
 

KALLELSE TILL TILLVÄXTUTSKOTTET 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med tillväxtutskottet, tisdag den 12 juni 
2018, kl 9:00. Masugnspipan, masugnen 

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! 

 
Irja Gustavsson Helena Randefelt 
Ordförande Sekreterare 

  
 Ledamöter 
Irja Gustavsson, ordförande (S) 
Jonas Kleber, vice ordförande (C) 
Jonas Bernström (S) 
Dan Walterson (S) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Jan Hansson (M) 
Vakant (SD) 

 

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

 

Föredragningslista    

Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid 

 Val av justerare 
 
Förslag: Dan Walterson (S) med Pär-Ove 
Lindqvist (M) som ersättare. 
 
Justering sker tisdag den 19 juni klockan 
11.00 på sekreterarens rum. 

    

 Beslutsärenden 
 

    

1. Planprogram för Dalkarshyttan 
 

 Isabella Lohse 9.00 

2. Information om bryggprogram 
 

 Isabella Lohse 9.10 

3. Information om utveckling av Flugparken 
 

 Isabella Lohse, 
Wilhelm 
Magnusson, 
Arne 
Tschentscher 

9.20 



4. Information om generationslekplatsen 
 

 Arne 
Tschentscher 

9.30 

5. Felparkeringsavgift för Lindesbergs 
kommun 
 

 Håkan Blaxmo 9.40 

6. Ansökan om iståndsättningsbidrag 2018 
från Fellingsbro Östra 
Samfällighetsförening 
 

 Gunnar Jaxell 9.50 

7. Ansökan om partiellt övertagande av 
enskild väg inom Lindesbergs kommun 
 

 Gunnar Jaxell 9.55 

8. Yttrande över föreskrifter för väg 50 i 
Örebro län 
 

 Gunnar Jaxell 10.20 

9. Frövi bangård 
 

 Wilhelm 
Magnusson, 
Gunnar Jaxell 
 

10.30 

10. Information om Storåterminalen 
 

 Wilhelm 
Magnusson 
Gunnar Jaxell 
 

10.40 

11. Försäljning av mark Storå 6:6 
 

 Wilhelm 
Magnusson 
 

 

12. Överskjutande kostnad Elledning Sörlunda 
 

 Wilhelm 
Magnusson 
 

 

13. Tillägg till köpebrev på fastigheten Viby 
1:39 i Frövi 
 

 Wilhelm 
Magnusson 
 

 

14. Fördelning av bidrag till studieförbund 
 

 Jonas 
Andersson 
 

11.00 

15. Svar på motion från Agneta Nilsdotter 
(MP) om gratis fysisk träning för äldre 
 

 Jonas 
Andersson 

 

16. Svar på medborgarförslag om 
hyresreducering för hyra av gymnastiksal 
för Storå Gymnastikförening 

 Jonas 
Andersson 

 



 
17. Svar på medborgarförslag om att bygga ett 

utegym i Frövi 
 

 Jonas 
Andersson 

 

18. Plan för gestaltning av det offentliga 
rummet 2018-2021 
 

 Kristina Öster 11.30 

19. Information om sökta medel för stärkta 
bibliotek 
 

 Kristina Öster  

20. Information om projekt All in 
 

 Emil 
Chandorkar, 
Ingrid Öhrling 
 

13.00 

21. Information om ferie 2018 
 

 Emil  
Chandorkar, 
Tobias 
Skogdalen 
 

13.10 

22. Månadsuppföljning maj 2018 för 
tillväxtförvaltningen 
 

 Anette Persson 13.20 

23. Omdisponering av budget 
 

 Anette Persson  

24. Återrapport från arbetsgruppen för 
kulturpolitiskt program 
 

 Daniel 
Andersson (S) 

 

25. Återrapport från arbetsgruppen för 
kommunala servicenivåer 
 

 Jan Hansson 
(M), Agneta 
Lokrantz 

 

26. Meddelanden    
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6. Ansökan om iståndsättningsbidrag 2018 från Fellingsbro Östra
Samfällighetsförening
6.1. Handlingar

 KS 2018-163-2 Ansökan om iståndsättningsbidrag 2018 ? Fellingsbro Östra
Samfällighetsförening 269998_438599_0.pdf (inkluderad nedan)

 KS 2018-163-1 Iståndsättningsbidrag byte bro nr 40-2468-1 Skedviån Nyckelby-Ytter
Ekeby vägnr 268876_1_1.pdf (inkluderad nedan)
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Gunnar Jaxell 
   
Gunnar.Jaxell@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
    

Ansökan om iståndsättningsbidrag 2018 – Fellingsbro 
Östra Samfällighetsförening 
  
Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 
 
Tillväxtutskottet beviljar Fellingsbro Östra Samfällighetsförening (väg 
28195) iståndsättningsbidrag med maximala 115.679 kronor som 
delfinansiering för projektering av ny bro längs med samfällighetens 
vägsträckning. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Från Fellingsbro Östra Samfällighetsförening (enskild väg nr 28195) har 
till kommunen inkommit med ansökan om Iståndsättningsbidrag för att 
åtgärda en bro som av Trafikverket bedömts ej hålla för den trafik som 
passerar densamma. 
 
Det gäller förutom privatpersoner och lantbrukets transporter även 
kommunal service, räddningstjänst med flera. Föreningen har sammanlagt 
20920 m väg. 
 
Anläggandet av en ny bro är uppdelat i två delar, dels en projekteringsdel, 
som kommer att genomföras under år 2018, dels en byggnationsdel som 
beräknas genomföras under år 2019. 
 
Samfälligheten har ansökan och erhållit positivt beslut från Trafikverket 
för erhållande av bidrag för den första delen, projekteringen av ny bro. 
 
Trafikverket beviljar 70% bidrag av den av beräknade kostnaden för 
projekteringen, som är 492,250 kronor. Trafikverkets bidrag blir 344,575 
kronor. 
 
Samfällighetsföreningen ansöker om kommunalt iståndsättningsbidrag för 
att täcka delar av skillnaden mellan den beräknade totalkostnaden för 
projekteringen och Trafikverkets bidrag. 
 



   
 

 2 (2)  

 
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 115.679 kronor. 

 
Ärendets beredning 
 
Efter att ärendet inkommit har det granskats i relation till de riktlinjer som 
Kommunfullmäktige antagit. 
 
I enlighet med dem kan iståndsättningsbidrag beviljas under förutsättning 
att Trafikverket genomfört en utredning av behovet och därefter beviljat 
bidrag för projektet. I detta fall har man genomfört en utredning samt även 
beslutat om bidrag för etapp 1, projekteringsfasen, med 70% av den 
beräknade totalkostnaden om 492.250 kronor. 
 
Kommunen har i driftbudgeten avsatt 700.000 kronor för 
iståndsättningsbidrag. Hitintills har inget bidrag beviljats under år 2018, 
varför hela anslaget återstår. 
 
Tillväxtutskottet beslutar om bidrag ska beviljas, samt bidragets storlek, 
dock högst 23,5% av det av Trafikverket beslutade totalkostnaden för 
åtgärden. Eventuellt bidrag för projektering innebär inget hinder för att 
senare ev bevilja bidrag för byggande av en ny bro, under förutsättning att 
Trafikverket beviljar bidrag för detsamma. 
 
Det maximala bidraget som KS kan besluta är 115.679 kronor 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 
 
Efter genomgång av underlaget till ansökan om Iståndsättningsbidrag 
anser Näringslivsavdelningen att ansökan uppfyller de kriterier som 
Kommunfullmäktige antagit för denna typ av ärende. 
 
Näringslivsavdelningen föreslår därför att TU tillstyrker ansökan om 
Iståndsättningsbidrag som inkommit från Fellingsbro Östra 
Samfällighetsförening gällande projektering av ny vägbro längs med 
föreningens vägsträcka. 
 

