
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) 
 Sammanträdesdatum  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2020-04-21 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 

  

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:11-11:40 

Beslutande: Irja Gustafsson (S) 
Linda Svahn (S) 
Jonas Kleber (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Markus Lundin (KD) 
Mats Seijboldt (-) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Fredrik Vessling (V) för Ulf Axelsson (V) 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, sekreterare 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Charlotte Lindström, infrastrukturansvarig §§ 60–62 
 
 

Utses att 

justera 
Linda Svahn (S) med Jari Mehtäläinen (SD) som ersättare 
 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten tisdag den 28 april 2020 kl. 15.00 
 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
50 - 64 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (25) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-04-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§50/20 Lindesbergs kommuns arbete med anledning av covid-19 

tillika Coronaviruset 
  
§51/20 Ledamotsinitiativ från Pär-Ove Lindqvist (M) – utökning av 

ferieplatser 2020 
  
§52/20 Uppföljning och analys mars 2020 
  
§53/20 Inkommen aktivitetsrapport oktober-december 2019 
  
§54/20 Nyttjanderättsavtal för ishallar i Fellingsbro Lindesberg 

Guldsmedshyttan 
  
§55/20 Lägesrapport om fiberutbyggnad 
  
§56/20 Genomlysning av Lindesbergs kommuns befintliga nämnd- 

och förvaltningsorganisation  
  
§57/20 Politisk styrgrupp för Framtidens Stadsdel Lindesberg 
  
§58/20 Beställning och prioritering av detaljplan för förskolor i 

Lindesberg 
  
§59/20 Medborgarförslag om utomhusbad på Loppholmarna i 

Lindesberg 
  
§60/20 Ställningstagande gällande plankorsningar i Lindesbergs 

tätort - inför yttrande till Trafikverket 
  
§61/20 Överlåtelse av ansvar för drift- och underhållsfrågor för 

kommunal järnväg till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
  
§62/20 Information om Trafikverkets gångtunnel vid resecentrum i 

Lindesberg 
  
§63/20 Delegationsärenden 
  
§64/20 Meddelanden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§50/20   Dnr: KS 2020/93 

 

Lindesbergs kommuns arbete med anledning av 

covid-19 tillika Coronaviruset 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Kommunstyrelsen ska få återkommande rapporter vid varje 
sammanträde gällande arbetet med anledning av Coronaviruset.  
 
Ärendebeskrivning 

Med anledning av rådande Coronaepidemi ser vi stora 
påfrestningar på samhället. 

Enhetschef på näringslivsenheten Wilhelm Magnusson ger 
kommunstyrelsen en nulägesanalys av hur Coronapandemin 
påverkar Lindesbergs kommuns näringsliv samt vad kommunen 
gör på lång och kort sikt 

Enhetschef på arbetsmarknadsenheten Zila Conejeros ger 
kommunstyrelsen en nulägesanalys av hur Coronapandemin 
påverkar verksamheten på arbetsmarknadsenheten. 

Kommundirektör Henrik Arenvang informerar 
kommunstyrelsen om hur Lindesbergs kommun arbetar under 
Coronapandemin 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 
få återkommande rapporter vid varje sammanträde gällande 
arbetet med anledning av Coronaviruset.  
 
Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Irja Gustafsson (S) tilläggsförslag och 
finner att förslaget godkänns.  
_____ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§51/20   Dnr: KS 2020/18 

 

Ledamotsinitiativ från Pär-Ove Lindqvist (M) – 

utökning av ferieplatser 2020 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och vidhåller att 
beslutet om årskurs 1 och 9 kvarstår då det saknas resurser för 
att ta fram fler ferieplatser. 
  
Ärendebeskrivning 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) lyfter ett ledamotsinitiativ gällande 
ferieplatser 2020, då det är en svår tid för näringslivet med 
anledning av coronaviruset och att många ungdomar riskerar att 
stå utan arbetsmöjlighet i sommar. 
 
Enhetschef på arbetsmarknadsenheten, Zila Conejeros, redgör 
för hur arbetet med ferieplatser går och hur möjligheten att få 
fram fler platser påverkas av coronapandemin. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
tackar för informationen och vidhåller att beslutet om årskurs 1 
och 9 kvarstår då det saknas resurser för att ta fram fler 
ferieplatser. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
uppdra till tillväxtförvaltningen att fortsätta arbeta för att få till 
fler ferieplatser.  
 
