LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Plats och tid

2017-02-15
Näset, kommunhuset, kl. 9.00- 13.15

Beslutande

Irja Gustavsson (S), ordförande § 16-28
Linda Svahn (S)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Kristine Andersson (S), jäv § 14
Per Söderlund (SD)
Daniel Andersson (S)
Anniette Lindvall (M)
Bengt Storbacka (S)
Virosa Viberg (SD)
Jonas Kleber (C), ordförande § 11-15, ledamot § 16-28
Ingrid Åberg (KD)
Susanne Karlsson (C)
Bengt Evertsson (MP)

Tjänstgörande
ersättare

John Omoomian (S) för Irja Gustavsson (S) § 11-15
Hans-Olof Hake (S) för Jonas Bernström (S) § 11-15
Margareta Ahlm (S) för Vakant (C) § 11-15
Göran Gustavsson (-) för Kristine Andersson (S) § 14
John Omoomian (S) för Jonas Bernström (S) § 16-28
Margareta Ahlm (S) för Vakant (C) § 16-28

Övriga deltagande

Sofie Östlund, sekreterare § 11-15
Helena Randefelt, sekreterare § 16-28
Christer Lenke, kommunchef
Gunilla Sandgren, ekonomichef
Malin Sjöberg, kommunstrateg § 11
Malin Ekholm, nämndsekreterare
Jan Hansson (M), ersättare som inte tjänstgör
Inger Griberg (MP), ersättare som inte tjänstgör
Göran Gustavsson (-) §11-13, 15 ersättare som inte tjänstgör

Utses att justera

Susanne Karlsson (C) med Anniette Lindvall (M) som ersättare.

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Kanslienheten, onsdag 21 februari 2017
Sekreterare………………………………………………………… Paragrafer
Sofie Östlund § 11-14

Helena Randefelt § 15-28

Ordförande ………………………………………………………………
Jonas Kleber § 11-15

Irja Gustavsson § 16-28

Justerare …………………………………………………………….….
Susanne Karlsson

Justerande

Utdragsbestyrkande

11-28

1

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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ANSLAG – BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Anslaget sätts upp
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Justerande

Anslaget tas ned

Kanslienheten
..............................................................................................

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15

Ärendeförteckning
§ 11/2017

Resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet 2016

§ 12/2017

Strategi för nätverket ett hållbart asyl- och flyktingmottagande (#vemfn) 2017-2018 i
samarbete med Borlänge, Falköping, Nässjö och Lindesbergs kommun

§ 13/2017

Ombudgetering av investeringsprojekt 2017

§ 14/2017

Förslag till förändrad arvodesnivå för ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen

§ 15/2017

Igångsättningstillstånd för projektering av Björkhagaskolan

§ 16/2017

Begäran om tilläggsäskande för budget 2017 - volymjustering för
placeringskostnader med 13 miljoner

§ 17/2017

Förslag till särskilt föreningsbidrag för 2017 för feriearbete i föreningar

§ 18/2017

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse samt revisorer
2017-2018

§ 19/2017

Ansökan från Ljusnarsbergs kommun om medlemskap i den gemensamma nämnden
för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, nytt samverkansavtal och
reglemente

§ 20/2017

Fyllnadsval av Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och
kompetensförsörjning, Region Örebro län efter barn- och utbildningsnämndens vice
ordförande Anders Persson (C)

§ 21/2017

Projektering för uppstart av Industritekniskt program hösten 2018

§ 22/2017

Svar på medborgarförslag om att skapa ett attraktivare Fellingsbro genom att nyttja
tätortsnära natur

§ 23/2017

Svar på medborgarförslag om att förvärva och förvalta Prästgården i Ramsberg

§ 24/2017

Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige till nämnd/kommunalt bolag/verksamhet februari 2017

