LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Plats och tid

2017-04-03
Näset, kommunhuset, kl. 9.00- 12.00

Beslutande

Irja Gustavsson (S), ordförande § 31
Linda Svahn (S)
Pär-Ove Lindqvist (M), ordförande § 32- 41
Daniel Andersson (S)
Anniette Lindvall (M)
Susanne Karlsson (C)
Bengt Evertsson (MP)

Tjänstgörande
ersättare

John Omoomian (S) för Kristine Andersson (S) § 31, för Irja
Gustavsson (S) § 32-41
Mats Seijboldt (SD) för Per Söderlund (SD)
Hans-Olof Hake (S) för Bengt Storbacka (S) § 31, för Kristine
Andersson (S) § 32-41
Dan Walterson (S) för Jonas Bernström (S) § 31, för Bengt Storbacka
(S) § 32-41
Christina Pettersson (C) för Jonas Kleber (C) § 31, för Jonas
Bernström (S) § 32-41

Övriga deltagande

Sofie Östlund, sekreterare § 31- 41
Helena Randefelt, kommunsekreterare
Gunilla Sandgren, ekonomichef

Utses att justera

Mats Seijboldt (SD) med Linda Svahn (S) som ersättare.

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Kanslienheten, 7 april 2017 8.00
Sekreterare………………………………………………………… Paragrafer
Sofie Östlund

Ordförande ………………………………………………………………
Irja Gustavsson § 31

Pär-Ove Lindqvist § 32-41

Justerare …………………………………………………………….….
Mats Seijboldt

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

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

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-04-03

Anslaget sätts upp
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Justerande

Anslaget tas ned

Kanslienheten
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-03

Ärendeförteckning
§ 31/2017

Personalekonomiskt bokslut för 2016

§ 32/2017

Information om ny högstadieskola, Björkhagaskolan och Kristinaskolan

§ 33/2017

Mål och budget 2018-2020

§ 34/2017

Månadsrapport februari 2017

§ 35/2017

Begäran om utökning i ram till personal i förebyggande behandlande syfte inom
avdelningen för individ och familj

§ 36/2017

Förslag gällande förändrade avskrivningstider för ledningsnätet

§ 37/2017

Ansökan om omfördelning av investeringspengar från kylkompressorn i Fellingsbro
till en luftavfuktare till Råsshallen

§ 38/2017

Svar på remiss nytt program för energi och klimat i Örebro län 2017-2020

§ 39/2017

Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 3 år 2016

§ 40/2017

Delegationsärenden

§ 41/2017

Meddelanden

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-03
KS § 31

Dnr: KS 2017/136

Personalekonomiskt bokslut 2016
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av det personalekonomiska bokslutet för 2016
och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Årligen sammanställs en redovisning för Lindesbergs kommun som
arbetsgivare kopplat till ett flertal områden såsom exempelvis kostnader,
hälsa, personalomsättning, 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. Det yttersta
ansvaret som arbetsgivare ligger hos politiken vilket innebär att det är
viktigt med kunskap om personalrelaterade frågor.
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.

Förvaltningens förslag till beslut
Personalchef och kommunstyrelsens ordförande överlämnar en redovisning
i form av personalekonomiskt bokslut 2016. Kommunfullmäktige tar del av
Personalekonomiskt bokslut 2016, en övergripande redogörelse för
personalrelaterade delar i Lindesbergs kommun som arbetsgivare.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen har tagit del av det personalekonomiska bokslutet och
överlämnar det till kommunfullmäktige.
_________
Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-03
KS § 32

Information om ny högstadieskola, Björkhagaskolan och
Kristinaskolan
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen Henrik Arenvang,
Fastighetschef på LIBO Maria Fossen Lundborg och barn- och
utbildningsförvaltningens projektledare för nya grundskolor i Lindesbergs
tätort Irene Eriksson, informerar kommunstyrelsen om ny högstadieskola,
Björkhagaskolan och Kristinaskolan.
En ökad driftskostnad i form av hyresbudget för Brotorpskolan,
Björkhagaskolan och den nya 7-9 skolan är 3,9 Mnkr 2019 och 12,9 Mnkr
från och med 2020. Kostnaden avser endast hyra och det ökade behovet,
med utgångspunkt 2017. Förändrade driftkostnader för exempelvis städ,
yttre skötsel och skolskjuts samt investeringskostnad för lokalinventarier
och undervisningsinventarier är inte medräknade.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-03
KS § 33