 
 
Wilhelm Magnusson  Gunnar Jaxell 
Näringslivschef  Handläggare 
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7. Ansökan om partiellt övertagande av enskild väg inom Lindesbergs
kommun
7.1. Handlingar

 KS 2018-181-1 Ansökan om partiellt övertagande av enskild väg inom Lindesbergs
kommun 269997_2_0.pdf (inkluderad nedan)
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Tillväxtutskottet 
    

Ansökan om partiellt övertagande av enskild väg inom 
Lindesbergs kommun 
  
Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 
 

• Förslaget om övertagande av del av föreningens vägar avisas, samt 
att man informerar om möjligheten att ansöka om extra bidrag för 
iståndsättning, under förutsättning att Trafikverket utrett och fattat 
positivt beslut i ärendet. 

• Förfrågan rörande anläggande av belysning längs med föreningens 
väg mellan Kungsvägen och idrottshallen överlämnas till 
budgetberedningen för beslut. 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Från Skulsta-Nybble- Västra Torvesta Vägsamfällighet (väg 28265) har 
inkommit med en lista över önskemål rörande föreningens vägar. 
Önskelistan presenteras som följer: 

• Kommunen övertar ansvaret och skötseln för den i samhället 
asfalterade vägdelen, 

• Kommunen lämnar bidrag till nu nödvändiga arbeten beskrivna i 
bilaga, samt 

• Man önskar belysning från Kungsvägen mot ishallen i Fellingsbro. 
 
 De vägar som föreningen ansvarar för är till antalet fyra stycken om totalt 
6790 meter. Bidraget från Trafikverket för att klara driften av vägarna är på 
60% av den beräknade driftskostnaden.  

 
 

Ärendets beredning 
 
I Lindesbergs kommun finns riktlinjer för hur man lämnar bidrag till 
enskilda vägar belägna inom kommunen. Det finns två typer av bidrag, ett 
driftsbidrag om 10% på de beräknade driftskostnaderna för respektive 
enskild väg, under förutsättning att Trafikverket betalar ut ett driftsbidrag, 
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samt ett iståndsättningsbidrag som kan betalas ut med 23,5% av den 
beräknade investeringskostnaden, även detta bidrag under förutsättning att 
Trafikverket utrett och fattat ett positivt beslut med angivande av en 
investeringskostnad. 
 
Trafikverket betalar i det senare fallet 70% av investeringskostnaden och 
när det gäller driftsbidrag till löpande årlig driftskostnad 35, 60 eller 80 
procent i bidrag beroende på vägens användningsområde. Vägar med 
omfattande extern genomfart och där kollektivtrafik m fl offentliga 
transporter sker kan få 80% i bidrag. Men det är en fråga mellan 
Vägsamfälligheten och Trafikverket. 
 
Kommunen betalade ut ett bidrag för driften 2017 om 13 865 kronor. 
 
Väghållaransvar skiftar väldigt sällan. Kommunen övertar ibland ansvaret 
från Trafikverket i de fall där en statlig väg är belägen i ett samhälle där 
kommunen i övrigt är väghållare. 
 
I vissa lägen kan även övertagande från Trafikverket till kommunen bero 
på att kommunen exploaterat mark i ytterområden av tätorter så att de 
statliga vägarna hamnar inom exploateringsområdena. 
 
Övertagande av enskilda vägar har inte varit aktuellt i Lindesbergs 
kommun. I vissa fall har Vägsamfälligheter undersökt möjligheten att 
Trafikverket skulle överta ansvar för viss vägsträcka. De ansökningar som 
handlagts de senaste åren har avslagits av Länsstyrelsen, som fattar de 
formella besluten efter avvisande från Trafikverket.  
 
Vad gäller önskan om belysning på sträckan från Kungsvägen till ishallen 
så rör det sig om en sträcka om ca 1 km. Efter kontakt med 
Samhällsbyggnadsförbundet har en summa för att ordna belysning längs 
med den aktuella sträckan erhållits.  
 
En uppskattad kostnad beräknas till ca 350 tkr. Någon budget för 
ändamålet finns i dagsläget inte. 

 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 
 
I Budget för år 2018 finns 700 tkr för Iståndsättningsbidrag. Till dags dato 
har inget beslut fattats men ett ärenden finns för beslut. 
 
Förvaltningens uppfattning är att kommunen inte ska överta ansvaret för 
en enskild väg. I kommunen finns ca 300 enskilda vägsamfälligheter. 
Skulsta-Nybble- Västra Torvesta Vägsamfällighet är inte den enda 
vägsamfälligheten som har belagda vägar inom föreningen. 
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Om kommunen mot all förmodan skulle överväga att överta ansvaret så 
kan det innebära att man skapar ett prejudikat, nämligen att om en 
vägsamfällighet har en belagd vägdel inom föreningen så ska kommunen 
överta den vid förfrågan. 
 
Kan nämnas att häromåret handlas en liknande problematik som då gällde 
Kallernäsvägen. Den används av bilister som vill ta ”bakvägen” mellan 
två statliga vägar och gena över den enskilda vägen. De ansökte om 
Statligt övertagande men förfrågan avslogs. Kommunen betalade ut 
iståndsättningsbidrag två år i rad för att man skulle kunna lägga en ny 
beläggning på vägen. 
 
I det nu aktuella ärendet föreslås att Vägsamfälligheten ansöker hos 
Trafikverket om iståndsättningsbidrag, samt att man meddelar föreningen 
att man även kan söka hos kommunen för viss del av 
investeringskostnaden. 
 
När det gäller anordnande av belysning längs med föreningens väg så 
ryms en sådan kostnad inte inom ramen för de budgetmedel som 
Näringslivsavdelningen förvaltar. 
 
Om kommunen finner det angeläget att anordna belysning längs med den 
aktuella sträckan torde det handla om att lägga in investeringsmedel i 
kommande budget så att Samhällsbyggnadsförbundet kan genomföra 
åtgärden. 
 
Sammanfattningsvis föreslår Näringslivsavdelningen att man avvisar 
förslaget om övertagande av del av föreningens vägar, samt att man 
informerar om möjligheten att ansökan om extra bidrag för iståndsättning, 
under förutsättning att Trafikverket utrett och fattat positivt beslut i 
ärendet. 
 
Slutligen föreslår Näringslivsavdelningen att den delen som berör 
anläggande av belysning längs med föreningens väg mellan Kungsvägen 
och idrottshallen hänskjuts till Budgetberedningen för beslut. 
 

 
 
Wilhelm Magnusson  Gunnar Jaxell 
Näringslivschef  Handläggare 
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8. Yttrande över föreskrifter för väg 50 i Örebro län
8.1. Handlingar

 KS 2018-219-2 Yttrande över föreskrifter för väg 50 i Örebro län 269999_438600_0.pdf
(inkluderad nedan)

 KS 2018-219-1 Remiss Föreskrifter väg 50 Örebro län Dnr TRV 2018-27540.pdf
269857_1_1.pdf (inkluderad nedan)
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Tillväxtutskottet 
    

Yttrande över föreskrifter för väg 50 i Örebro län 
  
Förslag till beslut 
 
Tjänsteskrivelse från tillväxtförväntningen daterad den 1 juni 2018 utgör 
Lindesbergs kommuns yttrande i ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Trafikverket har inkommit remiss med begäran om yttrande över av 
Trafikverket framtaget förslag till ändrade hastigheter längs med delar av 
Riksväg 50 inom Örebro län, samt upphävande av nu gällande föreskrifter 
(TRVTFS 2014:23). Yttrandet ska märkas med Trafikverkets 
diarienummer TRV 2018/27540. 
 
Yttrandet ska tillställas Trafikverket senast den 11 juni i år. Kanslienheten 
har ansökt om att remissen kan lämnas efter TU:s sammanträde. 

 
Ärendets beredning 
 
I Trafikverkets förslag till ändrade föreskrifter föreslås ett antal högsta 
tillåtna hastigheter på olika i förslaget definierade sträckor. De flesta av 
sträckorna härrör från den södra länsgränsen upp till Örebro. Generellt rör 
det sig om förhöjda hastigheter mot tidigare.  
 
När det gäller Rv 50 sträckning norr om Örebro föreslås att högsta tillåtna 
hastigheten från Klockarängsvägen norr om Örebro upp till Väg 249 vid 
Rya ska vara 100 km/h och resterande del av Rv 50 upp till Dalagränsen 
ska ha en hösta möjliga hastighet om 90 km/h.  
 
