KALLELSE TILL TILLVÄXTUTSKOTTET
Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med tillväxtutskottet, tisdagen den
13 januari 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset
Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!
Vid besök till Lindesbergs kommunhus för närvaro vid sammanträde och justering av
protokoll, anmäl detta i växel/reception.
Irja Gustavsson
Ordförande

Anna Nilsson
Sekreterare

Ledamöter
Irja Gustavsson (S) ordförande
Jonas Kleber (C) 1:e vice ordförande
Jonas Bernström (S)
Dan Waltersson (S)
Pär-Ove Linqvist (M)
Jan Hansson (M)
Andreas Funck (SD)

Ersättare
Daniel Andersson (S)
Kristine Andersson (S)
Linda Svahn (S)
Jenny Larsson (C)
Ingrid Åberg (KD)
Inger Griberg (MP)
Mats Seijboldt (SD)
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8.
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9.

Staket mot järnvägen i Fellingsbro

2015/10

Gunnar Jaxell

2014/428

Gunnar Jaxell

10. Medborgarförslag om att det ska ordnas en gångoch cykelväg som förbinder Måle med Vedevåg
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12. Marknadsföring genom idrott
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1. Val av justerare
Förslag till justerare: Jonas Kleber (C) med Jan Hansson (M) som ersättare
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2. Presentation
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3. Introduktion och information om förvaltningen
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4. Information från respektive enhet
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5. Sammanträdestider 2015
5.1. Handlingar
Sammanträdestider 2015 Lindesbergs kommun.pdf (inkluderad nedan)
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2014-12-19

Sammanträdestider 2015 – kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott
Måndagar Måndagar Måndagar Tisdagar

Tisdagar Tisdagar Torsdagar Torsdagar

USS

BuNau

BuN

TU

KS

Jan

19

12

13

7 & 27

Feb

9

16

12, torsdag 25, ons

Mars 2

9

16

10

24

April

13

20

14

28

Maj

25

KF

SNau

SN

21

8

24 (kl 18) 5

12

5

12

14

9

16

11

18

12

26

19

7

13

1

8

2

15, mån

16 (kl 18) 4

11

10

17

11

25

6

13

7 & 28

14

15

29

22

3

17

12

13

27

20

8

15

9

16

10

24

24 (kl 14) 5

12

Dec

7

14

1

15

15

3

10

StarttidKl 9

Kl 8.30

Kl 14

Kl 9

Kl 9

Kl 17

Kl 8.30

Kl 14

Juni
Juli
Aug

24

Sept
Okt
Nov

23

1. Analysdag sker den 26 mars i samband med budgetseminariet
2. Budgetseminarier sker den 26-27 mars, 11 september och 5 oktober.
BuN - Barn- och utbildningsnämnden
BuNau - Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
BMB - Bergslagens miljö- och byggnämnd
BMBau - Bergslagens miljö- och byggnämnds arbetsutskott
KF - Kommunfullmäktige
KS - Kommunstyrelsen
SN - Socialnämnden
Snau - Socialnämndens arbetsutskott
TU - Tillväxtutskottet
USS - Utskott för stöd och strategi

BMB BMBau

6. Ansöka om bidra till upprustning av den enskilda vägen
Spannarboda-Hällviken vägsamfällighet
Ärendebeskrivning

Spannarboda-Hällvikens vägsamfällighet ansöker till kommunstyrelsen om bidrag till
upprustning av enskild väg i en skrivelse daterad den 21 augusti 2014.

Detta är andra gången under 2014 som vägsamfälligheten ansöker om
iståndsättningsbidrag, kommunstyrelsen avslog ärendet §127/2014 på grund av att medel
saknas i årets budget.

Totalkostnaden är 120386 kronor, Trafikverket står för 84 000 kronor och
vägsamfällighetens kostnad blir 36 386 kronor. Vägsamfälligheten ansöker om extra
kommunalt bidrag så att finansieringsgraden 93,5 % uppnås.

Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2014 att ansökan från Spannarboda
Hällvikens vägsamfällighet, daterad den 21 augusti 2014, överlåts till budgetarbetet 2015.
Vägsamfällighetsföreningen behöver inte inkomma med ansökan på nytt.
6.1. Handlingar
Ansökan bidrag upprustning Spannarboda-Hällviken vägsamfällighet.pdf (inkluderad
nedan)
Skrivelse om iståndsättning Spannarboda-Hällviken.pdf (inkluderad nedan)
Beslutsparagraf(23).pdf (inkluderad nedan)
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p.2014.2654
2014-08-28