Dnr: KS 2017/135

Mål och budget 2018-2020
Beslut
Ärendet utgår.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-03
KS § 34

Dnr: KS 2017/151

Månadsrapport februari 2017
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av månadsuppföljningen för februari 2017.
Samtliga nämnder och utskott uppmanas att följa budget.
Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att redovisa åtgärdsprogram
för hur nämnderna ska hålla budget, samt att måltidsenheten redovisar sitt
underskott. Redovisning ska ske till kommunstyrelsens sammanträde i juni
2017.
Ärendebeskrivning
Ekonomienheten överlämnade den 29 mars 2017 månadsuppföljning för
februari 2017.
Totalt visar tillväxtförvaltningen på en positiv avvikelse efter
februarimånad med 3,0 mnkr och helårsprognosen på helåret efter februari
är en budget i balans.
Barn- och utbildningsnämndens 11 verksamheter med en total budget på
579,7 Mnkr aviserar vid månadsrapport februari 2017 (1 januari-28 februari
2017) en budget i balans för helåret 2017. Nytt för 2017 är att 2,8 Mnkr
flyttats från barn- och utbildningsnämndens budgetram till it- och
teleenheten under kommunledningskontoret i och med den nya itorganisationen och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Licens- och
leasingkostnader belastar fortfarande barn- och utbildningsnämndens
budgetram medan personalbudget, kompetensutvecklingsbudget samt
personlig utrustning från och med 2017 tillhör den centrala IT-avdelningen.
För en budget i balans 2017 inom Barn- och utbildningsnämnden krävs
åtgärder och under våren fortsätter arbetet med förslag till finansiering.
Beslutade investeringsprojekt 2017 är på inventarier ny förskola (1,2 Mnkr)
och på undervisningsinventarier gymnasieskola (0,5 Mnkr). Projekten är
igångsatta och förväntas färdigställas under 2017.
Socialförvaltningens avvikelse efter justering är -5,3 Mnkr. Avvikelsen
gällande funktionsstöd beror till mestadels på LSS 2,0 Mnkr, då
förvaltningen för tillfället har nio små samt större objekt utöver budget.
Även daglig verksamhet har ett underskott på 0,3 Mnkr vilket fortsatt mot
föregående år har att göra med personalkostnader.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-03
Detta då individer fått avslag från försäkringskassan på ansökan om
personlig assistans under daglig verksamhetstid. Vård och omsorgs
avvikelser beror på att förvaltningen har betalt höga belopp (0,7 Mnkr)
gällande utskrivningsklara patienter. Hemtjänsten påvisar en avvikelse på 0,9 Mnkr.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott per den sista februari.
Överskottet kommer från att stadsarkitektkontoret avslutat många större
planprojekt samt flera stora bygglov. Mätningskontoret hann inte fakturera
de uppdrag man genomfört åt förbundet vilket i så fall skulle resulterat i ett
ännu större överskott. Samtliga enheter rapporterar i hög takt handläggning
av ärenden. Viss nyckelkompetens saknas fortfarande för att förvaltningen
ska vara fullt bemannad. Miljökontoret bär för tillfället extra lönekostnader
för vikarier. Avvikelsen bedöms vara utjämnad inom kort.
Sammantaget ligger bolagskoncernen något över budget (+350 kkr) vad
gäller intäkterna. I gengäld så har koncernen en driftkostnad som är nästan
4 mkr över budget medan underhåll/energikostnader är 1,9 mkr lägre än
budget. Avskrivningarna är 5,5 mkr lägre än budgeterat och de finansiella
kostnaderna ca 1,5 mkr lägre. Sammantaget gör detta att resultatet för
2017-02 landar på drygt 10,7 mkr vilket är nästan 5,5 mkr över budget.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår:
Kommunstyrelsen har tagit del av månadsuppföljningen för februari 2017.
Samtliga nämnder och utskott uppmanas att följa budget.
Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att redovisa åtgärdsprogram
för hur nämndera ska hålla budget, samt att måltidsenheten redovisar sitt
underskott. Redovisning ska ske till kommunstyrelsens sammanträde i juni
2017.
_________
Meddelas för åtgärd:
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Tillväxtutskottet
Utskottet för stöd och strategi
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-03
KS § 35