I det senare fallet är förslaget sannolikt likvärdigt med nu gällande 
föreskrifter, men när det gäller sträckan mellan Axbergs hammar och upp 
till södra infarten till Lindesberg, rör det sig om en hastighetshöjning som 
på sikt kommer att innebära att resenärer mellan Lindsberg och Örebro 
kan nå sina respektive målpunkter något snabbare än i dagsläget, vilket 
framförallt är positivt för de personer som pendlar mellan orterna. 
 
Detsamma gäller resenärer mellan Nora och Lindesberg där ett större 
antal pendlare åker dagligen. 
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Den tyngre trafiken, med sina pendlingar på den aktuella sträckan 
kommer teoretiskt inte att påverkas emedan deras maxhastighet oftast inte 
varit högre än den aktuella  
Skyltade maxhastigheten. 
 
Vad gäller resterande sträckning från Rya till norra länsgränsen 
återkommer Lindesbergs kommun med kommentarer i den påbörjade 
ÅVS:n för de aktuella sträckan rörande vägens skick och olika 
hastighetsbegränsningar. 

 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 
 
Näringslivsavdelningen anser därför att de föreslagna nya föreskrifterna 
för hastigheter längs med Rv 50 inom Örebro län kan tillstyrkas i sin 
helhet. 
 

 
 
Wilhelm Magnusson  Gunnar Jaxell 
Näringslivschef  Handläggare 
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Förslag till nya föreskrifter för väg 50, Örebro län

Denna remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg 50, Örebro län samt 
upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2014:23) om 
hastighetsbegränsning på väg 50 i Örebro län. Remissen omfattar 
konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter.

Remissvar
Eventuella synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast den 11 juni 2018. Var 
vänlig ange Trafikverkets diarienummer TRV 2018/27540.

Frågor eller eventuella synpunkter skickas till: 
trafikverket@trafikverket.se

Magdalena Hägg
Enhet Trafikmiljö

Bilagor
Förslag till föreskrifter

KS 2018/219-1

mailto:trafikverket@trafikverket.se


2018-04-24
Ärendenr: TRV 2018/27540
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Konsekvensutredning

Kartbilaga

Sändlista

Askersunds kommun
Hallsbergs kommun
Handelskammaren Mälardalen
Kumla kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Länsstyrelsen i Örebro län
Länstrafiken Örebro AB
Motormännen
Nora kommun
NTF
Polisregion Bergslagen
Region Örebro län
Riksförbundet Enskilda Vägar 
Svensk Kollektivtrafik
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Taxiförbundet
Sveriges Bussföretag
Sveriges MotorCyklister
Sveriges Åkeriföretag
Örebro kommun



Ärendenummer Dokumentdatum 
TRV 2018/27540 2018-04-19
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Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 
50, Örebro län

Bakgrund
Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 50 i Örebro län och befintlig föreskrift TRVTFS 2014:23 
kommer då att upphävas.

Väg 50 Bergslagsdiagonalen, är en riksväg som utgör en del av Sveriges stamvägnät. Vägen sträcker sig mellan 
Mjölby och Söderhamn. Inom Örebro län utgör den en sträcka av cirka 18 mil.

Anledningen till förslaget om nya hastighetsföreskrifter är att Trafikverket bygger om väg 50 på sträckan från 
Rude, söder om Askersund till Åsbro samt på sträckan från Axbergshammar till Lilla Mon. För att få en enhetlig 
och med vägens utformning överensstämmande hastighet föreslås en förlängning av befintlig 100-sträcka förbi 
Askersund cirka 20 km norrut och ansluta till befintlig 100-sträcka strax norr om Åsbro. Norr om befintlig 100-
sträcka, norr om Örebro, föreslås på samma sätt en förlängning av befintlig 100-sträcka förbi Axbergshammar 
cirka 6 km norrut och ansluta till befintlig 100-sträcka vid Lilla Mon, där väg 244 ansluter.

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och är fastställd genom beslut i riksdagen. 
Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. 
I Nollvisionen slås fast att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i 
Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon ska anpassas till människans förutsättningar så att inga på 
sikt dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Ansvaret för säkerheten delas mellan dem som utformar och de 
som använder vägtransportsystemet.

Trafikverkets ambition för anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard innebär:
 att vägar med oseparerad mötande trafik och med måttlig till betydande1 trafik ska ha 

högst 80 km/tim

 att åtgärder för höjda hastighetsgränser genomförs utmed det utpekade funktionellt
prioriterade vägnätet

 att hastighetsförändringen inte leder till överskridande av miljökvalitetsnormen för luftkvalitet 

 att riktvärden för buller inte bör överskridas 

 att anpassningen är motiverad med hänsyn till den transportpolitiska måluppfyllelsen

Referenshastigheten på en väg eller del av väg bestäms av olika faktorer och framgår av Vägars och gators 
utformning, VGU, som används vid ny- eller ombyggnation. Undantag från VGU kan göras för befintlig väg av 
trafiksäkerhets- framkomlighets- eller miljöskäl.

Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå?
Delsträckorna 5 och 6 i förslaget har byggts om med mittseparering och klarar därför en höjning av 
hastighetsbegränsningen från 70 respektive 90 till 100 km/tim. Trafikverket vill med regleringen uppnå att de 
samhällsekonomiska vinsterna med att bygga en väg med högre säkerhetsstandard inte går förlorade.

Utöver detta har även vissa redaktionella ändringar gjorts som inte påverkar föreskriften i sak.

1 Med måttlig och betydande trafik avses i detta sammanhang vägar med 2000 fordon per dygn eller mer år 2025.
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Förslag till hastighetsbegränsningar 
Förslag på hastighetsbegränsningar förändrade eller oförändrade, för hela vägen.

# Sträcka Sträckans 
totala längd 
(km)

Justeringens totala 
längd (km)

Hastighet 
(km/tim)

Ny 
hastighet 
(km/tim)

1 1 420 meter söder om väg 
585 Gärdshyttan–
1 470 meter norr om väg 
586 Hammar

--- 100 100

2 1 470 meter väster om 
väg 586 Hammar–
2 450 meter väster om väg 
586 Hammar

--- 80 80

3 2 450 meter väster om 
väg 586 Hammar–
1 750 meter söder om 
väg 500 Stjärnsund

--- 100 100

4 1 750 meter söder om 
väg 500 Stjärnsund-
1 075 meter söder om 
väg 500 Stjärnsund

--- 80 80

5 1 075 meter söder om 
väg 500 Stjärnsund-
150 meter söder om 
väg 629 Äspsätter

27 km 21 km 70/90 100

6 1600 meter norr om 
Kåvivägen, 
Klockarängsvägen i 
Örebro – väg 249 Rya

28 km 6 km 90/100 100

7 väg 249 Rya –Dalarnas 
länsgräns --- 90 90

Förslaget resulterar i en minskad restid på hela sträckan, för fordon som får framföras i högsta tillåtna hastighet. 
Observera att nedan beskrivna kostnader och konsekvenser utgår från hela föreskriften.

Lokala trafikföreskrifter
Förslaget gäller endast Trafikverkets hastighetsföreskrifter. Det kan finnas lokala trafikföreskrifter om hastighet 
eller tättbebyggt område utmed vägen som påverkar hastighetsbegränsningen lokalt. Dessa redovisas inte här.

Alternativa lösningar
Om ingen reglering av hastighetsbegränsningen görs på de nybyggda/ombyggda sträckorna skulle nuvarande 
hastighetsbegränsning gälla på de nybyggda/ombyggda sträckorna. De samhällsekonomiska vinsterna med att 
bygga en väg med högre säkerhetsstandard skulle gå förlorade och trafikanterna skulle få en sämre tillgänglighet.

Vilka som berörs av regleringen
Alla trafikanter som använder den aktuella vägen och andra som vistas i närheten berörs av regleringen.