§ 25/2016

Information om förändrade sammanträdestider 2017

§ 26/2017

Delegationsärenden

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15

§ 27/2017

Meddelanden

§ 28/2017

Information vid beredande kommunstyrelsen den 15 februari 2017

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
KS § 11

Dnr: KS 2017/39

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet 2016
Beslut
Resultatet i Kommunens Kvalitet i Korthet överlämnas till samtliga
nämnder, bolag, direktionen för Samhällsbyggnad Bergslagen och
kommunstyrelsens utskott för att nämnden/utskottet/direktionen/bolagen
kan prioritera vilka områden som verksamheterna ska analysera vidare för
att sätta in åtgärder för att förbättra resultatet.
Ärendebeskrivning
För sjunde året i rad deltog Lindesbergs kommun i Sveriges Kommuner
och Landstings (SKL) jämförelseprojekt Kommunens Kvalitet i Korthet
(KKiK). Det var totalt 251 kommuner som medverkade i arbetet år 2016
och jämförelsen omfattar cirka 40 mått ur ett medborgarperspektiv indelat i
områdena:
 Din kommuns tillgänglighet (mått 1-8)
 Trygghetsaspekter i din kommun (mått 9-11)
 Din delaktighet och kommunens information (mått 12-15)
 Din kommuns effektivitet (mått 16-30)
 Din kommun som samhällsbyggare (mått 31-39)
Syftet med KKiK är bland annat att kommuner ska använda måtten som en
del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med
invånarna.
Resultatet presenteras i en rapport från kommunstrategen daterad den 2
februari 2017.
Förvaltningens förslag till beslut
Resultatet i Kommunens Kvalitet i Korthet överlämnas till samtliga
nämnder och kommunstyrelsens utskott för att nämnden/utskottet kan
prioritera vilka områden som verksamheterna ska analysera vidare för att
sätta in åtgärder för att förbättra resultatet.
Ledamöternas förslag till beslut
Hans-Olof Hake (S) föreslår att resultatet i Kommunens Kvalitet i Korthet
även ska överlämnas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och de
kommunala bolagen.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
Beslutsgång
Ordförande ställer först frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt
förvaltningens förslag och finner att förslaget godkänns.
Ordförande tar därefter upp Hans-Olof Hakes (S) tilläggsförslag och finner
att förslaget godkänns.
_________
Meddelas för åtgärd:
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tillväxtutskottet
Utskottet för stöd och strategi
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Linde Stadshus AB
Linde Energi AB
Besök Linde AB

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
KS § 12

Dnr: KS 2017/12

Strategi för nätverket ett hållbart asyl- och
flyktingmottagande (#vemfn) 2017-2018 i samarbete med
Borlänge, Falköping, Nässjö och Lindesbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen antar Strategi för nätverket ett hållbart asyl- och
flyktingmottagande (#vemfn) 2017-2018 i samarbete med Borlänge,
Falköping, Nässjö och Lindesbergs kommun
Ärendebeskrivning
Ett samarbete påbörjades 2013 om ett hållbart flyktingmottagande och
nätverket består sedan maj 2015 av Borlänge, Falköping, Lindesberg och
Nässjö. Kommungrupperingen bildades ur 14-gruppen som samordnades
av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 14-gruppen var de
kommuner som tog emot mest nyanlända och därför hade gemensamma
utmaningar och behov av erfarenhetsutbyte. Ett resultat av detta blev ”35punktsprogrammet” - för en förbättrad asyl- och flyktingpolitik.
Nätverkets grundläggande syfte är att utveckla respektive kommun genom
att samverka för att driva relevanta frågor och att skapa samarbeten inom
områden med gemensamt intresse för nätverkets medlemmar. Strategin är
att etablera budskapet på ett nationellt plan och skapa dissonans genom
oväntade nationella aktiviteter och relationer.
Kommunstyrelsens ordförande i kommunerna Borlänge, Falköping,
Lindesberg och Nässjö överlämnade den 9 januari 2017 Strategi för
nätverket ett hållbart asyl- och flyktingmottagande (#vemfn) 2017-2018 för
antagande i respektive kommunstyrelser
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen ska anta strategi
för nätverket ett hållbart asyl- och flyktingmottagande (#vemfn) 2017-2018
i samarbete med Borlänge, Falköping, Nässjö och Lindesbergs kommun.
Per Söderlund (SD) föreslår avslag på Jonas Klebers (C) förslag.
Bengt Storbacka (S), Kristine Andersson (S), Susanne Karlsson (C), Bengt
Evertsson (MP) och John Omoomian (S) föreslår bifall till Jonas Klebers
(C) förslag.
Virosa Viberg (SD) föreslår bifall till Per Söderlunds (SD) förslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
har beslutat enligt Jonas Klebers (C) förslag.
Reservationer
Per Söderlund (SD) och Virosa Viberg (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Per Söderlunds (SD) förslag.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Kommunchef
Borlänge kommun
Nässjö kommun
Falköping kommun

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
KS § 13

Dnr: KS 2017/24

Ombudgetering av investeringsprojekt 2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Ombudgetering av investeringsprojekt 2017 enligt
kommunledningskontorets förslag daterat den 23 januari 2017 godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret inkom den 24 januari 2017 med en
sammanställning av förslag till ombudgetering av pågående
investeringsprojekt. Förslaget till ombudgetering omfattar projekt som
bestlutats för utförande 2016, men som av olika anledningar inte har kunnat
påbörjas eller färdigställas.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Ombudgetering av investeringsprojekt 2017 enligt
kommunledningskontorets förslag daterat den 23 januari 2017 godkänns.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
KS § 14

