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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-11-15  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-11-15 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 09:00-09:30 

Beslutande: John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Tommy Kragh (S) 
Jonas Kleber (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Lillemor Bodman (M) 
Markus Lundin (KD) 
Nils Detlofsson (L) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Nafih Mawlod (S) för Bengt Storbacka (S) 
Sofié Krantz (S) för Kristine Andersson (S) 
Jan Hansson (M) för Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tommy Lönnström (SD) för Tom Persson (SD) 
 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Anette Persson, controller & enhetschef ekonomi 
Sara Andersson, kommunstrateg 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
Magnus Storm (C), ej tjänstgörande ersättare 
Göran Gustavsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Conny Ärlerud (M), ej tjänstgörande ersättare 
Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Fredrik Rosenbecker (SD) med Sofié Krantz (S) som ersättare 
 

Justeringens plats 
och tid: 

Tisdagen den 15 november 2022 kl. 15.00 
 
 

  
  
  

2022-11-15 2022-12-07
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Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
146 - 148 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Kleber 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Fredrik Rosenbecker 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§146/22 Bevarandeplan för Natura 2000-området Notkojudden 
  
§147/22 Nätkoncession för luft- och markledning vid Oppboga i 

Lindesbergs kommun för Linde Energi AB Dnr 2021-103740 
  
§148/22 Direktupphandling av bussar för gymnasieelever - Skoltransport 

för gymnasieelever från Finnåker som ersätter linje 350 och 352 
samt buss från Gusselby 
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KS §146/22   Dnr: KS 2022/269 
 
Bevarandeplan för Natura 2000-området Notkojudden 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar svara   

• Lindesbergs kommun har inte några synpunkter på 
bevarandeplanen. 

Beslutsparagrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

En remiss från Länsstyrelsen i Örebro län har inkommit om 
bevarandeplan för Natura 2000-området Notkojudden. 
Eventuella synpunkter från Lindesbergs kommun ska ha 
inkommit senast 17 november.  

Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla 
naturområden inom EU som skapades för att hejda utrotning av 
vilda djur och växter och att bevara deras livsmiljöer. Utpekande 
av Natura 2000-områden bygger på krav som finns i EUs 
fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. 

För varje Natura 2000-område ska det finnas en bevarandeplan 
(eller skötselplan) med bevarandesyfte, bevarandemål och 
beskrivningar av de naturtyper och arter som ska bevaras och 
bidra till gynnsam bevarandestatus. 

En remiss har gått ut till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen – de har 
inga synpunkter på bevarandeplanen. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta svara   

• Lindesbergs kommun har inte några synpunkter på 
bevarandeplanen. 

Beslutsparagrafen justeras omedelbart. 
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_______ 
 
För kännedom: 
Länsstyrelsen i Örebro län 
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KS §147/22   Dnr: KS 2022/273 
 
Nätkoncession för luft- och markledning vid Oppboga 
i Lindesbergs kommun för Linde Energi AB Dnr 2021-
103740 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

• Lindesbergs kommun ser positivt på att delar av 
kraftledningen markförläggs utifrån de 
ställningstaganden som är gjorda i översiktsplanen. 

Beslutsparagrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Linde Energi AB har skickat in en ansökan till 
Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att bygga och 
använda en kraftledning (nätkoncession för linje).  

Ansökan avser en luft- och markledning vid Oppboga i 
Lindesbergs kommun – Örebro län. Den ska drivas med 45 kV 
(nominell spänning) och konstrueras för 52 kV 
(konstruktionsspänning). Det är Energimarknadsinspektionen 
som avgör om ledningen ska få tillstånd. 

I Energimarknadsinspektionens handläggning utreds ledningens 
påverkan på samhällsbyggnaden, miljön och människors hälsa. 
Kommunen är en obligatorisk remissinsats enligt 18 § 
nätkoncessionsförordningen (2021:808) och Ei behöver 
kommunens svar för att kunna fatta ett beslut.  

