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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2021-05-17 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Kommunstyrelseförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Digitalt via Teams, kl. 09:00-11:10 

Beslutande: Bengt Storbacka (S), ordförande 
Jonas Bernström (S) 
Jonas Kleber (C) 
Fredrik Sundén Vessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M), jäv § 21 
Nils Detlofsson (L) 
Tom Persson (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Markus Lundin (KD) för Pär-Ove Lindqvist (M) § 21 
Fredrik Rosenbecker (SD) för Tom Persson (SD) 
 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, kommundirektör 
Rouzbeh Isa, kanslienheten 
Ebba Jansson, kanslienheten 
Anette Persson, controller  
Martina Björck, näringslivsutvecklare § 21 
Linda Svahn (S), ej tjänstgörande ersättare 
Sofie Krantz (S), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Jonas Bernström (S) med Nils Detlofsson (L) som ersättare  
 

Justeringens plats 
och tid: 

Kanslienheten tisdagen den 25 maj 2021 kl. 14.30 
 
 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
20 - 23 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Bernström 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§20/21 Godkännande deltagande på distans 
  
§21/21 Iståndsättningsbidrag för Torphyttans vägsamfällighetsförening 

VSF väg 28388 
  
§22/21 Lägesrapport april kommunstyreselförvaltningen 
  
§23/21 Dialog med tjänstepersoner 
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USS §20/21   Dnr:  
 
Godkännande deltagande på distans 
 

Beslut 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs 
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildförföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Förslag till beslut 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 

_____ 
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USS §21/21   Dnr: KS 2021/111 
 
Iståndsättningsbidrag för Torphyttans 
vägsamfällighetsförening VSF väg 28388 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi beslutar  

• Näringslivsenheten betalar ut Torphyttan 
samfällighetsförening (väg 28388) 
iståndsättningsbidraget om 67 562 kr för 
bärlagerförstärkning på delsträckor av samfällighetens 
vägsträckning. 

Ärendebeskrivning 

Från Torphyttans samfällighetsförening (enskild väg nr 28388) 
har till kommunen inkommit en ansökan om 
Iståndsättningsbidrag för bärlagerförstärkning (se bilaga).  

Uppgifter som kommunen har för den aktuella 
vägsamfälligheten är att vägen ligger i Lindesbergs kommun. 

Samfälligheten har ansökt och erhållit positivt beslut från 
Trafikverket för erhållande av bidrag för åtgärden. 

Trafikverket beviljar 70% bidrag av den beräknade kostnaden 
för åtgärden, som är 287 500 kronor. Trafikverkets bidrag blir 
201 250 kronor. 

Samfällighetsföreningen ansöker om kommunalt 
iståndsättningsbidrag för att täcka delar av skillnaden mellan 
den beräknade totalkostnaden för åtgärden och Trafikverkets 
bidrag. 

I enlighet med de av Kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna 
kan kommunalt iståndsättningsbidrag beviljas med upp till 
23,5% av totalkostnaden för en åtgärd på enskilt vägnät. I det 
här aktuella fallet skulle det maximalt röra sig om 67 562 
kronor. 

Iståndsättningsbidrag beviljas under förutsättning att 
Trafikverket genomfört en utredning av behovet och därefter 
beviljat bidrag för åtgärden. I detta fall har man genomfört en 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

utredning samt även beslutat om bidrag för åtgärden med 70% 
av den beräknade totalkostnaden om 287 500 kronor. 

Utskottet för stöd och strategi beslutar om bidrag ska beviljas, 
samt bidragets storlek, dock högst 23,5% av det av Trafikverket 
beslutade totalkostnaden för åtgärden. 

Kommunen har i driftbudgeten avsatt 700 000 kronor för 
iståndsättningsbidrag. Hittills har Lindesbergs kommun 
2021tagit följande beslut gällande iståndsättningsbidrag 2021: 

• 44 462 kr till Gusselhyttan – Vinkällans 
samfällighetsförenings enskilda väg 28226 (Dnr KS 
2021/84) ej utbetalt 

Således finns 655 538 kronor kvar att besluta om inom ramen 
för budget. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta 

• Näringslivsenheten betalar ut Torphyttan 
samfällighetsförening (väg 28388) 
iståndsättningsbidraget om 67 562 kr för 
bärlagerförstärkning på delsträckor av samfällighetens 
vägsträckning.  

Anmälan av jäv 

Pär-Ove Lindqvist (M) anmäler jäv och lämnar mötet.  

_____ 
 
För åtgärd: 
Näringslivsutvecklare 
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USS §22/21   Dnr: KS 2021/38 
 
Lägesrapport april kommunstyreselförvaltningen 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi beslutar godkänna 
lägesrapporten för april 2021. 

Ärendebeskrivning 

I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det 
ska ske en enklare ekonomisk avstämning efter februari och 
september from 2021. För att sedan göra djupare analyser efter 
mars, april, augusti och oktober. Lägesrapporten för 
kommunstyrelseförvaltningen visar på en positiv 
budgetavvikelse med 7 000 000 kronor och en helårsprognos på 
ett överskott på 5 300 000 kronor. 

I politisk verksamhet ingår medel för projekt som ännu inte har 
förbrukats men beräknas att de kommer att förbrukas under 
året. Färdtjänstkostnaderna är betydligt lägre än mot denna 
period 2020, detta på grund av pandemin då färre resenärer 
använder sig av färdtjänst. I jämförelse med kostnad och antal 
färdtjänstresor som utfördes i mars 2020/2021 har kostnaden 
för färdtjänstresorna minskat med 37 procent och antalet resor 
har minskat 17 procent (trots ensamåkning på grund av 
pandemin är kostnaden lägre). Dock viktigt att notera att detta 
är en effekt av pandemin, annars skulle denna verksamhet vara 
underbudgeterad (om läget hade varit som innan pandemin) 
saknas då 700 000–800 000 kronor. Överskottet och den 
positiva prognosen beror på intäkter för sålda tomter.  

De grunduppdrag som är uppföljda efter fyra månader bedöms 
vara uppfyllda. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta 

• godkänna lägesrapporten för april 2021 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Nils Detlofsson (L) föreslår att inte godkänna lägesrapport för 
april 2021 då målen inte är på väg att uppfyllas.  

Beslutsgång 

Ordförande Bengt Storbacka (S) finner att det finns två förslag 
till beslut: godkänna och inte godkänna lägesrapporten för april 
2021. 

Ordförande Bengt Storbacka (S) ställer Nils Detlofssons 
ändringsförslag mot förvaltningens förslag, och finner att 
utskottet för stöd och strategi beslutat enligt förvaltningens 
förslag. 

Reservationer 

Nils Detlofsson (L) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
För kännedom: 
Ekonomienheten 
Kanslienheten 
Näringslivenheten 
It-och teleenheten 
Måltidsenheten 
Personalenheten 
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USS §23/21   Dnr:  
 
Dialog med tjänstepersoner 
 

Beslut 

Följande punkter diskuterades på utskottet för stöd och 
strategis sammanträde den 17 maj 2021: 

• Truckstoplokalisering 

• Snuggan Verksamhetsområde 

• VA-taxa Frövi 

Ärendebeskrivning 

Tjänstepersoner har tillsammans med utskottet för stöd och 
strategis förtroendevalda haft en dialog om strategiska frågor. 

_____ 
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