr: AKK2016/444

Yttrande över Handlingsplan för hållbart markbyggande
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande från mark- och exploateringsingenjören
daterat den 14 december 2016 som sitt och överlämnar till Statens
geotekniska institut.
Ärendebeskrivning
Statens geotekniska institut överlämnade den 1 december 2016 remissen
Handlingsplan för hållbart markbyggande, och inbjöd Lindesbergs
kommun att lämna synpunkter senaste den 1 februari 2016.
Mark- och exploateringsingenjör Jesper Almlöf överlämnade förslag till
remissyttrande den 14 december 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande från mark- och exploateringsingenjören
daterat den 14 december 2016 som sitt och överlämnar till Statens
geotekniska institut.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Statens geotekniska institut

Justerande

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-31
KS § 2

Dnr: KS 2017/13

Val av representant i styrelsen för Lindesjöns
fiskevårdsområde
Beslut
Kommunstyrelsen utser fritidskonsulenten som representant för
Lindesbergs kommun i styrelsen för Lindesjöns fiskevårdsområde.
Ärendebeskrivning
På 1980-talet bildades Lindesjöns fiskevårdsområde genom beslut i
Länsstyrelsen.
Kommunen har inte under senare tid varit representerad i styrelsen och
förslaget är att utse fritidskonsulenten inom tillväxtförvaltningen till
kommunens representant i styrelsen för Lindesjöns fiskevårdsområde.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser fritidskonsulenten som representant för
Lindesbergs kommun i styrelsen för Lindesjöns fiskevårdsområde.
_________
Meddelas för åtgärd:
Fritidskonsulent
Meddelas för kännedom:
Styrelsen för Lindesjöns fiskevårdsområde

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-31
KS § 3

Dnr: AKK2016/219

Svar på motion från Per Carlström (-) om koldioxidprogram
i Lindesbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås med kommunchefen tjänsteskrivelse daterad den 5
december 2016.
Ärendebeskrivning
Per Carlström (-) inkom den 23 maj 2016 med en motion om
koldioxidutsläpp där han uppmanat Lindesbergs kommun att inte ha så
bråttom med att byta ut det som redan fungerar. Uppmaningen bygger på
en tidningsartikel som hänvisar till att det enligt ny forskning är mer
miljövänligt att behålla en gammal bil.
Kommunfullmäktige beslutade 24 maj 2016 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen gav den 30 augusti 2016 miljöberedningen i uppdrag att
bereda svar på motionen.
Kommunchef Christer Lenke inkom den 5 december 2016 med en
tjänsteskrivelse där han skriver att när kommunen tillhandahåller fordon för
tjänsteresor är den fler parametrar än koldioxidutsläpp som påverkar
utbytestakten. Krav på tillgänglighet och säkerhet är två exempel.
I kommunens utvecklingsstrategi för åren 2017- 2019 är ett
inriktningsmålen ” Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk
utveckling” och en av indikatorerna redovisar koldioxidutsläpp för
kommunens tjänsteresor i ton CO2.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås med kommunchefen tjänsteskrivelse daterad den 5
december 2016.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-31
KS § 4

Dnr: AKK2016/448

Reviderade bolagsordningar, ägardirektiv och riktlinjer för
ägarstyrning av kommunens bolag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Bolagsordningar gällande från 2017 för Linde Stadshus AB, Fastigheter i
Linde AB, Lindesbergsbostäder AB, Linde Energi AB, Linde Energi
försäljning AB samt Besök Linde AB antas.
Ägardirektiv gällande från 2017 för Linde Stadshus AB antas.
Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag gällande från 2017 antas.
Ärendebeskrivning
Nuvarande bolagsordningar, ägardirektiv samt strategi för ägarstyrning av
de kommunala bolagen antogs under 2014 att gälla från 2015. Detta skedde
parallellt med att strukturen för bolagskoncernen förändrades.
En översyn har gjorts i VD-gruppen med stöd av auktoriserad revisor inom
PWC samt utifrån SKL:s underlag och mallar för bolagsordningar och
ägardirektiv. I de nuvarande dokumenten finns fler skrivningar som
återfinns i mer en ett av dokumenten. En mer strikt uppdelning utifrån
dokumentens syfte och status har eftersträvats.
De förändringar som föreslås, förutom redaktionella ändringar,
sammanfattas i en tjänsteskrivelse från kommunchef Christer Lenke
daterad den 5 december 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Bolagsordningar gällande från 2017 för Linde Stadshus AB, Fastigheter i
Linde AB, Lindesbergsbostäder AB, Linde Energi AB, Linde Energi
försäljning AB samt Besök Linde AB antas.
Ägardirektiv gällande från 2017 för Linde Stadshus AB antas.
Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag gällande från 2017 antas.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-31
KS § 5