Kostnader och andra konsekvenser
Hastighetsförändringen utförs till följd av säkerhetshöjande åtgärd ombyggnation till mötesseparerad utformning 
på två sträckor. Hastighetsförändringen utförs i syfte att förbättra tillgängligheten och sträva mot 
transportpolitisk måluppfyllelse. Trafiksäkerhet är ett ramvillkor för tillgänglighet, vilket innebär att tillgänglighet 
ej ska nås på bekostnad av en dålig trafiksäkerhetsstandard eller orimligt stor miljöpåverkan.
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Gällande författningar för vägsäkerhet (lag, förordning, föreskrift) gäller vägar och vägprojekt som ingår i TEN-T-
vägnätet i Sverige, men används även som grund i Trafikverkets åtgärdsplanering på alla vägar med vägnummer 
upp till och med 100 samt alla vägar med ett flöde på över 4000 ÅDT. Författningarna innehåller bestämmelser 
om väghållares skyldigheter i vissa fall och syftar till att öka säkerheten för vägtrafikanter.  Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om vägsäkerhet (TSFS 2010:183) anger att väghållaren ska ha en plan för åtgärder 
för att öka säkerheten på det befintliga vägnätet. 

De direkta kostnadsmässiga konsekvenserna av de föreslagna föreskrifterna torde begränsas till kostnaderna för 
tillkännagivandet av föreskrifterna såsom sägs i 10 kap. 13 § trafikförordningen (1998:1276) och utmärkning av 
föreskrifterna.

Trafiksäkerhet

Hastighetsförändringen utförs i kombination med trafiksäkerhetsåtgärden mötesseparering av trafiken, vilket 
innebär att antal dödade och svårt skadade kommer att minska.

Tillgänglighet

Hastighetsförändringen kommer att ge en minskad restid, där huvudsakligen persontrafik påverkas. Hastighetens 
påverkan på restiden: http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-
vagen/Hastighet/Hogre-fart-langre-stoppstrackor/.

Restiden beräknas minska för personbilar och bussar och lastbilar på sträckan.

Föreskriften innebär en minskad plottrighet för skyltade hastigheter.

Föreskriften innebär en kortare restid med bil på sträckan, vilket kan ge positiva effekter för tillgängligheten för 
dagliga såväl som långväga personresor med bil.

Delsträckorna 5 och 6 trafikeras av buss i linjetrafik, vilket innebär att hastighetsförändring ger samma effekt på 
restid som för biltrafik.

Konkurrenskraft för buss- jämfört med biltrafik blir oförändrad eftersom hastighetsförändringen gäller båda.

Föreskriften innebär att den lagliga hastigheten för tung trafik ändras på 6,5 km av delsträcka 5. 

Akademisk utvärdering2 av förändrad tillgänglighet i vägnätet visar att det inte finns en enhetlig bild över 
effekterna av en tillgänglighetsförändring och att det är viktigt att skilja mellan effekter på kort och lång sikt. En 
tillgänglighetsförsämring kan leda till både ökad och minskad ekonomisk aktivitet i en region, eftersom det både 
kan leda till en försämrad arbetsmarknad och till att nya affärsmöjligheter uppstår. Utvärderingen belyser att 
hastighetssänkningar i många fall ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan vara mer motiverat för att öka 
trafiksäkerheten än en motsvarande väginvestering för vägar med låga trafikvolymer.

Utifrån detta underlag anser Trafikverket att det inte går att beskriva föreskriftens konsekvens på tillgänglighet 
för person- eller godstransporter mer utförligt än ovan redovisad restidsförändring samt kvalitativa beskrivning.

Miljö

En hastighetsförändring på 10 km/tim ger en effekt på bullernivån med 1-2 dBA.

Föreskriften innebär en negativ effekt på utsläpp av växthusgaser.

Sammanfattning:

Utifrån ovan redovisade sammantagna konsekvenser bedöms den föreslagna hastighetsförändring vara 
välmotiverad. Hastigheten innebär en anpassning till vägens säkerhetsstandard och det kommer att ge goda 
trafiksäkerhetseffekter. Positiva effekter förväntas på tillgängligheten för tung- och personbilstrafik.

Tillämpade bestämmelser
Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska en förvaltningsmyndighet under 
regeringen, innan den beslutar om föreskrifter, så tidigt som möjligt utreda föreskrifternas eller de allmänna 
rådens kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och 
dokumentera utredningen i en konsekvensutredning.

2 Westin, L. et al. (2011) Utvärdering av förändrad tillgänglighet i Vägnätet - En makroanalys. Trafikverket 
(2017:088)

http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Hastighet/Hogre-fart-langre-stoppstrackor/
http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Hastighet/Hogre-fart-langre-stoppstrackor/
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Ikraftträdande och informationsinsatser
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 25 september 2018. 

Det bedöms inte finnas behov av att ta särskild hänsyn när det gäller tidpunkten för föreskrifternas 
ikraftträdande.

Det bedöms inte behövas några speciella informationsinsatser.

Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS, som finns i den rikstäckande databasen, RDT.

………………………………………….

Magdalena Hägg
Trafikingenjör

Bilagor
Karta 

Förslag till trafikföreskrift



Befintliga hastighetsgränser 
söder om Stjärnsund
påverkas inte av den nya 
föreskriften. 80 km/tim över 
Hammarsundsbroarna och 
100 km/tim på sträckor 
markerat med gult.

Hastigheten föreslås bli 
100 km/tim mellan 
1075 meter söder om 
Stjärnsund och 150 
meter söder om väg 629 
Äspsätter.

Stjärnsund



Hastigheten föreslås bli 100 
km/tim mellan 1600 meter 
norr om väg 753 Bettorp och 
väg 249 Rya.
Förändringen är på mitten 
sträckan som är blå, den 
delen höjs från 90 till 100 
km/tim

Lindesberg

Örebro



Befintlig 
hastighetsgräns 90 
km/tim norr om väg 
249 Rya till Dalarnas 
länsgräns påverkas inte 
av den nya föreskriften

Lindesberg

Kopparberg



Befintlig hastighetsgräns 90 
km/tim norr om väg 249 Rya 
till Dalarnas länsgräns 
påverkas inte av den nya 
föreskriften

Ludvika, Dalarnas länsgräns

Kopparberg



Trafikverket
  

Trafikverkets föreskrifter
om hastighetsbegränsning på väg 50 i Örebro län;

TRVTFS :

beslutade den

Trafikverket föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket 
trafikförordningen (1998:1276).

I stället för hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § tredje stycket  trafikförordningen 
(1998:1276) ska den högsta tillåtna hastigheten på väg 50 i Örebro län vara enligt följande.

Vägsträcka
mellan och km/tim

1 420 meter söder om väg 585 
Gärdshyttan

1 470 meter norr om väg 586 
Hammar

100

1 470 meter väster om väg 586 
Hammar

2450 meter väster om väg 586 
Hammar

80

2450 meter väster om väg 586 
Hammar

1750 meter söder om väg 500 
Stjärnsund

100

1750 meter söder om väg 500 
Stjärnsund

1075 meter söder om väg 500 
Stjärnsund

80

1075 meter söder om väg 500 
Stjärnsund

150 meter söder om väg 629 
Äspsätter

100

1 600 meter norr om Kåvivägen , 
Klockarängsvägen i Örebro

väg 249 Rya 100

väg 249 Rya Dalarnas länsgräns 90

______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 september 2018, då Trafikverkets föreskrifter 

(TRVTFS 2014:23) om hastighetsbegränsning på väg 50 i Örebro län ska upphöra att gälla.

På Trafikverkets vägnar

LENA ERIXON
Jörgen Nilsson
(Verksamhetsområde Planering)
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9. Frövi bangård
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10. Information om Storåterminalen
10.1. Handlingar

 TU § 62 Konsekvensbedömning Storå omlastningscentral.pdf (inkluderad nedan)



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (21)  
 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2018-05-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §62/18   Dnr: KS 2018/176 
 
Konsekvensbedömning Storå omlastningscentral 

Beslut 
 
Tillväxtutskottet återremitterar ärendet till tillväxtförvaltningen för att 
till tillväxtutskottets sammanträde 12 juni återkomma med ekonomisk 
specifikation, konsekvenser, eventuella medfinansieringar, driftmedel 
och investeringar, samt föra diskussioner med Nora-Lindefrakt och 
Kopparbergs bryggeri. 