Dnr: KS 2017/59

Förslag till förändrad arvodesnivå för ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med en
komplettering i § 8. ”För ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen utgår ett årsarvode på 20 % av arvodet för övriga
förtroendemän i bilaga 7 (2017). I detta arvode ingår ersättning för alla
sammankomster som ordföranden utför i sin roll som ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och undantas därmed från § 2.”
Revideringen antas att gälla från den 1 april 2017.
Ärendebeskrivning
Årsarvodet för ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är i
dagsläget 29 270 och räknas årligen upp i enlighet med Bestämmelser om
ersättning till förtroendevalda antagna av kommunfullmäktige § 117/2010.
Som komplettering till årsarvodet utgår även bland annat
sammanträdesarvode och arvode för konferenser, studiebesök,
överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör mm. (se § 2 i riktlinjerna)
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen innefattar Lindesbergs-, Nora-,
Ljusnarsberg-, och Hällefors kommun. I och med detta kräver det att
ordföranden i nämnden deltar på möten i alla fyra kommuner vilket kräver
en större arbetsinsats.
I och med detta föreslås en komplettering i § 8.
”För ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen utgår ett
årsarvode på 20 % av arvodet för övriga förtroendemän i bilaga 7 (2017). I
detta arvode ingår ersättning för alla sammankomster som ordföranden
utför i sin roll som ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
och undantas därmed från § 2.” 2 (2)
Övriga förtroendemäns arvode är fastställt till 52 280 kr/mån vilket betyder
att för 2017 föreslås årsarvodet till ordförande för
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen bli 125 472 kr/år eller 10 456
kr/mån.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med en
komplettering i § 8. ”För ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen utgår ett årsarvode på 20 % av arvodet för övriga
förtroendemän i bilaga 7 (2017). I detta arvode ingår ersättning för alla
sammankomster som ordföranden utför i sin roll som ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och undantas därmed från § 2.”
Ledamöternas förslag till beslut
Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta enligt förvaltningens förslag med tillägget att
revideringen ska antas att gälla från den 1 april 2017.
Göran Gustavsson (-) föreslår att ärendet ska återremitteras för att utreda
arvodesnivån ytterligare.
Beslutsgång
Ordförande ställer först frågan om ärendet ska avgöras idag eller om
ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer sedan frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt
Jonas Klebers (C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
förslaget.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
KS § 15

Dnr: KS 2017/42

Igångsättningstillstånd för projektering av Björkhagaskolan
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningschef för barn- och
utbildningsförvaltning att beställa projektering av utbyggnad av
Björkhagaskolan av Fastigheter i Linde AB.
Fastigheter i Linde AB bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde den 3
april 2017 för att ge kommunstyrelsen en lägesrapport om projektet.
Ärendebeskrivning
Under 2016 har förarbetet med att strukturera grundskolorna i Lindesberg
tätort genomförts. Första steget i strukturförändringar är en utbyggnad av
nuvarande Björkharaskolan. Utbyggnaden ska förbereda för att skolan ska
ta emot ytterligare 150 elever.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningschef för barn- och
utbildningsförvaltning att beställa projektering av utbyggnad av
Björkhagaskolan av fastighetsbolaget FALAB.
Ledamöternas förslag till beslut
Linda Svahn (S), Susanne Karlsson (C) och Bengt Storbacka (S) föreslår
bifall till förvaltningens förslag.
Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att Fastigheter i
Linde AB bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2017 för
att ge kommunstyrelsen en lägesrapport om projektet.
Beslutsgång
Ordförande ställer först frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt
förvaltningens förslag och finner att förslaget godkänns.
Ordförande tar därefter upp Jonas Klebers (C) förslag och finner att
förslaget godkänns.
_________
Meddelas för åtgärd:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Fastigheter i Linde AB

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
KS § 16

Dnr: KS 2017/47

Begäran om tilläggsäskande för budget 2017 volymjustering för placeringskostnader med 13 miljoner
Beslut
Socialnämndens ansökan avslås. Ärendet överlämnas till
budgetberedningen inför 2018.
Socialnämnden uppmanas hålla budgetramen för 2017.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har under en längre tid haft kraftigt budgetunderskott
gällande placeringskostnader, främst inom individ och familj men även
inom verksamheten funktionsstöd. Under år 2016 har antalet ärenden ökat
samtidit som dygnskostnaderna vid placeringarna har ökat. Förvaltningen
har under åren inte tilldelats medel för de kostnadsökningar
verksamheterna haft vid placeringar. Socialförvaltningen arbetar med
”hemmaplanslösningar” men ser att placeringar ändå måste göras.
Socialnämnden beslutade den 15 december 2017 att nämnden har tagit del
av den handling som förvaltningschef fick i uppdrag att, i samråd med
nämndens presidium, att skriva gällande tilläggsbudget avseende år 2017,
för att överlämna till kommunstyrelsen och ansöker om tilläggsanslag i
form av volymjustering för placeringskostnader med 13 Mnkr inför 2017
års budget.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att socialnämndens ansökan ska
avslås och att ärendet ska överlämnas till budgetberedningen.
Socialnämnden ska uppmanas att hålla budgetramen för 2017.
Särskild protokollsanteckning
Bengt Evertsson (MP) framför att han vill ha en särskild
protokollsanteckning om att ärendet borde ha gått via beredande
kommunstyrelsen innan det kom till beslutande kommunstyrelsen, vilken
kommunstyrelsen godkänner.
_________
Meddelas för åtgärd:
Socialnämnden
Kommunstyrelsens budgetberedning