Dnr: AKK2016/433

Val av styrgrupp för översiktsplan för Lindesbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen utser tillväxtutskottet till styrgrupp för framtagande av
översiktsplan för Lindesbergs kommun.
Ärendebeskrivning
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ge
vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt hur
den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
Gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 17 april 2007
efter ett beslut om uppdrag i kommunstyrelsen den 17 juni 2003.
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2016 att uppdra till
Bergslagens miljö- och byggnämnd att utarbeta förslag till ny översiktsplan
för Lindesbergs kommun. Inriktningen är att planen ska behandlas i
kommunfullmäktige under kvartal tre 2018.
Projektplan för arbetet, inklusive kostnader, redovisas i kommunstyrelsen
den 31 januari 2017.
Politisk representation som följer arbetet utses vid kommunstyrelsens
sammanträde den 31 januari 2017.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser tillväxtutskottet till styrgrupp för framtagande av
översiktsplan för Lindesbergs kommun.
_________
Meddelas för kännedom:
Tillväxtutskottet
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-31
KS § 6

Dnr: AKK2015/353

Svar på medborgarförslag om belysning på gångbanorna
Tenorvägen och Basvägen samt gångvägen vid pulkabacken,
Lindesberg
Beslut
Medborgarförslaget besvaras med yttrande från Bergslagens
kommunalteknik (nuvarande Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen)
daterat den 2 december 2016.
Ärendebeskrivning
Ann-Mari Fernström inkom den 3 november 2015 med ett
medborgarförslag där hon föreslår att gångbanorna vid Tenorvägen och
Basvägen samt vid pulkabacken får belysning.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2015 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Medborgarförslaget remitterades den 4 december 2015 till Bergslagens
kommunalteknik för yttrande.
Bergslagens kommunalteknik inkom med yttrande den 2 december 2016
där det framkommer att utbyggnaden av belysningen kommer utföras under
2016 som en reinvestering inom befintlig budget.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att medborgarförslaget ska
besvaras med yttrande från Bergslagens kommunalteknik (nuvarande
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen) daterat den 2 december 2016.
_________
Meddelas för åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Ann-Mari Fernström

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-31
KS § 7

Dnr: KS 2017/23

Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige till
nämnd/kommunalt bolag/verksamhet
Beslut
Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige till nämnd/kommunalt bolag/verksamhet till och med
den 24 januari 2017 bifogad förteckning läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta fram en metod för hur
det ska redovisas för kommunstyrelsen var i processen uppdragen befinner
sig
Ärendebeskrivning
Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen antogs av
kommunfullmäktige § 194/2014.
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.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska uppdra
till kommunchefen att ta fram en metod för hur det ska redovisas för
kommunstyrelsen var i processen uppdragen befinner sig
_________
Meddelas för kännedom:
Kommunfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-31
KS § 8

Information vid beredande kommunstyrelsen den 31 januari
2017
Irene Eriksson, projektledare för byggnation av ny högstadieskola
informerar kommunstyrelsen om hur arbetet pågår. Målet är att inflytt i den
nya skolan ska kunna ske 2019. Kristinaskolan kommer att läggas ner
vilket innebär att Brotorpsskolan och Björkhagaskolan behöver byggas ut.
Björkhagaskolan behöver även en ny idrottshall, medan Brotorpsskolan kan
använda den nya skolans idrottshall.
I anslutning till skolan ska ett nytt produktionskök byggas med kapacitet
för 3000 portioner, varav 1/3 av maten är till skolan och resterande del ska
tillagas åt hemtjänsten.
Kommunchef Christer Lenke informerade kommunstyrelsen om
upphandling av utvärdering av den nya politiska organisationen som
kommer att genomföras under våren 2017 av KPMG.
Kommunchef Christer Lenke informerade kommunstyrelsen om att
rekrytering av förvaltningschef för tillväxtförvaltningen kommer ske med
hjälp av rekryteringsföretag.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-31
KS § 9

Delegationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Carina Fyrpihl
2016-12-15
Delegationsbeslut med förordnande av tjänsteförrättande
personalchef under personalchefens semester utses Karin
Bergström 27 december 2016, Ingela Björkman 28-30
december 2016 och Maria Elisson 2-5 januari 2017 Dnr
2017-01-19

Delegationsbeslut, Avtal, beställning att anta Ampilio
Media AB annonseringslösningar Dnr

Gunnar Jaxell
2017-01-11
Delegationsbeslut med yttrande över tillstånd för
kameraövervakning med drönare vid bygg-, mark- och
anläggningsprojekt i Sverige för Positionsbolaget AB
Dnr KS 2017/17
2017-01-13

Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om
tillstånd för kameraövervakning för översiktsbilder över
stad och landskap i Sverige för DRiley AB Dnr KS
2017/18

Christer Lenke
2017-01-16
Gunilla Sandgren utses till tf kommunchef 16-18 januari
2017 Dnr
2017-01-19

2017-01-19

2017-01-19

Delegationsbeslut avtal beställning att anta
försäkringsgivare Protector för olycksfallsförsäkring
Dnr
Delegationsbeslut avtal beställning att anta
försäkringsgivare Markel för konst- och
utställningsförsäkring Dnr
Delegationsbeslut avtal beställning att anta
försäkringsgivare Länsförsäkringar för
kommunförsäkring Dnr

Gunilla Sandgren
2016-12-14
Delegationsbeslut för t f ekonomichef och stabschef för
kommunledningskontoret under Gunilla Sandgrens
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-31
ledighet 27 december 2016 till 5 januari 2017 utses
förvaltningschef Madde Gustavsson 27-30 december och
kommunchef Christer Lenke 2-5 januari 2017 Dnr
2016-12-22

Delegationsbeslut för utdelning ur Gustav Svensson
stiftelse år 2016 Dnr

Malin.m Sjoberg
2016-12-22
Delegationsbeslut med förordnande av tillförordnad
förvaltningschef för Bergslagens miljö- och
byggförvaltning under t f förvaltningschefs semester
utses Isabella Lohse 27 december och Hilkka Sievert 28
december 2016 Dnr

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-31
KS § 10

Meddelanden
Beslut
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.
2016-12-09

Regionalt samverkansråd samt bilagor Digital agenda,
Inera, SKL Kommentus, Utvärderings RSR och bildspel
smartare välfärd Dnr

Jesper Almlof
2016-12-16
Lagakraftbevis för Detaljplan för Torp 24:5 med flera,
Tallen i Frövi Dnr AKK2015/526
Henrik Arenvang
2016-11-14
BUN § 190 Behörighet till gymnasium Dnr
2016-11-14

BUN § 212 Månadsuppföljning oktober 2016 Dnr

Madde Gustavsson
2016-12-15
SN § 205 Månadsuppföljning november 2016 Dnr
Merit Israelsson
2016-12-05
Beslut om tillstånd till borttagande av del av fornlämning
Linde 484:1 inom kvarteret Lejonet med villkor om
arkeologisk undersökning i form av
schaktningsövervakning enligt 2 kap 12 § 2 stycket och 2
kap 13 § 1 stycket Dnr
2016-12-14

Beslut över undersökningstillstånd för område i
Skinnskatteberg och Lindesbergs kommuner,
Riddarhyttan nr 6 för Eurasian Minerals Sweden AB Beviljas Dnr AKK2016/419

Christer Lenke
2016-12-05
Mötesanteckningar från 5 december 2016 Dnr
AKK2016/27
2016-12-07

Justerande

Nora KF § 174 Avtal Nora och Lindesberg
sambyggnation distributionsnätet dricksvatten Vättern
Dnr AKK2015/481
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-31
2016-12-12

Information om minskat antal boenden för personer som
söker asyl Dnr

2016-12-12

Svar på begäran om bidrag för kostnader i samband med
marknad i Lindesberg, Lindemarknaden Dnr

Gunilla Sandgren
2016-12-15
BMB § 171 Internbudget 2017-2019 Dnr
2016-12-15

BMB § 170 Månadsuppföljning för november 2016 Dnr

2016-12-16

Beslut BKT § 145 Förslag till Budget 2017 och
verksamhetsplan 2018-2019 inklusive internkontrollplan
för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Dnr

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