Ärendebeskrivning 
 
Under år 2017 fick Lindesbergs kommun en förfrågan om man skulle 
kunna/vilja utveckla omlastningsplatsen i Storå, i första hand för att 
Kopparbergs bryggeri skulle kunna lasta ut och in sina produkter 
alternativt råvaror därifrån. 
 
Trafikverket har genomfört en funktionsutredning som pekar på att 
Storå var det enda alternativet i närområdet (Ca 5 mils radie från 
Kopparberg) där det skulle kunna finnas utvecklingspotential. 
 
I samband med att Trafikverket byggde om järnvägen mellan Frövi och 
Storå, hyrde entreprenören omlastningen i Storå för att kunna 
genomföra ombyggnationen av järnvägen. Man fick ganska omfattande 
massor över när man grävde ut under järnvägen för att lägga i nya 
bärlager och behövde någonstans att göra av massorna.  
 
Ett alternativ blev i anslutning omlastningen i Storå på Trafikverkets 
egen mark. 
 
Kommunen hade inköpt järnvägsmaterial för byggnation i Frövi vilket 
entreprenören lånade för att kunna nyttja spår 3 i Storå. Därefter 
byggdes spåren om och förlängdes för att anpassas till en tätare trafik 
till och från Storå.  
 
Lindesbergs kommun var inte ensam part i detta arbetet. Region Örebro 
län drev på genom att författa en överenskommelse om delad 
finansiering mellan Regionen, Lindesbergs och Ljusnarsbergs 
kommuner. 
 
Lindesbergs kommun har beställt en utredning för att kartlägga 
eventuella problem vid en verksamhetsutökning vid omlastningen i 
Storå. Aktuell ramavtalskonsult anlitades och uppdraget var att 
undersöka vilka konsekvenser som verksamhetsutökningen skulle 
medföra dels för trafiken förbi Storåskolan, och Storå centrum å ena 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (21)  
 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2018-05-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

sidan och vilken påverkan verksamhetsbuller från anläggningen skull 
påverka omgivningarna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

 Medge näringslivsenheten rätt att organisera och genomföra 
start av utökad verksamhet vid Storå omlastningscentral. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska 
återremittera ärendet till tillväxtförvaltningen för att till 
tillväxtutskottets sammanträde 12 juni återkomma med ekonomisk 
specifikation, konsekvenser, eventuella medfinansieringar, driftmedel 
och investeringar, samt föra diskussioner med Nora-Lindefrakt och 
Kopparbergs bryggeri. 

Beslutsgång 
 
Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att tillväxtutskottet 
beslutat enligt Irja Gustavssons (S) förslag. 

 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Tillväxtförvaltningen 
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11. Försäljning av mark Storå 6:6
11.1. Handlingar

 KS 2018-245-1 Försäljning av mark Storå 6-6 270100_438677_0.pdf (inkluderad
nedan)

 ök frgl Storå 6-6.pdf (inkluderad nedan)



   
 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  
2018-06-08  Dnr KS 2018/245 
  

 Näringslivsenheten 
Wilhelm Magnusson 
   
wilhelm.magnusson@lindesberg.se 

 
 

 
 

 

Postadress Besöksadress Telefon/fax  E-post/www Giro Organisationsnr:  
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 
711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se   

 

Tillväxtutskottet 
    

Försäljning av mark Storå 6:6 
  
Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta: 
 

• Tillväxtutskottet godkänner försäljning av mark till ägaren av 
Storå 6:6 enlighet med förslag till avtal om fastighetsreglering. 

• Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör undertecknar 
avtal om fastighetsreglering för kommunens räkning. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Ägaren av fastigheten Storå 6:6 har framfört önskemål om att få köpa till 
mark i anslutning till fastigheten. Försäljning av fastigheten är förestående 
så kommande avtal om köp av tillskottsmark kommer att tecknas med 
blivande ägare. 

 
Ärendets beredning 
 
Samhällsbyggnad bergslagen tillsammans med Näringslivsenheten har 
handlagt ärendet. 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 
 
Fastigheten Storå 6:6, som idag har fastighetsgräns i husliv, bildades på 
70-talet. Detaljplanen, som är från 90-talet, möjliggör för att Storå 6:6 ska 
kunna utvidgas med mark i anslutning till byggnaden. Detaljplanen har 
inte blivit genomförd i denna del men bedöms fortfarande vara tillämpbar. 
Förbundet har på plansamverkansmöte gett sitt medgivande till 
försäljning.  
 
Värdering och prissättning av marken har skett utifrån bedömt 
marknadsvärde mot bakgrund av att marken inte får bebyggas och 
dessutom belastas av befintliga VA-ledningar. Separat avtal upprättas som 
tryggar rätten att behålla befintliga ledningar. 
 



   
 

 2 (2)  

 
Tillväxtsförvaltningen och Samhällsbyggnad bergslagen föreslår att 
försäljningen beviljas och genomförs i enlighet med upprättat förslag till 
avtal om fastighetsreglering. 
 
Magnus Sjöberg  Annika Kensén 
Förvaltningschef   Handläggare 

 
 

Meddelas för åtgärd: 
Näringslivsenheten 
Ekonomienheten 
Samhällsbyggnad Bergslagen 

 
Bilagor: 
Avtal om fastighetsreglering 

 



1(2) 

     

 
 

AVTAL OM  

FASTIGHETSREGLERING  
 

PARTER 
Lindesbergs kommun 212000-2015 

711 80 Lindesberg, 

ägare till fastigheten Lindesberg Storå 1:32 

 

Namn YYYY-MM-DD 

Adress  

ägare till fastigheten Lindesberg Storå 6:6 

 

FASTIGHETSREGLERING 
Till fastigheten Storå 6:6 överförs ett område från fastigheten Storå 1:32. Området är 

ungefärligt markerat på kartskiss, sid 2. Överföringen sker i enlighet med gällande detaljplan. 

 

Parterna ska erbjudas möjlighet att närvara då utstakning sker av berörda markområde. 

 

Området belastas av befintiga VA-ledningar. Separat avtal tecknas samtidigt med detta avtal 

för att säkra rätten för VA-ledningarna.  

 

Eventuellt belastas området även av andra ledningar för el, tele osv.  

 

Ersättning 

Ägaren av fastigheten Storå 6:6, NN, ska såsom ersättning för överfört markområde betala 

35 000 kronor till ägaren av fastigheten Storå 1:32, Lindesbergs kommun. 

 

Ersättningen betalas mot faktura senast två (2) månader efter det att parterna undertecknat 

avtalet. ska 

Betalning sker genom insättning på 0000. Märk betalningen med : aaaa. 

 

Tillträde 

Tillträde till överförda markområden sker när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. 

Markområdet får dock disponeras av mottagande fastighet utan avgift så snart ersättningen är 

betald. 

 

Lantmäteriförrättning 

Denna överlåtelse ska genomföras som fastighetsreglering varvid detta avtal ska utgöra sådan 

överenskommelse som avses i 5 kap 18§ Fastighetsbildningslagen samt ska dessutom utgöra 

ansökan till Lantmäteriet om fastighetsbildning i enlighet med avtalet. 

 

Kostnaderna för lantmäteriförrättningen betalas av ägaren till Storå 6:6, NN. 

 

En förrättningsakt sänds till var och en av parterna. 

 

 

 

 



2(2) 

 

 

Med detta avtal förklarar sig parterna helt nöjda samt avstår med bindande verkan på anspråk 

av ekonomisk eller annan natur kring frågor som detta avtal reglerar. 

Detta avtal har upprättats i 3 likalydande exemplar. Ett för vardera parten och ett för 

lantmäterimyndigheten 

 

 

 

UNDERSKRIFTER 
 

Lindesberg 2018-  -  

 

För Lindesbergs kommun  

 

 

 .................................................................   .................................................................  

NN  

 

Lindesberg 2018-  

 

 

 .................................................................   .................................................................  