I yttrandet från Lindesbergs kommun ska det framgå om 
ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och 
områdesbestämmelser, om ledningen passerar nära skolor, 
förskolor eller annan liknande verksamhet, om 
skyddsåtgärderna sökande avser vidta är tillräckliga samt övrig 
information som kan anses vara av betydelse för 
energimarknadsinspektionens prövning. 

Lindesbergs kommun har skickat ärendet på remiss till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen och 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.  
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Lindesbergs kommun ser positivt på att delar av 
kraftledningen markförläggs utifrån de 
ställningstaganden som är gjorda i översiktsplanen. 

Beslutsparagrafen justeras omedelbart. 

_______ 
 
För kännedom: 
Energimarknadsinspektionen 
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KS §148/22   Dnr: KS 2022/285 
 
Direktupphandling av bussar för gymnasieelever - 
Skoltransport för gymnasieelever från Finnåker som 
ersätter linje 350 och 352 samt buss från Gusselby 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommundirektören att 
göra ett tillköp av skoltransport för de gymnasieelever som 
påverkas av nedläggningen av linjerna 350, 352 och gamla 353. 

Tillköpet ska gälla under perioden 2022-12-12 till 2023-06-09.  

Finansiering ska ske ur kommunstyrelsens planeringsreserv för 
2022 med 64 200 kronor och planeringsreserv för 2023 med 1 
335 800 kronor. 

Beslutsparagrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

I samband med nedläggning av linjerna 350 och 352 i december 
2022 kommer ett antal gymnasieelever bli utan möjlighet att ta 
sig till och från skolan. Detsamma gäller sedan tidigare 
gymnasielever som nyttjat den nedlagda linjen 353. 

Kommunen är inte skyldig att ordna skolskjuts för 
gymnasieelever men i detta fall drabbas även grundskolans 
elever som delvis är beroende av linjetrafiken. Då länstrafiken 
lagt ned linjer drabbas både skolelever och andra resande vilket 
är olyckligt om det ska vara möjligt att bo och verka på 
landsbygden. Av den anledningen föreslås denna 
direktupphandling som möjliggör för gymnasieelever och andra 
att resa. Beslutet ska inte ses isolerat utan bör kompletteras med 
ett intensifierat samarbete med Region Örebro län om hur trafik 
på landsbygd kan utvecklas smartare. I t ex Värmland provas nu 
”Mixtrafik” där andra än grundskolans elever ska kunna åka med 
skolskjutsarna. Dialogen med Länstrafiken bör dessutom se över 
vilka linjer som långsiktigt bör vara stadigvarande linjetrafik och 
på vilket sätt det ska kompletteras med lokala trafiklösningar 
som i dagsläget inneburit kostnader på drygt 20 miljoner kronor 
för Lindesbergs kommun. 
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Beslutet i detta ärende ska ses som en lösning för våren men 
bör, om möjligt, följas av en långsiktig ekonomiskt hållbar 
lösning från sommaren 2023. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommundirektören att 
göra ett tillköp av skoltransport för de gymnasieelever som 
påverkas av nedläggningen av linjerna 350, 352 och gamla 353. 

Tillköpet ska gälla under perioden 2022-12-12 till 2023-06-09. 

Finansiering ska ske ur kommunstyrelsens planeringsreserv för 
2022 med 64 200 kronor och planeringsreserv för 2023 med 1 
335 800 kronor. 

Beslutsparagrafen justeras omedelbart. 

Protokollsanteckning 

Nils Detlofsson (L) inkommer med en skriftlig notering till 
beslutsparagrafen. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommundirektör 
För kännedom: 
Ekonomienheten 

 


	Ärendeförteckning
	Bevarandeplan för Natura 2000-området Notkojudden
	Beslut
	Kommunstyrelsen beslutar svara
	 Lindesbergs kommun har inte några synpunkter på bevarandeplanen.
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______


	Nätkoncession för luft- och markledning vid Oppboga i Lindesbergs kommun för Linde Energi AB Dnr 2021-103740
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______


	Direktupphandling av bussar för gymnasieelever - Skoltransport för gymnasieelever från Finnåker som ersätter linje 350 och 352 samt buss från Gusselby
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Protokollsanteckning
	_______