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
KS § 17

Dnr: KS 2017/1

Förslag till särskilt föreningsbidrag för 2017 för feriearbete i
föreningar
Beslut
Med utgångspunkt från den extra miljon som finns under kommunstyrelsen
för feriearbete inrättas ett särskilt föreningsbidrag för 2017 för föreningar
för att kunna ta emot feriearbete i egen regi.
Ärendebeskrivning
I Lindesbergs kommun har det varit ett politiskt önskemål att erbjuda så
många ungdomar som möjligt en ferieplats under sommaren. Därför har
Lindesbergs kommun under ett antal år arbetat med både ferieplatser i den
egna verksamheten men även erbjudit föreningar att ta emot
ferieungdomar.
Precis före sommaren 2016 gavs indikationer på att kommunen i enlighet
med kollektivavtal inte har rätt att stå som arbetsgivare för ungdomar som
inte arbetar i kommunens egen verksamhet. Eftersom kommunen redan då
hade fått in alla ansökningar från både ungdomar och föreningar så valdes
det att ändå genomföra processen som tidigare år. Under hösten har en
dialog förts med Sveriges Kommuner och landsting (SKL) angående SKL:s
regelverk gällande ferieverksamhet. Utfallet av detta är att kommunen i
fortsättningen endast kan placera ferieungdomar i sin egen verksamhet.
Föreningar har själva möjlighet att anställa feriearbetare genom den egna
verksamheten men då krävs kollektivavtal. Dessutom blir det en kostnad
för föreningen som man tidigare inte haft. När kommunens budget togs i
juni blev det beslutat om en extra miljon för feriejobb under 2017 som
ligger under kommunstyrelsen.
Tillväxtutskottet beslutade den 10 januari 2017 att föreslå
kommunstyrelsen besluta:
Med utgångspunkt från den extra miljon som finns under kommunstyrelsen
för feriearbete inrättas ett särskilt föreningsbidrag för 2017 för föreningar
för att kunna ta emot feriearbete i egen regi.
_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen
Meddelas för kännedom:
Ekonomienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
KS § 18

Dnr: KS 2017/33

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets
styrelse samt revisorer 2017-2018
Beslut
Kommunstyrelsen nominerar Jonas Kleber (C) och Jan Hansson (M) som
ordinarie ledamöter och Margareta Ahlm (S) och Inger Griberg (MP) som
ersättare till intresseföreningens Bergslagets styrelse.
Ärendebeskrivning
Intresseföreningen Bergslagts ändamål är att arbeta med den långsiktiga
utvecklingen av regionen genom att driva informationsfrågor, bedriva
påverkansarbete hos institutioner, företag och myndigheter. Samt att driva
och samordna utvecklingsprojekt som är gemensamma för kommuner som
ingår i intresseföreningen.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska nominera
Jonas Kleber (C) som ordinarie ledamot och Margareta Ahlm (S) som
ersättare till Intresseföreningen Bergslagets styrelse.
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att Jan Hansson (M) nomineras som
ordinarie ledamot och att Inger Griberg (MP) nomineras som ersättare till
Intresseföreningen Bergslagets styrelse.

_________

Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Intresseföreningen Bergslaget

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
KS § 19

Dnr: KS 2017/34

Ansökan från Ljusnarsbergs kommun om medlemskap i den
gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice, nytt samverkansavtal och reglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. för sin del godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro
kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs
kommun och Ljusnarsbergs kommun avseende samverkan angående
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med giltighet från och med
2017-04-01,
2. från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice,
3. tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun,
Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun och Lindsbergs
kommun upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft,
4. tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård
samt tolk- och översättarservice upphör när det nya reglementet träder i kraft.
Ärendebeskrivning
Ljusnarsbergs kommun vill från och med den 1 april 2017 ingå i den
gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice. För att detta ska vara möjligt krävs samstämmiga beslut
av regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla,
Hallsbergs, Laxå, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner.
Lindesbergs kommun föreslås i en skrivelse från Region Örebro län
daterad den 22 december 2016 besluta:
1. för sin del godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro
kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun,
Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun avseende samverkan
angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med giltighet
från och med 2017-04-01,
2. från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden
för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice,
3. tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun,
Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun och Lindsbergs
kommun upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft,
4. tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice upphör när det nya
reglementet träder i kraft.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
KS § 20

Dnr: KS 2017/48

Fyllnadsval av Specifikt samverkansråd för skola, utbildning
och kompetensförsörjning, Region Örebro län efter barnoch utbildningsnämndens vice ordförande Anders Persson
(C)
Beslut
Zaki Habib (S) utses till ersättare i specifika samverkansrådet för skola,
utbildning och kompetensförsörjning efter Anders Persson (C).
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun ska utse en ledamot till de olika specifika
samverkansråden som Region Örebro län har beslutat om:
-

Skola, utbildning och kompetensförsörjning

-

Infrastruktur och trafik

-

Kultur

-

Folkhälsa, social välfärd och vård

Anders Persson (C) inkom den 13 november 2016 med en avsägelse som
vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, vilket även innebär
avsägelse av uppdraget som ersättare i Specifika samverkansrådet för skola,
utbildning och kompetensförsörjning.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska utse Zaki
Habib (S) till ersättare i Specifika samverkansrådet för skola, utbildning
och kompetensförsörjning efter Anders Persson (C).
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Specifika samverkansrådet för skola, utbildning och kompetensförsörjning