Dnr: KS 2017/58

Begäran om utökning i ram till personal i förebyggande
behandlande syfte inom avdelningen för individ och familj
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar socialnämndens ansökan om projektmedel till
verksamheten individ och familj för förebyggande/behandlande arbete till
en kostnad av totalt 1 500 tkr till fyra tjänster, från och med den 15 april
2017 till och med 31 december år 2017. Finansiering sker ur
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden inkom den 3 februari med en ansökan om projektmedel
inom verksamheten för individ och familj från den 1 januari 2017 till den
31 december 2017 för förebyggande/behandlande arbete till en kostnad av
totalt 1700 tkr till fyra tjänster.
Sedan år 2013 har antalet ärenden inom individ och familjs
myndighetskontor avseende familjeenheten och enheten för
ensamkommande barn ökat. Under 2013 inkom 153 nya ärenden till
enheten, under år 2015 inkom 346 nya ärenden till enheten. Fram till och
med den 22 september 2016 har det inkommit totalt 204 nya ärenden till
enheterna.
Förebyggande arbete kan ske på olika sätt. Strukturerad öppenvård på
”hemmaplan” är ett bra sätt att förebygga kostsamma placeringar och
ohälsa hos barn och unga och dess föräldrar både ur ett kortsiktigt och
långsiktigt perspektiv. Avdelningen för individ och familj ser att arbetet
som fältkuraorer gör börjar ge resultat.
Socialnämndens förslag till beslut
Varsamheten för individ och familj tilldelas projektmedel från och med den
1 januari 2017 till och med 31 december 2017, för förebyggande/
behandlande arbete till en kostnad av totalt 1700 tkr till fyra tjänster.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-03

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår:
Kommunstyrelsen beviljar socialnämndens ansökan om projektmedel till
verksamheten individ och familj för förebyggande/behandlande arbete till
en kostnad av totalt 1 500 tkr till fyra tjänster, från och med den 15 april
2017 till och med 31 december år 2017. Finansiering sker ur
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
_________

Meddelas för åtgärd:
Ekonomienheten
Meddelas för kännedom:
Socialnämnden
Ekonomichef
Förvaltningschef socialförvaltningen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-03
KS § 36

Dnr: KS 2017/51

Förslag gällande förändrade avskrivningstider för
ledningsnätet
Beslut
Lindesbergs kommun antar förändrade avskrivningstider för ledningsnätet.
Ärendebeskrivning
Den 16 december 2016 beslutade Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
föreslå medlemskommunerna Hällefors, Nora, Lindesberg och
Ljusnarsbergs kommun att anta förslag till förändrade avskrivningstider för
ledningsnätet.
Nyttjandetiden för ledningsnätet är minst 50 år. Från 2004 är
avskrivningstiden 50 år i samtliga medlemskommuner. Äldre investeringar
i ledningsnätet med avskrivningstid 33 år föreslås få en förlängd
avskrivningstid till 50 år. De objekt som vid 2016 års slut har ett bokfört
värde föreslås att från och med 2017 skrivas av med det återstående antal år
som är kvar till en total avskrivningstid av 50 år. Detta medför en
minskning årlig kapitalkostnad.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagets förslag till beslut
Lindesbergs kommun antar förändrade avskrivningstider för ledningsnätet.
_________
Meddelas för åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-03
KS § 37

Dnr: KS 2017/69

Ansökan om omfördelning av investeringspengar från
kylkompressorn i Fellingsbro till en luftavfuktare till
Råsshallen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagens ansökan om att omfördela 200 000 från Kylkompressorn i
Fellingsbro till en luftavfuktare till Råsshallen.
Ärendebeskrivning
Samhälllsbyggnadsförbundet inkom den 14 februari 2017 med en skrivelse
om omfördelning av investeringar från kylkompressorn i Fellingsbro till en
luftavfuktare till Råsshallen, då upphandlingskostnaderna blivit billigare än
beräknat.
Ett byte till en effektivare luftavfuktare skulle spara mellan 40 000- 50 000
kWh per år vilket gör att investeringen betalas inom fem år.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Pär- Ove Lindqvist (M) föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagens ansökan om att omfördela 200 000 från Kylkompressorn i
Fellingsbro till en luftavfuktare till Råsshallen.
_________
Meddelas för åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Ekonomienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-03
KS § 38