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2014-10-28
KS §186

Sammanträdesdatum

1

Dnr. 2014/326

Ansökan om bidrag till upprustning av den enskilda vägen
Spannarboda-Hällviken vägsamfällighet
Beslut
Ansökan från Spannarboda Hällvikens vägsamfällighet, daterad den 21
augusti 2014, överlåts till budgetarbetet. Vägsamfällighetsföreningen
behöver inte inkomma med ansökan på nytt.
Ärendebeskrivning
Spannarboda-Hällvikens vägsamfällighet ansöker till kommunstyrelsen om
bidrag till upprustning av enskild väg i en skrivelse daterad den 21 augusti
2014.
Detta är andra gången under 2014 som vägsamfälligheten ansöker om
iståndsättningsbidrag, kommunstyrelsen avslog ärendet §127/2014 på
grund av att medel saknas i årets budget.
Totalkostnaden är 120386 kronor, Trafikverket står för 84 000 kronor och
vägsamfällighetens kostnad blir 36 386 kronor. Vägsamfälligheten ansöker
om extra kommunalt bidrag så att finansieringsgraden 93,5 % uppnås.
_________
Meddelas för åtgärd:
Ekonomienheten
Ekonomichefen
Meddelas för kännedom:
Spannarboda Hällvikens vägsamfällighet

Justerande

Utdragsbestyrkande

7. Ansökan om extra driftsbidrag till Grnbo vägsamfällighetsfrening
Ärendebeskrivning

Grönbo Vägsamfällighetsförening inkom den 15 juli 2014 med en ansökan om extra
driftbidrag för iståndsättning av väg.

Förstärkningsåtgärderna är av Trafikverket kostnadsberäknade till 662 500 kronor
inklusive mervärdesskatt och Trafikverket har både godkänt åtgärden samt beviljat
vägsamfällighetsföreningen ett bidrag på 70% av den beräknade kostnaden. Bidraget är
på 463 750 kronor.

Grönboda Vägsamfällighetsförening ansöker till Lindesbergs kommun om bidrag
motsvarande 23,5% av Trafikverkets beräknade bruttokostnad på 662 500 kronor.

Lindesbergs kommuns regler medger ett bidrag om maximala 23,5% eller 155 688 kronor
av den beräknade kostnaden.

Gunnar Jaxell inkom med ett yttrande den 25 augusti 2014 där han föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att avslå Grönbo Vägsamfällighetsförenings ansökan med
motivering att medel saknas i innevarande års budget.

Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts sammanträde beslutade den 1
september att föreslå kommunstyrelsen att besluta;

Ansökan från Grönbo Vägsamfällighet om extra driftbidrag tas med i kommunstyrelsens
arbete med budget 2015.

Den 30 september 2014 beslutade kommusntyrelsen att ansökan från Grönbo
Vägsamfällighet om extra driftbidrag tas med i kommunstyrelsens arbete med budget
2015.
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7.1. Handlingar
Ansökan om extra driftsbidrag till Grönbo Vägsamfällighetsförening.pdf (inkluderad
nedan)
Trafikverket.pdf (inkluderad nedan)
yttrande Grönbo.pdf (inkluderad nedan)
Beslutsparagraf(28).pdf (inkluderad nedan)
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2014-09-30
KS § 169

Sammanträdesdatum

1

Dnr. 2014/281

Ansökan om extra driftsbidrag till Grönbo
Vägsamfällighetsförening
Beslut
Ansökan från Grönbo Vägsamfällighetsförening om extra driftbidrag tas
med i kommunstyrelsens arbete med budget 2015.
Ärendebeskrivning
Grönbo Vägsamfällighetsförening inkom den 15 juli 2014 med en ansökan
om extra driftbidrag för iståndsättning av väg.
Förstärkningsåtgärderna är av Trafikverket kostnadsberäknade till 662 500
kronor inklusive mervärdesskatt och Trafikverket har både godkänt
åtgärden samt beviljat vägsamfällighetsföreningen ett bidrag på 70% av
den beräknade kostnaden. Bidraget är på 463 750 kronor.
Grönboda Vägsamfällighetsförening ansöker till Lindesbergs kommun om
bidrag motsvarande 23,5% av Trafikverkets beräknade bruttokostnad på
662 500 kronor.
Lindesbergs kommuns regler medger ett bidrag om maximala 23,5% eller
155 688 kronor av den beräknade kostnaden.
Gunnar Jaxell inkom med ett yttrande den 25 augusti 2014 där han föreslår
att kommunstyrelsen beslutar att avslå Grönbo Vägsamfällighetsförenings
ansökan med motivering att medel saknas i innevarande års budget.
Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts sammanträde
beslutade den 1 september att föreslå kommunstyrelsen att besluta;
Ansökan från Grönbo Vägsamfällighet om extra driftbidrag tas med i
kommunstyrelsens arbete med budget 2015.
_________
Meddelas för åtgärd:
Ekonomichef
Meddelas för kännedom:
Grönbo Vägsamfällighetsförening

Justerande

Utdragsbestyrkande

8. Motin från Agneta Nilsdotter (MP) om långtidsparkering
Ärendebeskrivning

Agneta Nilsdotter (MP) har inkommit med motion daterad den 10 september 2014. Hon
föreslår att några platser med upp till sju dagars parkeringstid ska anläggas i närheten av
alla buss- och tågstationer i Lindesbergs kommun.