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
KS § 21

Dnr: KS 2017/38

Projektering för uppstart av industritekniskt program
hösten 2018
Beslut
Kommunstyrelsen antar projektdirektiv för uppstart av industritekniskt
program. Finansiering med 240 000 kronor under 2017 tas ur
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Finansiering för åren
2018-2020 överlämnas till budgetberedningen.
Ärendebeskrivning
Lindeskolan har drivit verkstadsteknisk utbildning under ett antal år.
Utbildningen lades ner av för få ansökningar år 2003. Därefter bedrev
Masugnen arbetsmarknadsutbildning för vuxna i gymnasieskolans
industrilokaler. År 2006 startades Teknikcollege där Örebro län var först ut.
Lindeskolan och Masugnen gjorde en gemensam ansökan om att bli ett
lokalt certifierat Teknikcollege och ingå i det regionala Teknikcollege i
Örebro län.
År 2006 beslutades i Lindesbergs kommun att komplettera
vuxenutbildningen med gymnasial ungdomsutbildning. I Lindesberg
beslutades även att bygga nya lokaler i anslutning till Masugnen för
Teknikcollege utbildningarna. Teknikparken flyttades då över från
Lindeskolan till Masugnen. Invigningen skedde februari 2009. Ett minskat
intresse för sökande ungdomar bidrog till att politikerna beslutade att lägga
ner Industriprogrammet, men fortsätta med vuxenutbildningen genom
arbetsmarknadspolitik och yrkesvux.
År 2016 uppvaktade representanter från lokala teknikföretag och
intresseorganisationen Teknikcollege om att tillsammans med Lindesbergs
kommun få starta upp industritekniska programmet igen. Barn- och
utbildningsnämnden har gett förvaltningschef i uppdrag att utreda och
planera för uppstart av Industritekniska programmet hösten 2018.
Syftet med projektet är att ta fram en projektplan och få minst tio sökande
ungdomar till Industritekniskt program med start hösten 2018. År 2016
uppvaktade representanter från lokala teknikföretag och
intresseorganisationen Teknikcollege om att tillsammans med Lindesbergs
kommun få starta upp Industritekniska programmet igen. Syftet med
projektet är att ta fram en projektplan och därefter få minst 10 sökande
ungdomar till industritekniskt program med start hösten 2018.
Projektmålet är att skapa rätt förutsättningar med en tydlig aktivitetsplan
för att kunna starta utbildningen på bästa sätt. Förväntat resultat på
projektet är att skapa en planerad utbildning med tydliga roller mellan
Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

20

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
vuxenutbildningen, gymnasieskolan och företaget. Tillväxtförvaltningen
överlämnade förslag till projektdirektiv den 27
januari 2017.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 16 januari att ge samtycke till
projektplanen. Att starta upp projekt mes personal för start av
industriprogram år 2018. Samt beslutar att ansöka hos kommunstyrelsen
om medel till kostnader enligt projektdirektiv.
Tillväxtutskottet beslutade den 7 februari 2017 att föreslå kommunstyrelsen
beslutar att anta projektdirektiv för uppstart av industritekniskt
program. Finansiering med 240 000 kronor under 2017 tas ur
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Finansiering för åren
2018-2020 överlämnas till budgetberedningen.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta
enligt tillväxtutskottets förslag.
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till Irja Gustavssons (S) förslag.

_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Meddelas för kännedom:
Ekonomienheten
Tillväxtutskottet
Barn- och utbildningsnämnden

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
KS § 22

Dnr: AKK 2016/9

Svar på medborgarförslag om att skapa ett attraktivare
Fellingsbro genom att nyttja tätortsnära natur
Beslut
Medborgarförslaget tas med vid framtida planarbete av Fördjupad
översiktsplan för Fellingsbro.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag inkom den 7 januari 2016 med förslaget att skapa ett
attraktivare Fellingsbro genom att utnyttja tätortsnära natur.
Medborgarförslaget remitterades den 23 mars 2016 till Bergslagens miljöoch byggnämnd för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen beslutade den 15 december 2016
att föreslå kommunstyrelsen att ta medborgarförslaget vid framtida
planarbete.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att medborgarförslaget ska tas med
vid framtida planarbete av Fördjupad översiktsplan för Fellingsbro.

_________
Meddelas för åtgärd:
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Meddelas för kännedom:
Förslagställaren

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
KS § 23

Dnr: AKK 2016/380

Svar på medborgarförslag om att förvärva och förvalta
Prästgården i Ramsberg
Beslut
Medborgarförslaget avslås enligt kanslichefens skrivelse daterad den 12
januari 2017.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag inkom den 25 oktober 2016 med förslaget att
Lindesbergs kommun ska köpa prästgården i Ramsberg alternativt hyra
denna under ett år för att sedan ta ett beslut om ett eventuellt köp.
Förslagställaren föreslår att prästgården sedan ska användas som
kulturcentrum.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2016 § 166 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
I december 2015 inkom förslagsställaren med samma förslag.
Kommunstyrelsen beslutade den 16 februari 2015 § 30 att avslå
medborgarförslaget i enlighet med kommunchefens skrivelse dnr 2015/548.
Förvaltningen kvarstår vid samma bedömning som gjorde vid framtagandet
av svar till tidigare medborgarförslag gällande förvärv av prästgården i
Ramsberg. Med denna bakgrund föreslår förvaltningen att
medborgarförslaget avslås
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås enligt kanslichefens skrivelse daterad den 12
januari 2017.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Förslagställaren