Dnr: KS 2017/20

Svar på remiss nytt program för energi och klimat i Örebro
län 2017-2020
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter:
• Punkt 5.6 under förslag till insatser: Statistik från Örebro flygplats
utsläpp bör vara med, både frakt- och personflyg.
• Punkt 5.1.2 under förslag till insats, punkten: Användningen av biogas
och övrig bioenergi i Örebro län främjas för att därigenom möjliggöra ökad
produktion. Lindesbergs kommun ser positivt på den skrivningen, men vill
framföra att det förutsätter att kollektivtrafik på sikt övergår till biogas,
samt att det förutsätter en stark regional styrning.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län har arbetat fram ett förslag
till nytt energi- och klimatprogram för Örebro län. Programmet har tagits fram
i bred dialog med länets kommuner, företag och organisationer. Syftet med
energi- och klimatprogrammet är att styra inriktningen på externa
verksamheter vid Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.
Programmet ska dessutom fungera vägledande för länets kommuner och
inspirera företag och andra organisationer.
Programmet innehåller en vision samt tre övergripande mål. Därefter
beskrivs sex insatsområden med tillhörande förslag till insatser. Energi- och
klimatprogrammet fokuserar på de insatser där vi i länet med gemensamma
krafter kan påverka utvecklingen.

Miljöberedningen beslutade den 28 mars 2017 att föreslå kommunstyrelsen
besluta:
Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter:
• Punkt 5.6 under förslag till insatser: Statistik från Örebro flygplats
utsläpp bör vara med, både frakt- och personflyg.
• Punkt 5.1.2 under förslag till insats, punkten: Användningen av biogas
och övrig bioenergi i Örebro län främjas för att därigenom möjliggöra ökad
produktion. Lindesbergs kommun ser positivt på den skrivningen, men vill
framföra att det förutsätter att kollektivtrafik på sikt övergår till biogas,
samt att det förutsätter en stark regional styrning.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Region Örebro län
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-03
KS § 39

Dnr: KS 2017/88

Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 3 år
2016
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar redovisning av ej verkställda beslut för
kvartal 3 år 2016 till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden inkom den 23 februari 2017 med en redovisning av ej
verkställda beslut för kvartal 3 år 2016.
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt
socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen som stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). Om ett beslut inte verkställts inom tre
månader ska kommunerna rapportera detta till IVO (Inspektionen för vård
och omsorg). Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att
det enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan
myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos
förvaltningsrätten.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår:
Kommunstyrelsen överlämnar redovisning av ej verkställda beslut för
kvartal 3 år 2016 till kommunfullmäktige.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-03
KS § 40

Delegationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Justerande

Jesper Almlöf
2017-02-03

Begäran om yttrande över ansökan om bygglov för
nybyggnad av ett flerbostadshus, fastigheten
Näsbybacka 24:8 Lindesbergs kommun, från
Resilens Bygg & Fastighet - ingen erinran

Jeanette
Andersson
2017-02-10

Delegationsbeslut med yttrande över granskning av
del av detaljplan för Näsbybacka 33:8 Dnr
AKK2015/213

2017-03-01

Markupplåtelseavtal för Dyrkatorp 1:5, Öskevik

2017-03-06

Delegationsbeslut värderingsprotokoll enligt
uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB,
Guldsmedshyttan 4:42

2017-03-09

Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om
bygglov för flytt av skärmtak och mack för
fastigheten Lindeshyttan 8:1, Fastighetsbolaget
Bettorp - yrkar avslag Dnr

2017-03-21

Förändring av tjänst från Assistent till Marknadsoch informationssamordnare från 2017-01-01 AK

Christer Lenke
2017-02-28

Delegationsbeslut om tf kommunchef 13-17 mars
2017 Dnr

Carina Fyrpihl
2016-11-04

Delegationsbeslut avtal HR Supporten,
ansökningssystem för anställande av personal,
Smart EHRS System AB

2017-02-21

Delegationsbeslut Malin Elisson utses till tf.
personalchef 2017-02-22 och Karin BergströmIngvarsson utses till tf. personalchef 23-24 feb.
2017

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Justerande

2017-04-03
2017-02-03

Lokalt kollektivavtal angående jourtjänstgörande
personal anställda inom enheten för
ensamkommande barn, Individ och familj i
Lindesbergs kommun. Gäller from 2017-02-03

2017-02-03

Uppsägning av lokalt kollektivavtal, 2016-04-13,
angående jourtjänstgörande personal anställda på
HVB hem i Lindesbergs kommun. Uppsägning
utan uppsägningstid enligt ök mellan Lindesbergs
kommun och Kommunal. Nytt avtal tecknas
omgående.

