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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2022-04-05 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 09:00-15:00 

Beslutande: Bengt Storbacka (S) 
Jonas Bernström (S) 
Jonas Kleber (C) 
Fredrik Sundén Vessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Markus Lundin (KD) ersätter Nils Detlofsson (L) 

Övriga deltagare: Mathz Eriksson (C) 
Kristine Andersson (S) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M) med Tom Persson (SD) som ersättare 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset, den 5 april 2022 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
9 - 13 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§9/22 Ökade kostnader för skolskjuts 
  
§10/22 Utbildning i krisledningsnämnd del 2 
  
§11/22 Återrapport till utskott för stöd och strategi gällande 

lokaliseringsutredning för ny återvinningscentral ÅVC 
i Lindesbergs tätort 

  
§12/22 Prioritering av pågående och planerade detaljplaner 2020–2024 

för kommuner i Norra Örebro län KNÖL 
  
§13/22 Informationsärende 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §9/22   Dnr: KS 2021/125 
 
Ökade kostnader för skolskjuts 
 

Beslut 
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 december 2021 att avslå 
äskandet av 7 miljoner kronor för skolskjutskostnader i 
avvaktan på genomlysningen av kostnadsutvecklingen av 
skolskjutsar samt att en återapportering ska ske till 
kommunstyrelsen under första halvåret 2022.    

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 9 november 2020 
att föreslå kommunstyrelsen att väcka ärende i 
kommunfullmäktige och avisera om en budgetvarning 2021 när 
det gäller skolskjutskostnader efter aviseringar från länstrafiken 
om kostnadsökningar. (Dnr: BUN 2019/52, §112/20).  

Efter månads uppföljningen för mars månad beslutar barn-och 
utbildningsnämnden om att äska 7 miljoner kronor för 
skolskjutskostnader till kommunfullmäktige. (Dnr: BUN 
2020/101, § 45/21). Under hösten har det aviserats om att 
ökningen för skolskjutskostnader inte kommer att hamna på 7 
miljoner kronor utan det kan blir ytterligare kostnadsökning. 
Utifrån detta så behöver det ske en genomlysning av vad 
kostnadsökningen kan hamna på samt se ett helhetsperspektiv 
utifrån förändringar gällande linjetrafikens turer. 
Kommunstyrelsen är medvetna om problematiken om 
kostnadsökningen och nämndens budgetavvikelse för skolskjuts 
under genomlysningen ska inte belasta barn- och 
utbildningsnämnden. Införandet av resursfördelningsmodell är 
även en del i arbetet med hur kommunen ska hantera 
skolskjutskostnader i framtiden. 

Förslag till beslut 
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen 
För åtgärd: 
Barn- och utbildningsförvaltningen, Näringlivsenheten  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §10/22   Dnr: KS 2022/61 
 
Utbildning i krisledningsnämnd del 2 
 

Beslut 
Utskott för stöd och strategi tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Enligt § 18 i krisledningsnämndens reglemente ska 
krisledningsnämnden 
sammanträda minst en gång varje år. Sammanträdet kan utgöra 
en del av ett 
ordinarie sammanträde med kommunstyrelsens utskott för 
stöd- och strategi 
eller vara i form av utbildning/övning. 

Den 5 april 2022 får utskott för stöd och strategi utbildning i 
krisledningsnämnd med följande inslag: 
• Krisledningsnämnd 
•  Erfarenheter från Covid krishantering 
• Förväntningar på kommunen vad gäller civilt försvar. 

Förslag till beslut 
Utskott för stöd och strategi tackar för informationen. 
 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §11/22   Dnr: KS 2021/320 
 
Återrapport till utskott för stöd och strategi gällande 
lokaliseringsutredning för ny återvinningscentral ÅVC 
i Lindesbergs tätort 
 

Beslut 
Utskott för stöd och strategi uppdrar till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

• I samverkan med Samhällsbyggnadsförbundet utreda 
alternativ B, i andra hand alternativ A.  

• Projektplan ska redovisas för utskott för stöd och strategi 
31 maj 2022. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av 
kommunstyrelsen den 1 mars 2022 att under 2022 utreda en 
lämplig tätortsnära placering i enlighet med utredningsförslag 1, 
där byggnation av en ny återvinningscentral med tillhörande 
ytor för reparation och försäljning av återbruksmaterial kan 
påbörjas under 2023. 
 
I samband med detta fick förvaltningen i uppdrag att 
återrapportera till utskott för stöd och strategi om det fortsatta 
arbetet med lokaliseringsutredning för ny ÅVC.  

Förslag till beslut 
Utskott för stöd och strategi tackar för informationen. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Bengt Storbacka (S) yrkar på följande tilläggsförslag: 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
att i samverkan med Samhällsbyggnadsförbundet utreda 
alternativ B och i andra hand alternativ A. Projektplan 
ska redovisas för utskott för stöd och strategi 31 maj 
2022. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskott för stöd och strategi kan besluta 
enligt Bengt Storbackas förslag och finner stå beslutat. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §12/22   Dnr: KS 2021/281 
 
Prioritering av pågående och planerade detaljplaner 
2020–2024 för kommuner i Norra Örebro län KNÖL 
 

Beslut 
Utskott för stöd och strategi uppdrar till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

• Ta fram förstudie med tidsplan och kostnadskalkyl för 
byggklara villatomter i Eksta/Ängeby, Mariedal och 
Sörlunda.  

• Projektplan ska redovisas för utskott för stöd och strategi 
31 maj 2022. 

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen informerar om 
 

• Prioriterade projekt 2022 
• Prioriterade projekt 2022–2024 
• Projekt som inte prioriterats ännu 

Ledamöternas förslag till beslut 
Bengt Storbacka (S) yrkar på följande: 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ta 
fram förstudie med tidsplan och kostnadskalkyl för 
byggklara villatomter i Eksta/Ängeby, Mariedal och 
Sörlunda. Projektplan ska redovisas för utskott för stöd 
och strategi 31 maj 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskott för stöd och strategi kan besluta 
enligt Bengt Storbackas yrkande och finner så beslutat 

Meddelas för åtgärd 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §13/22 
 
Informationsärende 
 

Beslut 
 
Informationsärende läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Utskottet för stöd och strategi: 
 
-- Kompletteringstrafik och närtrafik Dnr    

 
-- Information om Charlottenlund Dnr    

 
-- Information om Sjövallen Dnr    
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