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
KS § 24

Dnr: KS 2017/23

Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna
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 8 februari 2017 enligt bifogad förteckning läggs till handlingarna.
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.
Förvaltningens förslag till beslut
Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige till nämnd/kommunalt bolag/verksamhet till och med
den 8 februari 2017 enligt bifogad förteckning läggs till handlingarna.
_________
Meddelas för kännedom:
Kommunfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande

Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige till
nämnd/kommunalt bolag/verksamhet
Förfrågan om flytt av Kägelbanan på
Kyrkberget till Fingerboängs
minigolfanläggning

Kommunc
hef

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

Kommunc
hef

2015/496

Framtagande av planprogram för
Dalkarshyttan

BMB

2015-12-15
Kommunstyrelsen uppdrar till
Bergslagens miljö- och byggförvaltning
att ta fram ett planprogram för
Dalkarlshyttan 2:1 del av, Björkhyttan
2:46, del av.

2015/69

Interkommunal ersättning för
vuxenutbildning

Kommunl
edningsko
ntoret

2014/537

Motion från Jonas Kleber (C) och
Linde Svahn (S) om möjligheten att

Kommunc
hef

2015-12-15
Kommunstyrelsen uppdrar till
kommunledningskontoret att revidera
kommunstyrelsens delegationsordning
inför år 2016.
2015-12-15
Kommunstyrelsen beslutar att ge

2015/166

KS §
272/2015

2015/470

2015-10-27
Uppdrag att tillsammans med
handläggare för mark- och exploatering
och planenheten redovisa möjligheter till
flytt av kägelbanan enligt förslag från
Nielsen i Torpa AB
2015-10-27
Uppdrag att undersöka frågan

Kommunc Kommunstyrelsen uppdrar till
hef
kommunchef att arbeta fram en
övergripande strategi för kommunens
näringslivsarbete, som ska gälla från 2017.

Mark- och exploateringsingenjören
meddelar 2016-03-14 att han arbetar
med ärendet.

Näringslivschefen arbetat med
frågan.

2016-09-26 – Arbete med revidering
av delegationsordningen pågår.

Ny VD för Linde Energi AB inväntas.

Dnr

Ärende

Uppdrag
till nämnd

tanka biogas/fordonsgas i Lindesbergs
kommun

2016/3

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

2016/43

Förslag till försäljning av
industrimark

2016/97

Barnkonventionen i beslutsfattande

2015/68

Beslut/uppdrag

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

kommunchefen i uppdrag att under 2016
genomföra en förstudie om
förutsättningar för ett tankställe för
biogas i Lindesbergs stad och
delägarskap i Biogasbolaget i
Mellansverige AB.
Kommunc
hef

2016-02-16
Kommunstyrelsen uppdrar till
kommunchefen att ta fram en metod för
hur det ska redovisas för
kommunstyrelsen var i processen
uppdragen befinner sig
Kommunc 2016-02-16
hef
Kommunstyrelsen uppdrar till
kommunchefen att lämna förslag på hur
individuell prissättning på industrimark
ska kunna göras av kommunstyrelsen.
Kommunc 2016-03-22
hef
Kommunstyrelsen uppdrar till
kommunchef att utarbeta förslag till
modell och arbetssätt för ett aktivt arbete
med implementering av
barnkonventionen och den
ungdomspolitiska strategin.
Kommunc 2016-03-22
hef
Kommunstyrelsen uppdrar till
kommunchefen att utreda vem som äger
frågan om investeringsmedel och
driftskostnader för kommunens
idrottslokaler.

Folkhälsoteamet arbetar med frågan.

2

Dnr

Ärende

Uppdrag
till nämnd

Beslut/uppdrag

2016/5

Resestipendium 2016

Kommunc
hef

2016-04-27
Kommunstyrelsen uppdrar till
kommunchefen att revidera reglementet
för resestipendium gällande
marknadsföring och tidigarelagd
ansökningstid.

KS § 8688

Beröm, förslag, klagomål och
synpunkter

Kommunc
hef

2016/115

Mål- och budget 2017-2019

Samtliga
verksamhe
ter

2016/115

Mål- och budget 2017-2019

2016/115

Mål- och budget 2017-2019

Barn- och
utbildning
snämnden
Kommunc
hef

2016/115

Mål- och budget 2017-2019

Socialnäm
nden

KF §
102/2016
KF §

Revidering av reglemente för
tillväxtförvaltningens stipendier
Revidering av bestämmelser om