2017-03-14

Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna
anställningsvillkor – LOK16, Lindesbergs kommun
och Vårdförbundet

2017-03-15

Facklig förtroendevald för Kommunal, AH,
170401-171231, 100%

2017-03-15

Facklig förtroendevald för Kommunal, CAÅ,
170401-171231, 90 %

Gunnar Jaxell
2017-03-06

Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om
kameraövervakning för Engström Entreprenad &
maskin AB Dnr 6849-2016 Dnr KS 2017/92

2017-03-06

Delegationsbeslut med yttrande tillstånd för
kameraövervakning för Bjerking AB Dnr 623-2017
Dnr KS 2017/63

2017-03-06

Yttrande från Gunnar Jaxell om ansökan från
Skogsstyrelsen om kameraövervakning
Delegationsbeslut med yttrande från Gunnar Jaxell
om ansökan från Skogsstyrelsen om
kameraövervakning Dnr KS 2017/91

2017-03-08

Delegationsbeslut med yttrande, ansökan om
tillstånd för simlärning i BergslagsklassikernLindesbergs simsällskap Dnr KS 2017/86

2017-03-08

Delagtionsbeslut med yttrande, ansökan om
tillstånd för motionslopp, Wedevågs IF Dnr KS
2017/90

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Justerande

2017-04-03

2017-03-14

Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare för Spctravision
AB Dnr KS 2017/119

2017-03-21

Delegationsbeslut om yttrande över Dnr KS
2017/117

2017-03-21

Delegationsbeslut om yttrande över tillstånd till
kameraövervakning med drönare för Svensk
Markentreprenad AB Dnr KS 2017/122

2017-03-21

Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om
tillstånd för Vänsterpartiet i Lindesberg om
politiskt möte i Flugparken Dnr KS 2017/120

2017-03-22

Delegationsbeslut om yttrande över ansökan om
tillstånd för uppställning av husvagn på
parkeringen vid Hemköp Fellingsbro från Region
Örebro län Dnr KS 2017/127

Christer Lenke
2016-12-02

Anställande av integrationsstrateg 2017-02-02
tillsvidare – ND fick tjänsten

2017-01-04

Delegationsbeslut Avtal - Kommunförsäkring Dnr

2017-01-27

Delegationsbeslut Avtal om IT-stöd för Nora
kommun 1 mars-31 augusti 2017 Dnr

2017-02-01

Förlängning av avtal avseende
pensionsadministration gällande from 2013-06-01
mellan Lindesbergs kommun och KPA
pensionsservice AB med bifirma Pensionsvalet.
Parterna är överens om förlängning tom 2019-0531.

2017-02-13

Delegationsbeslut Avtal för utvärdering av politisk
organisation och verksamhetsorganisation i
Lindesbergs kommun Dnr KS 2017/9

2017-02-16

Delegationsbeslut om tf kommunchef Dnr

2017-02-20

Delegationsbeslut förlängning avtal till och med
2019-05-31 för Pensionsadministration mellan
Lindesbergs kommun och KPA Pensionsservice
AB med bifirma Pensionsvalet PV Dnr
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Justerande

2017-04-03

2017-02-23

Delegationsbeslut - vidaredelegation remittering av
ärenden inom kommunen Dnr

Catrine PernrosEriksson
2017-02-21

Yttrande över Överklagan av beslut om sökt
vuxenutbildning i svenska, engelska och matematik
grundläggande i Nora Dnr KS 2017/102

Helena Randefelt
2017-02-16

Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets
sammanträde den 7 februari 2017 - Handling,
BEGÄRAN - Begäran om yttrande över ansökan
om planbesked för Brodalen 21:7 i Lindesbergs
kommun Dnr AKK2014/345

2017-02-21

Remiss - Medborgarförslag om att bygga
lägenheter i Frövi Dnr AKK2016/374

2017-02-21

Delegationsbeslut remiss - Medborgarförslag om
att underlätta parkering för trafik som går söderut
på Kristinavägen Dnr AKK2016/379