Den 23 september 2014 beslutade kommunstyrelsen att remittera ärendet till
kommunstyrelsen. Ärendet remitterades den 9 oktober 2014 till Bergslagens miljö- och
byggnämnd för yttrande.

Bergslagens miljö- och byggnämnd inkom med svar den 30 december 2014 där de ställer
sig bakom svaret om att anordna långtidsparkeringar vid resecentra i Storå och Frövi.
8.1. Handlingar
Motion (MP) långtidsparkering(1).pdf (inkluderad nedan)
Svar på motion långtidsparkering(2).pdf (inkluderad nedan)
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9. Staket mot järnvägen i Fellingsbro
Ärendebeskrivning

Den 9 oktober 2014 inkom synpunkter till kommunstyrelsens kansli om säkerhetsbrister
vid järnvägen i Fellingsbro.

Näringsliv och utveckling inkom med svar på synpunkterna den 3 december 2014 där
det föreslås att kommunstyrelsen ska besluta att anlägga ett skyddsstaket i anslutning till
järnvägsbron i närheten av Fellingsbro gamla järnväggstation för att förhindra att olyckor
med barn/ungdomar inträffar. Det föreslås även att uppdra åt näringslivsavdelningen att
utreda längden av staketet samt inhämta offert från Trafikverket för genomförandet.
9.1. Handlingar
Synpunkter staket bro Fellingsbro(2).pdf (inkluderad nedan)
Yttrande - staket vid järnväg i Fellingsbro 2014(2).pdf (inkluderad nedan)
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p 2014.3183
2014-10-09
Förfrågan.txt
Fellingsbro GoIF orienterings klubb har ett förråd vid järnvägsbron väster om
Fellingsbro gamla station
där vi sett skolungdomar som tar sig under bron, har tydligen blivit ett
tillhåll för att smyg röka
. Man är även uppe på spåret och går.
Kan man gör något åt detta innan det händer en olycka. Det beh
övs ett staket så man inte kan komma under bron.

Sida 1

2014-12-03
Näringsliv och Utveckling
Gunnar Jaxell
Tfn: 0581-812 03
gunnar.jaxell@lindesberg.se

Dnr 2015/10
p.2015.51
2014-01-08

Till Kommunstyrelsen

Förfrågan – Staket mot järnvägen i Fellingsbro
Från Fellingsbro GOIF orienteringsklubb har en förfrågan inkommit till Lindesbergs
kommun rörande iakttagen problematik med skolungdomar som vistas/passerar
järnvägsspåret vid järnvägsbron väster om Fellingsbro gamla Järnvägsstation.
Staketet torde göras tillräckligt högt för att undvika att man tar sig över det.
Kontakt har tagits med Trafikverket som meddelar att man enligt praxis/lagstiftning
bidrar med 50% av kostnaden i stationsnära områden och med 20% längs övrig
sträckning av järnväg.
Att anlägga ett staket i närheten av järnväg kräver speciell kompetens med hänsyn
till passerande tåg, varför Trafikverket vanligtvis själv ansvarar för genomförandet
och därefter fakturerar kommunen.
Aktuell sträckning torde vara mellan 50 och 100 meter. Kostnaden torde ligga i
intervallet 500 – 1000 kronor per löpmeter. Exakt kostnad kan erhållas efter att
Trafikverket erhållit uppdrag från kommunen.
Förslag till beslut.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att

anlägga ett skyddsstaket i anslutning till järnvägsbron i närheten av
Fellingsbro gamla järnvägsstation för att förhindra att olyckor med
barn/ungdom inträffar, samt

Att

uppdra åt Näringslivsavdelningen att utreda längeden av staketet samt
inhämta offert från Trafikverket för genomförandet.

I tjänsten

Merit Israelsson
Näringslivschef

Gunnar Jaxell
Stabsekonom

10. Medborgrförslag om att det ska ordnas en gång- och cykelväg som
förbinder Måle med Vedevåg
Ärendebeskrivning

inkom den 22 oktober 2014 med ett medborgarförslag
om att anlägga en gång- och cykelväg som förbinder Måle med Vedevåg.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2014 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen.
10.1. Handlingar
medborgarförslag gång och cykelväg måle vedevåg(1).pdf (inkluderad nedan)
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11. Varumärkesplattform
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12. Marknadsföring genom idrott
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13. Beviljade bidrag genom projekt 2015-2016
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