Beslutsgång 

 

Ordförande ställer Irja Gustafsson (S) förslag mot Pär-Ove 
Lindqvist (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Irja Gustafsson (S) förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
 
De som röstar för Irja Gustafsson (S) förslag röstar JA. De som 
röstar för Pär-Ove Lindqvist (M) förslag röstar NEJ. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Omröstningen utföll med 5 JA och 5 NEJ. Ordförande har 
utslagsröst.  
 
Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna 
röstade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Irja 
Gustafsson (S) förslag. 
 
Reservation 

 

Pär-Ove Lindqvist (M), Markus Lundin (KD), Jari Mehtäläinen 
(SD), Mats Seijboldt (-) och Tom Persson (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 
_____ 

 
Meddelas för kännedom 

Arbetsmarknadsenheten 
 
                        

 

  

Ordförande lägger sin röst sist 

 
 

Irja Gustafsson (S) förslag: JA 
Pär-Ove Lindqvist (M) förslag: NEJ 

 

Namn Ja Nej Avstår 

Linda Svahn X   

Jonas Kleber X   

Mathz Eriksson X   

Fredrik Vessling X   

Pär-Ove Lindqvist  X  

Markus Lundin  X  

Mats Seijboldt  X  

Jari Mehtäläinen  X  

Tom Persson  X  

Irja Gustavsson, ordf X   

 5 5  
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 Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§52/20   Dnr: KS 2020/73 

 

Uppföljning och analys mars 2020 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det 
ska ske en enklare ekonomisk avstämning efter februari, maj, 
juli och augusti from 2020. Efter mars månad så ska det ske en 
uppföljning med en prognos, men utifrån rådande 
omständigheter gällande Corona och de konsekvenser som det 
innebär, så finns det ingen prognos med efter mars månad 
heller. Det är svårt att veta hur ekonomin kommer att påverkas 
genom exempelvis sjukfrånvaro, skatteintäkter, statliga medel 
m.m. Efter tre månader så visar kommunens verksamheter på 
ett underskott mot budget 8,4 med Mnkr, och finansen (skatter, 
bidrag med mera) visar på ett överskott med 21,4 Mnkr mot 
budget. Finansen överskott beror främst på att budgeten för nya 
löner för år 2020 inte är utfördelade ännu, då löneförhandlingar 
är flyttat till hösten. Totalt är det ett överskott mot budget med 
13, 1 Mnkr. Ser man på nettokostnaderna så är variationen stor 
mellan månaderna och det beror på att alla kostnader inte är 
utfördelade till andra förvaltningar i januari och februari. Det 
avser kostnader såsom måltid, telefoni, IT-kostnader med mera. 
Totalt ser trenden ut att följa tidigare år efter tre månader. Efter 
mars så är kostnader på grund av corona marginella då det 
kommer först efter april månad. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
_____ 

 
För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§53/20   Dnr: KS 2019/119 

 

Inkommen aktivitetsrapport oktober-december 2019 
 
Beslut 

Pensionsmyndigheten har tagit del av inkommen 
aktivitetsrapport 
 
Ärendebeskrivning 

Pensionsmyndigheten, tillika Kommunstyrelsen har enligt KS 
2019/113 godkänt ansökan om aktiv omställningsinsats och 
ekonomiskt omställningsstöd, enligt Tillämpningsanvisningar 
OPF-KL. Enligt Tillämpningsanvisningar för OPF-KL ska en 
aktivitetsrapport lämnas var tredje månad till 
pensionshandläggare för vidareförmedling till 
pensionsmyndigheten (som i Lindesbergs kommun är 
Kommunstyrelsen). Det är pensionsmyndigheten som beslutar 
ifall kravet på egen aktivitet inte uppfylls och kan stoppa 
utbetalning genom att meddela personalenheten detta. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Pensionsmyndigheten har tagit del av inkommen 
aktivitetsrapport 
_____ 

 
För kännedom: 

Pensionshandläggare 
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§54/20   Dnr: KS 2020/37 

 

Nyttjanderättsavtal för ishallar i Fellingsbro 

Lindesberg Guldsmedshyttan 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden ett 
namnbyte av ishallen Lindehov och Lindbacka idrottshall. 
 
Ärendebeskrivning 

I Lindesbergs kommun finns tre ishallar, och diskussioner kring 
driftstider har varit återkommande i olika forum de senaste 
åren. 
 