2017-02-21

Delegationsbeslut remiss - Motion från Bengt
Evertsson (MP) om biblioteket som mötesplats
med verksamhet i ständig utveckling Dnr
AKK2016/381

2017-02-21

Delegationsbeslut remiss - Motion från Virosa
Viberg (SD) om Lindesbergs Stadsbibliotek Dnr
AKK2016/420

2017-02-21

Delegationsbeslut remiss - Motion från Ingrid
Åberg (KD) om iordningsställande av kolonilotter
Dnr AKK2016/441

2017-02-21

Delegationsbeslut remiss - Motion från Mats
Seijboldt (SD) om trygghetstelefon i Lindesbergs
kommun Dnr AKK2016/435

Gunilla Sandgren
2017-03-13

Delegationsbeslut t f ekonomichef/stabschef för
kommunledningskontoret utses personalchef
Carina Fyrpihl under ekonomichefs semester 201703-17

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-03
KS § 41

Meddelanden
Beslut
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.

Justerande

2017-02-03

Protokoll med kallelse och bilagor Region
Örebro län samverkansråd 3 februari 2017

Irja Gustavsson
2017-02-10

Protokoll 10 februari 2017

Merit Israelsson
2017-02-21

Beslut Trafikverket godkänner utformning och
omfattning enligt projektbeskrivning för gångoch cykelväg Bergslagsbacken ärende TRV
2016/79395 Dnr AKK2016/234

2017-02-21

Beslut Trafikverket godkänner utformning och
omfattning enligt projektbeskrivning för gångoch cykelväg Schröders backe ärende TRV
2016/79392 Dnr AKK2016/234

Christer Lenke
2016-12-08

Ljusnarsbergs kommun KF § 133 val av ledamot
och ersättare i Samordningsförbundet i norra
Örebro län 2017-2018 Dnr AKK2016/31

2016-12-19

Protokoll från 19 december 2016 Dnr
AKK2016/31

2017-02-08

Protokoll från kommunövergripande
samverkansgrupp, KÖS Dnr

2017-02-09

Protokoll från Gemensam nämnd för
företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice Dnr

2017-02-14

Rapport framställan pilotprojekt UNGVUX i
samarbete mellan Borlänge, Falköping,
Lindesberg och Nässjö kommuner Dnr KS
2017/12

2017-02-15

Förbundsstyrelsen SKL meddelande nr 7/2017
Rökfritt Sverige 2025 Dnr

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Justerande

2017-04-03

2017-02-15

Förbundsstyrelsen SKL meddelande nr
7/2017 Rökfritt Sverige 2025 Dnr

2017-02-20

Samhällsbyggnadsförbundet § 7
Förslag till utbyggnads- och
sambyggnadsplan VA Dnr BKT2015329 Dnr

2017-02-27

Tjänsteskrivelse om förutsättningar för
tankställe för biogas i Lindesbergs stad
och delägarskap i Biogasbolaget
Mellansverige AB Dnr AKK2014/537

2017-03-01

Protokoll Uppföljning enligt lag
(20106:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap, LEH Dnr 456-1052017 Dnr KS 2017/75

2017-03-02

Nämndernas ansvarsutövande 2016
Dnr KS 2017/43

2017-03-03

Beslut för information om förslag
gällande förändrade avskrivningstider
för ledningsnätet Dnr KS 2017/51

2017-03-03

Information om beslut över
revisionernas granskning av underhåll
inom VA-verksamheten Dnr

2017-03-03

Information om beslut angående
revisionernas granskningsrapport
gällande förbundets interna kontroll av
nyckelhantering Dnr

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-03

2017-03-15

Protokoll från Regionalt
samverkansråd 2017-03-10 Dnr

2017-03-20

Beslut om arkeologisk
förundersökning enligt 2 kap 13 §
andra stycket kulturmiljölagen
(1988:950) fornlämning Linde 484:1
för fastigheten Lejonet 16 för planerat
anläggande av pool Dnr 431-839-2017
Dnr

2017-03-22

Protokoll från kommunövergripande
samverkansgrupp 2017-03-08 Dnr

Helena Randefelt
2017-02-24

Fördelning av anslutningsavgifter för
vatten och avlopp, VA på
Lindesbyområdet Dnr BKT2016-645
Dnr AKK2016/390

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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