Tillväxtuts
kottet

2016-04-27
Se över rutinerna för hur medborgarna
får svar på inlämnade beröm, förslag,
klagomål och synpunkter, och
återkomma till kommunstyrelsen med
förslag på åtgärder.
Effektivisera verksamheterna och arbeta
med kvalitetshöjande åtgärder, samt
arbeta med att stärka ledarskapet som ska
leda till kompetenshöjning.
Två gånger per år under år 2017 redovisa
till kommunstyrelsen hur nämnden ska
nå ökad måluppfyllelse i grundskolan.
Analysera behovet av
arbetsmarknadsåtgärder för planperioden
2017-2019 och föreslå åtgärder utifrån
riktade nationella insatser.
Återkomma till kommunstyrelsen med
andra boendealternativ när man vet de
faktiska kostnaderna.
KF 2016-06-21
Se över nya reglementen och stipendier.
De nya rutinerna ska utvärderas vid

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

3

Dnr

Ärende

103/2016

ersättning till kommunalt
förtroendevalda
Strategi mot våldsbejakande
extremism

2016/277

Uppdrag
till nämnd

Kommunc
hef

Revisionsrapport Internkontroll
avseende hantering av bensinkort

KLK/Eko
nomienhet
en

2016/58

Medborgarförslag om att organisera
ett frivilligt system för fadderfamiljer
för flyktingar
Bidragsansökan från Lindesbergs
Tennisklubb om renovering av
befintlig tennisanläggning och
nybyggnation av en paddelbana

Kommunc
hef

Målområdesberedningen för
demokrati, integration och
internationella kontakter

Kommuns
tyrelsen

2015/462

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

årsskiftet 2017/2018

2016/241

2016/299

Beslut/uppdrag

Kommuns
tyrelsen

KS 2016-08-30
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i
uppdrag att ta fram en handlingsplan med
konkreta åtgärder samt att implementera
strategin i LindeBRÅs organisation.
2016-09-20
Upprätta nya rutiner och riktlinjer
avseende hantering av tankkvitton,
fakturor och körjournaler.
Leverantörerna avseende drivmedel
kontaktas så att rätt pris faktureras.
Internkontroll genomförs på att rätt attest
är angiven i attestförtekning och
ekonomisystem.
2016-09-20
Införa ett faddersystem för flyktingar.
Uppföljning i mars 2017
Kommunfullmäktige 2016-09-28:
Uppdrag till kommunstyrelsen att
undersöka möjligheten att frigöra marken
vid tennisanläggningen för exploatering
av fastigheter.
Kommunfullmäktige 2016-09-28:
Kommunfullmäktige uppdrar till
kommunstyrelsen att genomföra årlig
demokratidag för ungdomar samt att
kommunstyrelsen ansvarar för att

4

Dnr

Ärende

Uppdrag
till nämnd

Beslut/uppdrag

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

konkreta förslag från
demokratidagar/medborgardialoger och
liknande överlämnas till lämplig nämnd
eller förvaltning för åtgärd inklusive
återrapport.
2015/497

2016/390

2016/163

2016/433

Målområdesberedningen för
attraktivitet och infrastruktur

Förslag till fördelning av
anslutningsavgift för VA i Lindesby

Kommuns
tyrelsen

Bergslage
ns
kommunal
teknik

Kommunfullmäktige 2016-09-28:
Kommunstyrelsen ansvar för att
respektive frågor överlämnas till rätt
instans
KS 2016-11-29:
Kommunstyrelsen uppdrar till
Bergslagens kommunalteknik att se över
den tidigare investeringen för VA i
Lindesby och återkomma med förslag på
fördelning av anslutningsavgift mellan
Lindesbergs kommun och VA-kollektivet
våren 2017.

Svar på medborgarförslag om att
Bergslage
placera ut sittbänkar för promenad runt ns
Ånässkogen fram till Stadsskogen 2
kommunal
teknik

KS 2016-11-29:

Framtagande av översiktsplan för
Lindesbergs kommun

KS 2016-11-29:

Bergslage
ns miljö-

Kommunstyrelsen uppdrar till
Bergslagens 2016/1kommunalteknik att
placera sittbänk/sittbänkar vid sträckan
Ånässkogen fram till Stadsskogen 2 efter
samråd med Fastigheter i Linde AB.

5

Dnr

Ärende

Uppdrag
till nämnd

Beslut/uppdrag

och
byggnämn
d

Kommunstyrelsen uppdrar 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.

2016/355

Utvidgat verksamhetsområde för
kommunalt VA, vatten och avlopp,
Eksta Ängeby i Fellingsbro

Bergslage
ns miljöoch
byggnämn
d

KS 2016-12-14
Kommunstyrelsen uppdrar till
Bergslagens miljö- och byggnämnd att
utvidga detaljplan för att inkludera ett
utvidgat verksamhetsområde, Eksta
Ängeby i Fellingsbro.

2016/390

Försäljning av del av Lindesby 1:11
samt nybyggnation av lokalgata

Bergslage
ns
kommunal
teknik

KS 2016-12-14
Kommunstyrelsen uppdrar till
Bergslagens kommunalteknik att
eftersöka medel för drift och underhåll av
kommunala angelägenheter i området
såsom, snörröjning etc, samt se över
möjligheten av skötsel av Lindesby
trädgård.