Ishallarna Bernehov (Fellingsbro ishall) och Råsshallen ägs 
delvis av kommunen och delvis av föreningarna. Kommunen 
äger ”plattan” och föreningarna ”skalet”. Kommunen ansvarar 
via Samhällsbyggnadsförbundet driften av isen och föreningarna 
ansvara för underhåll av skalet (tak, väggar mm). 
 
Ishallen i Lindesberg, Lindehov, ägs av kommunala 
fastighetsbolaget FALAB, och skötsel av isen sker via 
Samhällsbyggnadsförbundet. 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden ett 
namnbyte av ishallen Lindehov och Lindbacka idrottshall. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§55/20   Dnr: KS 2018/13 

 

Lägesrapport om fiberutbyggnad 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar förvaltningen att fortsätta vara 
aktiva i arbetet med fiberutbyggnad. Uppföljande rapport om 
arbetet ska ske till kommunstyrelsen i juni. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen tar del av hur arbetet med fiberutbyggnad går 
i Lindesbergs kommun. 

Redovisningen gäller aktuell status för kampanjgrupp 1-4 samt 
hur det planerade arbetet ser ut framöver. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 
uppmana förvaltningen att fortsätta vara aktiva i arbetet med 
fiberutbyggnad. Uppföljande rapport om arbetet ska ske till 
kommunstyrelsen i juni. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Irja Gustafsson (S) tilläggsförslag och 
finner att förslaget godkänns.  
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Enhetschef IT 
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§56/20   Dnr: KS 2019/235 

 

Genomlysning av Lindesbergs kommuns befintliga 

nämnd- och förvaltningsorganisation  
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förslag till ny politisk 
organisation skickas på remiss till samtliga partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige, med sista svarsdatum 15 
juli 2020. 

 
Ärendebeskrivning 

Uppdrag 
Kommunstyrelsen ger kommundirektör i uppdrag att genomföra 
en genomlysning och översyn av Lindesbergs kommuns befintliga 
nämnds- och förvaltningsorganisation med förslag till förändringar 
i organisationsstruktur för att uppnå en kostnadseffektiv 
organisation och som ger bästa möjliga service för Lindesbergs 
kommuns medborgare.  

 
Syfte  
Syftet med projektet är att det ska leda till en mer kostnadseffektiv 
organisation och tydliga styrning, såväl politiskt som 
förvaltningsmässigt och som ger bästa möjliga service för 
Lindesbergs kommuns medborgare.  

 
Bakgrund  
Under perioden augusti 2013 och maj 2014 genomfördes en 
utredning avseende ny politisk organisation och 
förvaltningsorganisation för Lindesbergs kommun. I samband med 
att fullmäktige 2014 beslutade om den nya organisationen fattades 
även beslut om att genomföra en utvärdering under första halvåret 
2017.  
 
Utgångspunkt för projekt ”Genomlysning och översyn av 
Lindesbergs kommuns befintliga nämnds- och 
förvaltningsorganisation” ska ta vid och fortsätta från den 
utredningen 2017-06-08, AKK 2015/310-5 som gjordes av 
konsultföretaget KPMG. 
 
Tidsplan: 
Projektet startade 1 oktober 2019 och projektslut 31 december 
2020. 
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Projektet kommer kunna redovisa olika delförslag som kan 
beslutas från projektstart 1 oktober 2019 fram till nästa 
mandatperiod 2023. 
 
Kommunstyrelsen beslutande   21/4 
Beslut om remiss till partierna gällande politisk organisation 
 
Utskick till partierna    1/5 (ut)  
Svar från partierna på remiss senast   15/7 (in) 
 
Kommunstyrelsen beredande   25/8 
Förslag om ny nämndsorganisation 
 
Kommunstyrelsen beslutande   22/9  
Beslut om ny nämndsorganisation  
 
Kommunfullmäktige    28/9 
Beslut om ny nämndsorganisation 
 
Start av förvaltningsorganisation påbörjas 1/10 
 
Handlingsplan tas fram och presenteras för  27/10 
kommunstyrelsen 
 
Remiss 
• Remiss sänds till samtliga partier i kommunfullmäktige senast 

1 maj 2020 
• Med utskicket till partierna kommer följande handlingar 

o Utredning KMPG 2017 
o Utredning KPMG 2020 
o Projektdirektiven från kommunstyrelsen 
o Förslag till politisk organisation 
o Frågeställningar utifrån föreslaget till politik 