NN  NN 

 

 

 

Kartskiss och utdrag gällande detaljplan 
 

 
 

Aak16
Polygon
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12. Överskjutande kostnad Elledning Sörlunda
12.1. Handlingar

 AKK2013-118-18 Överskjutande kostnad Elledning Sörlunda 270095_1_0.pdf
(inkluderad nedan)

 Undertecknat avtal 2013-10-0916 (003).pdf (inkluderad nedan)

 Flyttavtal påskrivit.pdf (inkluderad nedan)



   
 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  
2018-06-08  Dnr AKK2013/118-18 
  

 Näringslivsenheten 
Wilhelm Magnusson 
   
wilhelm.magnusson@lindesberg.se 

 
 

 
 

 

Postadress Besöksadress Telefon/fax  E-post/www Giro Organisationsnr:  
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 
711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se   

 

Tillväxtutskottet 
Kommunstyrelsen 

    
Överskjutande kostnad Elledning Sörlunda 
  
Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen 
besluta att omdisponera investeringsmedel med 460 000 kronor från 
projekt nytt villaområde Lindesberg (900 76) till projekt ( 90090 ) 
Elledning Sörlunda. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunen planerar att exploatera området Sörlunda söder om Stora 
Lindesjön inom fastigheten Dalskogen 1:2 i Lindesbergs Kommun.  
 
Vattenfalls elanläggning ML 392 (se bilaga) utgör ett hinder för 
Kommunens exploatering. I syfte att möjliggöra exploateringen och 
kommunens planerade åtgärder ska vattenfall utföra en flyttåtgärd enligt § 
2 Vattenfalls åtagande och åtgärder (se bilaga).  

 
Ärendets beredning 
 
Näringslivsenheten har tidigare varit ansvariga för beredning av ärende. 
Genom den beslutade flytten av MEX- funktionen till Samhällsbyggnads 
bergslagen handlägga numera ärendet på Samhällsbyggnad bergslagen 
men hanteras i detta läge av Näringslivsenheten. 
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 
 
Förvaltningen föreslår att medel flyttas inom 2018 års investeringsbudget 
från projekt nytt villaområde Lindesberg (900 76) till projekt (90090 ) 
Elledning Sörlunda för att täcka den överskjutande kostnad som 
uppkommit för vattenfalls åtgärd.  
 
Den totala kostnaden för vattenfalls åtgärd är 4,2 mkr.  
 
Vidare föreslår tillväxtförvaltningen i samråd med handläggare på 
vattenfall följande prognos för den totala kostnaden för projektet:  
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År Summa (mkr) 
Betalt faktura under 2017 1,1 mkr 
Prognos för fakturering under 2018 Ca 2,5 mkr 
Prognos för fakturering under 2019 Ca 600 000 kr 
Prognos för fakturering under 2020 Ca 200 000 kr 
 Total ca 4,4 mkr 

 

 
 
Magnus Sjöberg  Wilhelm Magnusson 
Förvaltningschef   Näringslivschef 

 
 

Meddelas för åtgärd: 
Ekonomienheten 

 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

 
Bilagor: 
Flyttavtal 
Undertecknat avtal 2013-10-09 
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13. Tillägg till köpebrev på fastigheten Viby 1:39 i Frövi
13.1. Handlingar

 AKK2016.810 Köpebrev fatigheten Vibyn 1_39.pdf 254617_1_0.pdf (inkluderad nedan)

 AKK2016-96-3 Tillägg till köpebrev på fastigheten Viby 1-39 i Frövi 270102_1_0.pdf
(inkluderad nedan)





   
 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  
2018-06-08  Dnr AKK2016/96 
  

 Näringslivsenheten 
Wilhelm Magnusson 
   
wilhelm.magnusson@lindesberg.se 
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Tillvätutskottet 
    

Tillägg till köpebrev på fastigheten Viby 1:39 i Frövi 
  
Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår Tillväxtutskottet besluta 

• Att förlänga tiden för uppförande av bostadshus på aktuell 
fastighet. Till 2021-06-01 

• Skulle den försålda fastigheten inte vara bebyggd med ett 
permanentboende detta datum, utgår ett vite på 200 000 kr för 
varje nytt påbörjat kalenderår. (max 2 år)  

 
Ärendebeskrivning 
 
2016-03-03 tecknades ett köpebrev för fastigheten Vibyn 1:39 i Frövi. 
Eftersom detta ärende har dragit ut på tiden och att det inte finns någon kö 
till denna tomt, så föreslår förvaltningen en förlängning av uppförande av 
permanentboende på fastigheten Viby 1:39 i Frövi. 
 
 
Magnus Sjöberg  Wilhelm Magnusson 
Förvaltningschef   Näringslivschef 

 
 

Meddelas för åtgärd: 
Näringslivschef 

 
För kännedom: 
Fastighetsägarna 

 
Bilagor: 
Kopia på köpebrevet fr 2016-03-03 
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14. Fördelning av bidrag till studieförbund
14.1. Handlingar

 KS 2018-179-1 Fördelning av bidrag till studieförbund 2018 269953_1_1.pdf
(inkluderad nedan)

 KS 2018-179-2 Fördelning bidrag studieförbund Lindesberg 2018.pdf 269955_1_1.pdf
(inkluderad nedan)



   

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2018-05-28  Dnr KS 2018/179 

  

 Näringslivsenheten 

Jonas Andersson 

+46 0581-811 66 

jonas.andersson@lindesberg.se 

 

 

 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon/fax  E-post/webbplats Giro Organisationsnr:  
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 

711 80 Lindesberg Lindesberg 0581-131 29 fax www.lindesberg.se 

Tillväxtutskottet 
    

Fördelning av bidrag till studieförbund 2018 

  
Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

 fastställa bidragen för 2018 till studieförbunden enligt förslaget på 

totalt 525 000 kronor. 

 fastställa bidraget för 2018 till SISU Idrottsutbildarna på 75 000 

kronor. 

 

 

Ärendebeskrivning 
 

Det totala bidraget till studieförbunden och SISU Idrottsutbildarna för 

2018 är 600 000 kronor.  

 

Fördelningen blir 525 000 kronor att fördela mellan studieförbunden och 

75 000 kronor till SISU Idrottsutbildarna. 

 

Ärendets beredning 

 

Fördelningen av bidragen till studieförbunden är fastställd av Örebro 

Bildningsförbund enligt reglerna för bidrag till studieförbund som är 

fastställda av Lindesberg kommun. 

 

 

 

Jonas Andersson 

Fritidskonsulent 

 

 

Meddelas för åtgärd: 

Ekonomienheten 

 

 

Bilagor: 

Fördelning av bidrag till studieförbunden i Lindesberg kommun 2018. 

 



 

 

 
 

Folkbildningens gemensamma intresseorganisation  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Postadress  Besöksadress   Telefon             Bankgiro Hemsida 

Box 22027 Landbotorpsallén 25A 019-611 21 75            5270-9631 www.olbf.nu 

702 02 Örebro 702 26 Örebro         info@olbf.nu     

          

 

     Örebro den 27 april 2018 

 

 
Lindesbergs kommun  

Jonas Andersson  

711 80 Lindesberg  

 

Fördelning av Lindesbergs kommun bidrag till studieförbunden 2018 

Örebro läns bildningsförbund har, enligt den fördelningsmodell som kommunen antagit fördelat 

Lindesbergs kommuns bidrag till studieförbunden 2018 enligt följande. 

 

 

 

Studieförbund 

ABF 

Studieförbundet Bilda 

Folkuniversitetet 

Studiefrämjandet 

Vuxenskolan 

NBV 

Medborgarskolan 

Sensus 

Ibn Rushd 

Kulturens 

Summa 

 

Bidrag 2018 

164 055 : - 

43 315 : - 

3 207 : - 

115 642 : - 

74 932: - 

87 115: - 

16 862: - 

9 354: - 

4 898: - 

5 620: - 

525 000:- 

    

  

bg 225-8721 

bg 5301-4171 

bg 5909-0555 

bg 541-3059 OBS NY! 

bg 854-7176 

bg 523-0610 

bg 614-2996 

bg 766-4899 OBS NY! 

bg 209-8226 

bg 204-4931 

 

 

Med hälsningar 

Örebro läns bildningsförbund 

 

Jennie Nises  

Länsbildningskonsulent 

 

 

 

Bilagt: 

Beräkningsunderlag för fördelning av kommunbidrag till studieförbunden i Lindesberg 2018. 