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

Kommunstyrelsen

2017-02-15
KS § 25

Information om förändrade sammanträdestider 2017
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Christer Lenke informerar om att förändrade
sammanträdestider för kommunstyrelsen 2017. Följande sammanträdestider
gäller:
3 mars analysdag i Utsikten, Lindesberg Arena
14 mars KNÖL KS Kopparberg
21 mars Budgetberedning (istället för 10/3)
3 april kommunstyrels (istället för 21/3)
24 april kommunstyrelsen dialog om RUSen
26 april kommunstyresle
3/5 Budgetberedning i Utsikten, Lindesberg Arena
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

25

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
KS § 26

Delegationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Jesper Almlöf
2017-01-03

Delegationsbeslut tillväxtutskottet - Försäljning av
fastigheten Hagaberg 1:1 samt förvärv av fastigheten
Guldsmedshyttan 17:12 Dnr KS 2017/6

Merit Israelsson
2016-12-27
Delegationsbeslut, BESLUT - Beslut om tillförordnad
förvaltningschef för tillväxtenheten under 10-13 Januari
2017 utses Magnus Sjöberg Dnr
Gunnar Jaxell
2017-01-24

Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om
tillstånd för kameraövervakning enligt 18 §
kameraövervakningslagen (2013:460) för GrimmDrone
AB Dnr 7471-2016 Dnr KS 2016/8

Christer Lenke
2017-02-01
Delegationsbeslut tf kommunchef. Carina Fyrpihl utses
2017-02-01 Dnr

2017-02-03

Delegationsbeslut Avtal - Att skapa välmående team med
rätt fokus under arbetsdagen - utbildning för
växelpersonal i samarabete inom KNÖL-området Dnr

Irja Gustavsson
2017-02-02
Delegationsbeslut med yttrande över Överklagan
Vattenfall Eldistribution AB ./.
Energimarknadsinspektionen Nätkoncession för linje för
luftledning och markkabel från Forsbyboda till Kolsva
målnr M 6963-16 Dnr KS 2017/30

________
Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

26

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
KS § 27

Meddelanden
Beslut
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.
2016-12-19
2017-01-16

Minnesanteckningar från kommunstyrelsens beredning för
kultur- och fritidsfrågor Dnr
Minnesanteckningar från kommunstyrelsens beredning för
kultur- och fritidsfrågor 2017-01-16 Dnr

2017-01-20

Meddelande från Sveriges Kommuner och Landsting Handlingsplan för samverkan vid genomförandet av
vision e-hälsan 2025, 17/00003 Dnr

2016-12-31

Upprättad redovisning av utbetald statsbidrag för arbetet
med nationella minoriteter och minoritetsspråk Dnr KS
2017/29
Förbundsstyrelsens beslut 5/2017 Överenskommelse om
män och jämställdhet Dnr

2017-01-20
2017-01-20

Förbundsstyrelsens beslut 3/2017 Kvalitet i särskilt
boende för äldre nattetid Dnr

2016-12-20

Stadshus § 32 - Budget år 2017 Lindestadshus AB Dnr

2016-12-30

Information samt länk om projekt förnybar energi på
danska ön Samsö Dnr AKK2016/247

2017-01-11

Protokoll fört vid sammanträde med
kommunövergripande samverkansgrupp (KÖS) Dnr

2017-01-12

Projektdirektiv- införande av e-tjänster version 4 Dnr KS
2017/32

2017-01-20

Beslut om överklagande av Bergslagens miljö- och
byggnämnds beslut 2016-06-15 § 76 Dnr M2014-345:6
om föreläggande att åtgärda bristfällig avloppsanläggning
på fastigheten Östra Öskevik 5:18 Dnr 505-4015-2016
Dnr AKK2016/50

2017-01-30

Remissyttrande, handlingsplan för hållbart markbygge i
ett föränderligt klimat, statens geologiska institut Dnr
AKK2016/444

2016-12-12

BUN § 244 Ekonomisk månadsrapport, november 2016
Dnr

2016-12-16

Upprättad rapport servicemätning via telefon och e-post
KKiK 2016 Dnr KS 2017/39

________
Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

27

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-15
KS § 28

Information vid beredande kommunstyrelsen den 15
februari 2017
Kommunchef Christer Lenke informerar om att förvaltningschef för
tillväxtförvaltningen Merit Israelsson avlutar sin tjänst till halvårsskiftet.
Kommunledningen ämnar gå ut med rekrytering med hjälp av extern
resurs. Ytterligare två rekryteringar är på gång, folkhälsostrateg Linnea
Hedkvist slutar i april (anställd av Nora kommun). Nytt avtal ska behandlas
av regionstyrelsen i mars innan det kommer till kommunerna.
Kommunledningen avvaktar proceduren innan Nora påbörjar rekrytering.
Kommunens säkerhetssamordnare Gunnar Karlsson lämnar sin tjänst till
halvårsskiftet. Nerikes brandkår har inte för avsikt att ha den
konstruktionen att anställd och låta kommuner köpa den tjänsten.
Diskussion förs med Nora kommun om eventuellt fortsatt samarbete.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