• Svar från partierna ska inkomma senast 15 juli 2020 
 
Redovisning av förslaget och inkomna remissvar sker på 
kommunstyrelsesammanträdet 25 augusti 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förslag till ny politisk 
organisation skickas på remiss till samtliga partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige, med sista svarsdatum 15 
juli 2020. 
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_____ 

 
För kännedom: 

Politiska partierna 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (25) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-04-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§57/20   Dnr: KS 2020/116 

 

Politisk styrgrupp för Framtidens Stadsdel Lindesberg 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om följande funktioner som ska ingå 
i politisk referensgrupp för Framtidens Stadsdel Lindesberg 

Styrelsen för Linde Stadshus AB (7) 

Ordförande i de kommunala bolagen (* max 3) 

Ordförande i nämnderna (* max 3) 

Oppositionsråd (* max 1) 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska utse funktioner som ska ingå i politisk 
referensgrupp för Framtidens Stadsdel Lindesberg. 
 
*) Är person vald i två organisationer, så deltar endast i en 
funktion. 

Tjänstepersoner som deltar är kommundirektör, ekonomichef 
och kommunikatör, samt representant från FALAB/LIBO 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om följande funktioner som ska ingå 
i politisk styrgrupp för Framtidens Stadsdel Lindesberg 

Styrelsen för Linde Stadshus AB (7) 

Ordförande i de kommunala bolagen (* max 3) 

Ordförande i nämnderna (* max 3) 

Oppositionsråd (* max 1) 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår ändring av 
förvaltningens förslag från politisk styrgrupp till politisk 
referensgrupp.  
 
Beslutsgång 
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Irja Gustafsson (S) ändringsförslag 
och finner att förslaget godkänns.  
_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

De valda och utsedda 
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KS §58/20   Dnr: KS 2018/251 

 

Beställning och prioritering av detaljplan för förskolor 

i Lindesberg 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att stryka Norra Sköndal från 
kommunstyrelsens beställning av detaljplan för förskola i 
kommunal regi i centrala Lindesberg (KS §93/19) 
 
Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 4 juni 2018 att 
föreslå kommunstyrelsen besluta att beställa en ny detaljplan 
gällande förskolor i centrala Lindesberg, i prioritetsordning: 
 
1. Norra Kyrkberget och Svarvarbacken 
2. Lindesby och Norra Sköndal 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2019 att 
beställa en ny detaljplan gällande förskolor i centrala 
Lindesberg, i prioritetsordning: 
 
1. Norra Kyrkberget 
2. Norra Sköndal 
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att stryka Norra Sköndal från 
beställning av detaljplan för förskola i centrala Lindesberg. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår följande ändring till 
barn- och utbildningsnämndens förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att stryka Norra Sköndal från 
kommunstyrelsens beställning av detaljplan för förskola i 
kommunal regi i centrala Lindesberg (KS §93/19). 
  
Beslutsgång 
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
barn- och utbildningsnämndens förslag med Irja Gustafsson (S) 
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  

 
För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden  
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§59/20   Dnr: KS 2018/202 

 

Medborgarförslag om utomhusbad på Loppholmarna i 

Lindesberg 
 
Beslut 

Medborgarförslaget avslås. 
 
Ärendebeskrivning 

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att en 
utomhusbassäng byggs på Loppholmarna, liknande den som 
finns i Rockhammar. 

Med anledning av det stora behov som finns hela kommunen för 
investeringar gällande vattenförsörjning, underhåll av vägar, 
parker och idrottsanläggningar så är inte det motiverat att bygga 
en utomhusbassäng på Loppholmarna. Det finns numera 
möjlighet till bad vid tre olika badplatser i Lindessjön och vid ett 
flertal sjöar i hela kommunen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås. 
_____ 

 
För kännedom: 

Förslagsställaren 
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§60/20   Dnr: KS 2020/50 

 

Ställningstagande gällande plankorsningar i 

Lindesbergs tätort - inför yttrande till Trafikverket 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om följande inspel till Trafikverket: 
• Förorda att plankorsningen vid Lidl behålls och att den 

förses med anpassning för gång- och cykeltrafik. 
• Acceptera, vid behov, en stängning av plankorsningen vid 

Hermanstorpsvägen. 
• Att plankorsningen vid Hermanstorpsvägen ersätts med 

en ny gång- och cykelpassage, vars placering ska ha 
motsvarande funktion som nuvarande plankorsning. 

