
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-08-29  

 
 

 

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-11:00 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 

Linda Svahn (S) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Kristine Andersson (S) 

Per Söderlund (SD) 

Daniel Andersson (S) 

Anniette Lindvall (M) 

Bengt Storbacka (S) 

Jonas Bernström (S) 

Virosa Viberg (SD) 

Jonas Kleber (C) 

Ingrid Åberg (KD) 

Susanne Karlsson (C) 

Bengt Evertsson (MP) 

 
Tjänstgörande 

ersättare: 
John Omoomian (S) för Vakant (C) 

Margareta Ahlm (S) för Virosa Viberg (SD)  

Mats Seijboldt (SD) för Per Söderlund (SD) 
 

Övriga deltagare: 
 

Göran Gustavsson (-) 

Jan Hansson (M) 

Maria Odheim Nielsen (V) 

Inger Griberg (MP) 

Christer Lenke, kommunchef 

Gunilla Sandgren, ekonomichef 

Linda Gunhammar, praktikant vid kommunledningskontoret 

 

 
Utses att justera Mats Seijboldt (SD) med Daniel Andersson (S) som ersättare. 

 
Justeringens plats 

och tid: 
Justering sker tisdag den 29 augusti 2017 13.00 på sekreterarens rum.  

 

 
 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Sofie Östlund 

 

Paragraf 
 

124 - 125 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Irja Gustavsson 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Mats Seijboldt 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-08-29  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2017-08-29 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 

 Kanslienheten 

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

 

  

2017-08-29 2017-09-20
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-08-29  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Ärendeförteckning 

 

Svar på remiss från Länsstyrelsen – Ny utfart från bergtäkt §124/17 

  

Remissvar över samråd om planerade naturreservat för Kapellet 

och Stora Andsjöberget 

 

 

 

 

§125/17 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-08-29  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 124/2017   Dnr: KS 2017/289 

 

Svar på remiss från Länsstyrelsen – Ny utfart från bergtäkt 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Svevia AB:s alternativ 1 för byggnation av 

ny tillfartsväg till bergtäkten, under förutsättning att man tar hänsyn till de befintliga 

motionsspår och cykelleder som finns i området på det sätt som nämns i yttrande 

från Gunnar Jaxell, daterad den 18 augusti 2017, samt beakta 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens synpunkter.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Länsstyrelsen i Örebro län har inkommit med en remiss med anledning av att 

Svevia AB önskar anlägga ny utfart från bergtäkten i Torphyttan utanför 

Lindesbergs tätort. I dagsläget går transporter till och från täkten huvudsakligen 

genom byn Hidingen.  

 

Svevia AB föreslår tre olika vägalternativ att ta ställning till.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen inkom den 16 augusti 2017 med ett yttrande 

där de bland annat ser positivt att Svevia undersöker möjligheterna att finna en 

alternativ utfartsväg från bergtäkten eftersom täkttransporterna idag orsakar stora 

bullerstörningar för boende utmed väg 77.  

 

Tillväxtförvaltningen inkom den 18 augusti 2017 med ett yttrande där alternativ 1 

presenteras som det bästa förslaget. Alternativ 1 är skissad på så att känsliga 

områden undviks. Till stor del nyttjas befintligt stråk som i dagsläget är skogsvägar. 

Vidare nämns ett äldre torp som man i alternativ 1 kommer ta hänsyn till.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Svevia AB:s alternativ 1 för byggnation av 

ny tillfartsväg till bergtäkten, under förutsättning att man tar hänsyn till de befintliga 

motionsspår och cykelleder som finns i området på det sätt som nämns i yttrande 

från Gunnar Jaxell, daterad den 18 augusti 2017. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-08-29  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Bengt Storbacka (S) föreslår ett tillägg till beslutsförslagets sista stycke: 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Svevia AB:s alternativ 1 för byggnation av 

ny tillfartsväg till bergtäkten, under förutsättning att man tar hänsyn till de befintliga 

motionsspår och cykelleder som finns i området på det sätt som nämns i yttrande 

från Gunnar Jaxell, daterad den 18 augusti 2017, samt beakta 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens synpunkter.   

 

Beslutsgång 

Ordförande Irja Gustavsson (S) ställer först frågan om kommunstyrelsen kan 

besluta i enlighet med förslag till beslut. 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) ställer därefter frågan om kommunstyrelsen kan 

besluta i enlighet med Bengt Storbackas (S) tilläggsförslag. 

 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt förslag till beslut med 

Bengt Storbackas (S) tilläggsförslag.  

________ 

Meddelas för åtgärd: 

Länsstyrelsen i Örebro 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-08-29  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 125/2017   Dnr: KS 2017/279 

 

Remissvar över samråd om planerade naturreservat för Kapellet 

och Stora Andsjöberget 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka att Länsstyrelsen bildar naturreservatet 

Stora Andsjöberget och Kapellet med hänvisning till kommunchefens 

tjänsteskrivelse daterad den 25 augusti 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Länsstyrelsen har begärt kommunens synpunkter på förslaget att bilda 

naturreservaten Kapellet och Stora Andsjöberget. Kommunstyrelsen har 

remitterat förslaget till Samhällsbyggnadsförbundet som tillstyrker de båda 

förslagen.  

 

Kommunchef Christer Lenke inkom den 25 augusti 2017 med en tjänsteskrivelse 

där han föreslår att kommunstyrelsen avstyrker att Länsstyrelsen bildar 

naturreservatet Stora Andsjöberget på grund av att området kan komma att ingå i 

nationell infrastrukturplan.  

 

Förvaltningens förslag till beslutet 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker att Länsstyrelsen bildar naturreservatet Kapellet.  

Kommunstyrelsen avstyrker att Länsstyrelsen bildar naturreservatet Stora 

Andsjöberget med hänvisning till kommunchefens tjänsteskrivelse daterad den 

25 augusti 2017.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen avstyrker att Länsstyrelsen 

bildar naturreservatet Stora Andsjöberget och Kapellet med hänvisning till 

kommunchefens tjänsteskrivelse daterad den 25 augusti 2017. 

 

Per-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till ordförande Irja Gustavssons (S) förslag. 

 

Bengt Evertsson (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta ställa sig 

positiva till bildande av naturreservatet Stora Andsjöberget och Kapellet.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-08-29  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta i 

enlighet med ordförande Irja Gustavssons (S) förslag. Ordförande frågar därefter 

om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bengt Evertssons (MP) förslag. 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Irja 

Gustavssons (S) förslag.  

 

Reservationer 

 

Bengt Evertsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.  

 

 

________ 

Meddelas för åtgärd: 

Länsstyrelsen i Örebro 

  

 

 

   


