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Ola Westin

Överlåtelse av ansvar för drift och underhåll kommunal
järnväg Frövi Storå Lindesbergs kommun
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att ställa sig positivt till att Lindesbergs kommun överlåter ansvaret
för drift och underhåll av kommunens järnvägsinnehav till kommunalförbundet med
förbehållet att kommunalförbundet får utreda hur detta nya ansvar ska tas inom
kommunalförbundet och att kostnaderna för drift och underhåll av järnväg särredovisas
och bekostas fullt ut av Lindesbergs kommun.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun har beslutat att överlåta ansvar för drift och
underhåll av kommunal järnväg till Samhällsbyggnadsförbundet. Kommunen äger
järnväg i Storå och Frövi.
Överlåtelsen om ansvar träder ikraft 2020-06-30.
Kommunalförbundet har inlett en utredning hur detta nya ansvar ska tas inom
kommunalförbundet.
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Överlåtelse av ansvar för drift- och underhållsfrågor
för kommunal järnväg till
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lindesbergs kommun överlåter
ansvar för drift och underhåll av kommunal järnväg till
Samhällsbyggnadsförbundet.
Överlåtelsen om ansvar träder ikraft 2020-06-30.
En ekonomisk uppföljning ska ske till kommunstyrelsen i
december 2020.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun äger järnväg i Storå och Frövi och är
därmed infrastrukturturförvaltare i lagens mening. Kopplat till
förvaltarskapet finns ett lagstadgat krav på att inneha ett så
kallat säkerhetstillstånd, vilket utfördas av Transportstyrelsen.
Detta tillstånd ska förnyas vart femte år och det är i samband
med krav på förnyelse som frågan om ansvarsfördelning för
järnvägsfrågorna nu har aktualiserats.
Förvaltarskapet kräver kompetens inom drift- och
underhållsfrågor och ett strukturerat system för uppföljning av
lagkrav kopplat till åtagandet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ansvarar för drift
och underhåll gällande övrig kommunal infrastruktur och en
dialog gällande överlåtelse av järnvägsfrågorna har därför
inletts med förbundet. Förbundschef Ola Westin och
kommundirektör Henrik Arenvang har inom ramen för denna
dialog kommit överens om att lyfta frågan om överlåtelse för
beredning i Tillväxtutskottet och, senare i maj, för beslut i
Kommunstyrelsen.
Beslut i frågan om överlåtelse behöver fattas innan sommaren.
Tidplanen baseras på det faktum att kommunen har fått krav på
sig, från Transportstyrelsen, att förnya sitt säkerhetstillstånd. I
avvaktan på en överlåtelse av frågan till
Samhällsbyggnadsförbundet har kommunen fått uppskov med
ansökan i sex månader, dock längst till 18 augusti 2020.
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Ett säkerhetstillstånd är kopplat till infrastrukturförvaltarens
organisationsnummer och vid ett eventuellt överlåtande av
ansvaret behöver Samhällsbyggnadsförbundet förbereda en
egen ansökan om säkerhetstillstånd.
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lindesbergs kommun överlåter
ansvar för drift och underhåll av kommunal järnväg till
Samhällsbyggnadsförbundet.
Överlåtelsen om ansvar träder ikraft 2020-06-30.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att en ekonomisk
uppföljning ska ske till kommunstyrelsen i december 2020.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
tillväxtutskottets förslag till beslut med Irja Gustafsson (S)
tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns.
_____
Meddelas för åtgärd
Samhällsbyggnadsförbundet
Meddelas för kännedom
Infrastrukturansvarig
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