• att om befintlig gångtunnelvid stationen ska finnas kvar, 
att den byggs om och då trygghets- och 
tillgänglighetsanpassas. 

• Uppdra åt Infrastrukturansvarig att färdigställa yttrande i 
enlighet med innehållet i denna tjänsteskrivelse. 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har inlett ett arbete med Funktionsutredning för 
Lindesbergs bangård, ett startmöte med tjänstemän 
genomfördes den 4 februari 2020. Funktionsutredningen ska 
utreda åtgärder som höjer kapaciteten på bangården, minskar 
järnvägens barriäreffekt och förbättrar tillgängligheten. I detta 
arbete sker en översyn av samtliga plankorsningar i Lindesbergs 
tätort. Åtgärderna som utreds i Funktionsutredningen baseras 
på de åtgärdspaket som tagits fram inom ramen för 
Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie gällande kapacitet på järnvägen, 
sträckan Frövi Ställdalen. 

Trafikverket har varit tydliga med att en plankorsning måste 
stängas om det ska finnas plats för de tekniska åtgärder som 
krävs för att kunna höja kapaciteten på bangården. 

Funktionsutredningen befinner sig i ett mycket tidigt skede och 
Trafikverket har uppmanat kommunen att inkomma med 
ställningstagande kring eventuell stängning av plankorsningar, 
målpunktsanalys och eventuellt andra behov som är relaterade 
till bangården/stationsområdet. 

Kommunen har senast 2017 diskuterat frågan om stängning av 
plankorsningar med Trafikverket. Då var frågan mer statisk och 
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det handlade om att plankorsningen vid Lidl skulle stängas och 
ersättas med planskild korsning för gång- och cykeltrafik. 
Frågan har sen dess varit vilande. 

Då frågan angående stängning av plankorsning i Lindesbergs 
tätort är av strategisk karaktär och initialt kommer uppfattas 
som en stor förändring i tätorten är det viktigt att 
Kommunstyrelsen tar ställning i frågan. 

Kommunen har till och med den 30 april på sig att inkomma 
med underlag gällande kommunala ställningstaganden och 
förutsättningar till Trafikverkets arbete med 
Funktionsutredningen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om följande inspel till Trafikverket: 
• Förorda att plankorsningen vid Lidl behålls och att den 

förses med anpassning för gång- och cykeltrafik. 
• Acceptera, vid behov, en stängning av plankorsningen vid 

Hermanstorpsvägen. 
• Att plankorsningen vid Hermanstorpsvägen ersätts med 

en ny gång- och cykelpassage, vars placering ska ha 
motsvarande funktion som nuvarande plankorsning. 

• att om befintlig gångtunnelvid stationen ska finnas kvar, 
att den byggs om och då trygghets- och 
tillgänglighetsanpassas. 

• Uppdra åt Infrastrukturansvarig att färdigställa yttrande i 
enlighet med innehållet i denna tjänsteskrivelse. 

_____ 

 
För åtgärd: 

Infrastrukturansvarig 
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§61/20   Dnr: KS 2020/108 

 

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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§62/20   Dnr: KS 2020/83 

 

Information om Trafikverkets gångtunnel vid 

resecentrum i Lindesberg 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har efterfrågat information gällande 
gångtunneln under järnvägen vid Resecentrum i Lindesberg. 
Även medborgare har i olika sammanhang framfört synpunkter 
på gångtunnelns skick och hur den upplevs. 

Trafikverket har inlett ett arbete med Funktionsutredning (FU) 
för Lindesbergs bangård, ett startmöte med tjänstemän 
genomfördes den 4 februari 2020. Funktionsutredningen ska 
utreda åtgärder som höjer kapaciteten på bangården, minskar 
järnvägens barriäreffekt och förbättrar tillgängligheten. Inom 
ramen för detta arbete kommer gångtunnelns funktion att 
analyseras och möjligheter att ersätta funktionen och/eller 
bygga om tunneln att utredas. 

Förutsättningarna i nuläget är följande: 

• Trafikverket äger och ansvarar för drift av tunneln 

• Trafikverket planerar att genomföra en uppfräschning av 
tunneln i vår (betongarbeten). 