KS 2018/179-2

http://www.olbf.nu/
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15. Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om gratis fysisk träning
för äldre
15.1. Handlingar

 KS 2018-38-4 Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om gratis fysisk träning för
äldre 269996_1_0.pdf (inkluderad nedan)

 KS 2018-38-1 Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om gratis fysisk träning för äldre.pdf
267282_1_1.pdf (inkluderad nedan)



   
 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  
2018-06-04  Dnr KS 2018/38 
  

 Näringslivsenheten 
Jonas Andersson 
+46 0581-811 66 
jonas.andersson@lindesberg.se 

 
 

 
 

 

Postadress Besöksadress Telefon/fax  E-post/www Giro Organisationsnr:  
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 
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Tillväxtutskottet 
Kommunstyrelsen 
 

    
Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om gratis 
fysisk träning för äldre 
  
Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår Tillväxtutskottet/Kommunstyrelsen besluta 

• Att besvara medborgarförslaget med denna skrivelse. 
 

 
Ärendebeskrivning 
 
Motionären påtalar alla fördelar med fysisk aktivitet och de positiva 
effekter de har på framför allt äldre personer. 
 
Motionären vill att alla innevånare i Lindesbergs kommun som är över 60 
år ska erbjudas gratis träning. Effekt blir en generellt bättre folkhälsa som 
enligt motionären kommer att ge kommun stora besparingar i framtiden. 
 
Motionären föreslår att Lindesbergs kommuns innevånare över 60 år får 
en inbjudan till att börja träna under ledning av kunnig personal.  

 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 
 
Som motionären påpekar är fysisk aktivitet bland äldre viktig för att höja 
den generella folkhälsan samt de positiva effekter det har för individen. 
Det är en mycket svår och komplex fråga som det inte finns någon enkel 
lösning på utan frågan måste angripas med flera olika åtgärder. 
 
Det finns ingen studie som visar att ett ensidigt ökat utbud av olika 
motionsformer också lockar den grupp som är i störst behov av fysisk 
aktivitet att börja motionera. Den absolut vanligaste formen av motion för 
äldre och pensionärer är egenmotion i form av promenader, cykling, 
simning, allmän fysisk aktivitet mer mera. Aktiviteter som oftast inte 
utövas i grupp. Ett utökat utbud av olika motionsformer lockar främst de 
som redan är aktiva i någon annan motionsform. 
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Intentionerna i förslaget är i grunden bra men metoden för att nå ett gott 
resultat är inte rimlig att genomföra. Kommunen kan inte ensidigt 
tillhandahålla ett utbud av aktiviteter som motionären önskar. Det gäller 
såväl brist på ekonomiska som personella resurser. Kommunen är 
geografiskt stor och för att nå alla i målgruppen krävs stora insatser. 
 
För att nå rätt målgrupp och personer med svag hälsa måste det ske ett 
förbättrat samarbete mellan sjukvården, föreningslivet, organisationer som 
arbetar med folkhälsa och kommunen. Kommunen kan stödja föreningar 
som bedriver eller vill bedriva verksamhet riktat mot målgruppen. 
Kommunen kan förbättra motionsinsatserna inom äldreomsorgen. 
Dessutom kan kommunen öka förutsättningarna för egenmotion genom att 
förbättra gångvägar, cykelbanor, motionsspår och andra anläggningar där 
äldre kan utöva sin motion. 
 
Lindesbergs kommun skulle kunna ge Folkhälsoteamet i uppdrag att 
utreda frågan om vilka insatser som kan ge bäst resultat för att öka 
folkhälsan hos äldre. 
  
 
 
Magnus Sjöberg  Jonas Andersson 
Förvaltningschef   Fritidskonsulent 
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16. Svar på medborgarförslag om hyresreducering för hyra av
gymnastiksal för Storå Gymnastikförening
16.1. Handlingar

 KS 2018-67-5 Svar på medborgarförslag om hyresreducering för hyra av gymnastiksal
för Storå G 269674_1_1.pdf (inkluderad nedan)

 KS 2018-67-1 Medborgarförslag hyresreducering gymnastiksal Storå
Gymnastikförening.pdf 267549_1_1.pdf (inkluderad nedan)



   

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

2018-05-11  Dnr KS 2018/67 

  

 Näringslivsenheten 

Jonas Andersson 

+46 0581-811 66 

jonas.andersson@lindesberg.se 

 

 

 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon/fax  E-post/webbplats Giro Organisationsnr:  
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 
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Tillväxtutskottet 
    

Svar på medborgarförslag om hyresreducering för hyra av 

gymnastiksal för Storå Gymnastikförening 

  
Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta 

 besvara medborgarförslaget med fritidskonsulentens tjänsteskrivelse 

daterad 2018-05-11. 

 

 

Ärendebeskrivning 
 

Storå GF bedriver gymnastik bland annat med en grupp för kvinnor och 

pensionärer som tränar en gång i veckan under säsongen. 

Medlemsavgiften är 300 kr per medlem och år. Föreningen har valt att 

inte höja medlemsavgiften för risken att färre kvinnor vill delta i 

föreningens verksamhet. Föreningen har flera kostnader och en stor 

kostnad är, enligt föreningen, lokalhyran för den kommunala 

gymnastiksalen i Guldsmedshyttan. 

 

Föreningen tycker att de gör en insats för folkhälsan samt fyller en social 

funktion. Därför önskar Storå GF en reducering av hyran från Lindesbergs 

kommun. 

 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

 

Storå GF är på inget sätt unika utan bedriver verksamhet på samma 

grunder och villkor som de flesta föreningar i kommunen. Alla föreningar 

som bedriver fysisk aktivitet gör en insats för folkhälsan och samtliga 

föreningar har en stor social betydelse. 

 

Hyran för gymnastiksalar per timme i kommunen är 

 

Föreningsverksamhet ungdom (upp till 20 år) 25 kr 

Föreningsverksamhet vuxen (över 20 år)  75 kr 

Privatpersoner   100 kr 

Företag    125 kr 

 

Hyran för gymnastiksalar sänktes inför säsongen 2016/2017. 
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Lindesbergs kommun kan enligt likhetsprincipen inte ge en enskild 

förening någon hyresreduktion utan måste behandla alla hyrestagare lika. 

Därför kan inte Storå GF få någon reducering av hyran. 

 

Frågan är om hyran av idrottslokaler generellt inverkar negativt på 

verksamhet riktad till pensionärer? 

 

 

Jonas Andersson 

Fritidskonsulent 

 

 

 

För kännedom: 

Förslagsställaren 

 

Bilagor: 

Medborgarförslaget från Storå Gymnastikförening 
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17. Svar på medborgarförslag om att bygga ett utegym i Frövi
17.1. Handlingar

 KS 2018-167-4 Svar på medborgarförslag om att bygga ett utegym i Frövi
269944_1_1.pdf (inkluderad nedan)

 KS 2018-167-1 Medborgarförslag om utegym i Frövi.pdf 269012_1_1.pdf (inkluderad
nedan)



   

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2018-05-31  Dnr KS 2018/167 

  

 Näringslivsenheten 

Jonas Andersson 

+46 0581-811 66 

jonas.andersson@lindesberg.se 

 

 

 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon/fax  E-post/webbplats Giro Organisationsnr:  
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 

711 80 Lindesberg Lindesberg 0581-131 29 fax www.lindesberg.se 

Tillväxtutskottet 
    

Medborgarförslag om att bygga ett utegym i Frövi 

  
Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta 

 besvara medborgarförslaget med fritidskonsulentens skrivelse 

daterad 2018-05-31. 

 

 

Ärendebeskrivning 
 

Medborgarförslaget är att höja folkhälsan i Frövi genom att bygga ett 

utomhusgym. Det lämnas olika förslag på placering. Bl.a. vid elljusspåret. 

 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

 

Lindesbergs kommun har i dagsläget uppfört 3 utomhusgym. I 

Lindesberg, Fellingsbro och det senaste i Guldsmedshyttan/Storå. 