• Tidplan för FU innebär att utkast går på remiss vid årsskiftet 
2020/2021 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

_____ 

 
För åtgärd: 

Infrastrukturansvarig. 
 
För kännedom: 

Sara Hallström, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Simon Ljunggren, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 
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KS §63/20 
 

Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2020-03-26 Avtal förmånscykel 33 cyklar 2020-03-26 
kontraktsnr 50355074 Dnr  

  

 
2020-04-02 Uppsägning av samverkansavtal för 
personuppgiftsfrågor, dataskydd och Dataskyddsombud 
med Hällefors, Ljusnarsberg, Nora och 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Dnr  

  

 
2020-04-14 Stödavtal för TV-produktion Svartsjön i 
områdena Stripa och Stråssa Gruva  Dnr  

  

 
 
2020-03-12 Yttrande tillstånd skyddsjakt Anticimex 
A075.907/2020 Dnr  

  

 
2020-03-25 Yttrande tillstånd valborgsmässofirande 
fackeltåg Lillön Vedevåg 2020 Vedevåg Ekonomisk 
Förening A140.468/2020 Dnr  

  

 
2020-04-01 Yttrande tillstånd uteservering 2020 Café 
Trettiosjuan 37:an A156.475/2020 Dnr  

  

 
2020-04-01 Yttrande tillstånd uteservering 2020 Linde 
Pizzeria A164.984/2020 Dnr  

  

 
2020-04-07 A139-796-2020 Yttrande Linde bergslags 
Församling St Mary Uteservering 2020 Dnr  

  

 
2020-04-07 Yttrande Restaurang Fenix Uteservering 
2020 A178-324-2020 Dnr  
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2020-03-11  Lokalt kollektivavtal tecknat enligt 
kommunstyrelsens delegation punkt 5.1 - Krislägesavtal 
- Lärarnas Riksförbund Dnr  

  

 
2020-03-11 Lokalt kollektivavtal - Krislägesavtal 
tecknat med Lärarförbundet Dnr  

  

 
2020-03-27 Lokalt kollektivavtal - Krislägesavtal - 
tecknat mellan Lindesbergs kommun och Akavia Dnr  

  

 
2020-03-27 Lokalt kollektivavtal - Krislägesavtal - 
tecknat mellan Lindesbergs kommun och Sveriges 
Ingenjörer Dnr  

  

 
2020-04-01 Lokalt kollektivavtal gällande 
Krislägesavtal tecknat mellan Lindesbergs kommun och 
Naturvetarna Dnr  

  

 
 
2020-04-16 Driftsbidrag för föreningar 2020 enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 1.7 
brådskande ärenden Dnr KS 2020/119 

  

 
 
2020-03-19 Förordnande som tillförordnad 
förvaltningschef för tillväxtförvaltningen 20 och 23 mars 
2020enligt punkt 5.9 KS delegationsordning Dnr  

  

 
2020-03-19 Överenskommelse om fastighetsreglering 
för del av Lindeshyttan 2:3 till ägare av Lindeshyttan 6:4 
Dnr KS 2020/86 

  

 
2020-04-08 Köpekontrakt Storå 1:37 Dnr KS 2020/114   

 
2020-04-15 Köpekontrakt för del av Guldsmedshyttan 
4:42 Dnr KS 2020/117 
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KS §64/20 
 

Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2020-03-06 Protokoll kommunövergripande 
samverkansgrupp KÖS 2020-03-06 Dnr  

  

 
 
2020-02-28 Protokoll Specifikt samverkansråd kultur 
2020-02-28 Dnr  

  

 
2020-03-03 Stadshus § 5 Korrigering av budget Dnr    

 
2020-03-05 Dom Överklagan av beslut KF § 120 2019-
06-10 Detaljplan för Rådhuskvarteret 5 i Lindesberg för 
byggnation av bostäder och verksamhetslokaler av 
Fastigheter i Linde AB målnr P 4763-19 - avvisar och 
avslår för klagande Dnr KS 2020/99 

  

 
2020-03-18 Protokoll Bergslagens 
överförmyndarnämnd 2020-03-18 samt bilagor Dnr  

  

 
 
2020-03-10 Protokoll  Tillväxtutskottet 2020-03-10 
Dnr KS 2019/369 

  

 
2020-03-17 Protokoll  Tillväxtutskottet 2020-03-17 
Dnr KS 2019/369 

  

 
 

 

 