 

Nästa utegym som kommer att byggas i kommunen ska vara placerat i 

Frövi. Beställning och byggnation kommer att ske så fort det finns 

ekonomiska förutsättningar. Förhoppningsvis är det under 2019. 

 

Lindesbergs kommun kommer ta kontakt med föreningslivet i Frövi för 

att diskutera placering och typ av utomhusgym. 

 

 

Jonas Andersson 

Fritidskonsulent 

 

 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 

För kännedom: 

Förslagsställaren 
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18. Plan för gestaltning av det offentliga rummet 2018-2021
18.1. Handlingar

 KS 2017-265-11 Plan för gestalning av det offentliga rummet ver 2.doc
270092_438671_0.pdf (inkluderad nedan)

 KS 2017-265-12 Plan för gestaltning av det offentliga rummet i Lindesbergs kommun
2018-2021 270093_438672_0.pdf (inkluderad nedan)



     KS 2017/265-11 

 
 

 
 
 

Plan för gestaltning av 
det offentliga rummet 
2018-2021 
 
 
 
 
 
 

Strategi 
›› Plan/program 

Riktlinje 
Regler och instruktioner
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Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum:  
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar 
Dokumentet gäller till och med: 2021. Kommunstyrelsen har rätt att göra revideringar i 
riktlinjerna under löptiden.
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1 Inledning 
 
Att ha en plan för gestaltning av det offentliga rummet är viktig för att stärka kommunens 
identitet och varumärke. Det offentliga rummet utgörs av bebyggelsen ute och inomhus, där 
allmänheten har tillträde. Dit räknas gator, torg och parker samt utrymmen i allmänna lokaler 
och lokaler för skola, vård och omsorg. De politiska församlingarna i kommunerna har det 
yttersta ansvaret för de offentliga rummen. Planen ska lyfta fram konstens betydelse i det 
offentliga rummet. Lindesbergs kommuns tidigare bild och formstrategin var fastslagen 2013-
09-12 av den dåvarande kultur och fritidsnämnden.  
 
I den nya planen ingår fyra delar; en inriktning för den offentliga konsten, förklaring av 
begreppet den offentliga konsten, resonemang kring enprocentregeln samt en 
samverkansgrupp kring det offentliga rummet. 
 
 
2 Inriktning på den offentliga konsten 
 
Konst är ett begrepp som saknar tydliga gränser. För att konkretisera begreppet kan man utgå 
från Nationalencyklopedins definition av konst: ”kulturyttring vars utförande kräver särskild 
kunskap och förmåga att bruka denna med personlig behärskning och individuell anpassning 
till situation och avsikter”. Konst ingår i den demokratiska processen. Den finns omkring oss i 
vår vardag. Konst kan ifrågasätta, väcka känslor och inspirera. Konst bidrar till utveckling och 
skapar en attraktiv kommun för boende, besökare och näringsliv. Konst kan förena människor 
och lyfta fram historiska och kulturella sammanhang.  

För att dessa intentioner ska förverkligas innebär det att i Lindesbergs kommun gäller: 
• Offentlig konst ska placeras i kommunernas verksamheter och i offentliga rum. 
• Den offentliga konsten ska vara tillgänglig. 
• Det offentliga rummet ska berikas genom konstnärliga gestaltningar och inslag. 
• Vid ny-och ombyggnation ska enprocentregeln gälla för kommunala förvaltningar och 

kommunala bolag, dock med maxbeloppet 1000 000 kr. 
 
 
3 Den offentliga konsten 
 
Offentlig konst kan förklaras som ”konstverk avsedda för och ofta utförda direkt i miljöer där 
allmänheten regelmässigt har tillträde”. Konst i det offentliga rummet är all konst som är 
placerad i vår gemensamma miljö. Offentlig konst är konstverk som ägs av staten, landsting, 
kommun och har bekostats av gemensamma skattemedel. Den offentliga konsten tillhör alla 
och ägs av det allmänna. I det offentliga rummet finns även privata konstverk men ägs då av 
fastighetsbolag, byggföretag, föreningar eller stiftelser. Verken är oftast placerade på 
offentliga platser som i parker eller på torg.  
 
Offentlig konst omfattar även platsspecifika målningar, skulpturer och installationer inomhus 
i lokaler och byggnader med offentlig verksamhet. Eftersom verken ska hålla under lång tid i 
en viss miljö, är det viktigt att den konstnärliga kvalitén, uttrycket och tekniken är hög och är 
utförd speciellt för den plats där den ska placeras. 
 
En del av den offentliga konsten är byggnadsanknuten konst, vilket innebär att den är 
producerad på beställning, integrerad i arkitekturen i en byggnad eller på en specifik plats. 
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Den kan även betecknas som fast konst. I samband med fast konst brukar enprocentregeln 
tillämpas. 
 
Den andra delen av den offentliga konsten brukar benämnas som lös konst, vilket avser att 
verken går att flytta och inte är bundna till en specifik plats eller lokal. Kommunen avsätter 
medel för inköp av lös konst. Varierande tekniker som måleri, skulptur, grafik, fotografi, 
rörlig bild, installationer och även konceptuell, idébaserad, konst hör till lös konst. 
Riktlinjer antagna av kommunens centrala ledningsgrupp gäller för den kommunala konsten 
och består i: inköp av konst, registrering av konst, handhavande av lös konst, underhåll och 
gallring, gåvor och donationer, upphovsrätt på nätet samt MU-avtalet (avtal för konstnärers 
ersättningar). 
 
 
4 Enprocentregeln 
 
1937 bestämde Sveriges regering att 1% av byggkostnaderna skulle avsättas för konstnärliga 
utsmyckningar vid offentlig byggnation. Det blev en norm för kommuner, landsting och 
privata aktörer. Enprocentregeln har sedan dess varit ett riktmärke som rekommenderar att 
minst 1% av kostnaden för offentlig ny-, till- och ombyggnationer ska gå till konstnärlig 
gestaltning. Det gäller exempelvis vid exploatering av nya bostadsområden, anläggande av 
nya gator, ny- och ombyggnad av skolor, äldreboenden och andra offentliga byggnader.  
Inom en del statliga verk, landsting, regioner och kommuner avsätts 1% av den årliga 
nettoinvesteringsbudgeten. Anslaget är då inte direkt knutet till ett projekt. Det finns i Sverige 
ingen lag eller förordning som föreskriver hur och när enprocentregeln ska tillämpas för 
konstnärlig gestaltning eftersom enprocentregeln är en ekonomisk princip. Däremot finns den 
reglerad inom upphovsrätt och upphandling.  
 
 
5 Samverkansgrupp rörande det offentliga rummet 
 
Samverkan mellan olika förvaltningar i kommunen är viktig för att stärka konstnärlig, 
arkitektonisk och kulturhistorisk kvalitet i det offentliga rummet. Konst, belysning, 
färgsättning, skyltning och utformning av grönytor arbetar tillsammans och det är viktigt att 
alla aspekter tas hänsyn till vid omgestaltning eller nybyggnation i det offentliga rummet.  
 
Därför bildas en samverkansgrupp som består av representanter från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, som stadsarkitekt, stadsträdgårdsmästare och 
representant för mark- och exploatering, Fastigheter i Linde AB och Kulturenheten. Planering 
och utformning av det offentliga rummet samordnas mellan berörda förvaltningar, nationella 
myndigheter och kommunala bolag i ett tidigt skede.  
 
Arbetsgruppen har mandat att besluta om gestaltande konst i det offentliga rummet, i och 
utanför byggnader, på gator, torg och i parker. Arbetsgruppen består av personer med kunskap 
om arkitektur, offentlig konst och samhällsplanering samt en företrädare för det aktuella 
objektet. För att förankra konsten på plats är det viktigt att blivande brukare knyts till 
arbetsgruppen och finns med i processen. Verksamhetsansvarig nämnd uppdrar vilka områden 
eller objekt som är aktuellt för gruppen att arbeta kring.  
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6 Mål 
 
*Som en del i att skapa en attraktiv kommun använder Lindesbergs kommun konst i det 
offentliga rummet. 
*Kommunens förvaltningar och bolag samarbetar kring det offentliga rummet i Lindesbergs 
kommun. 
 
 
7 Uppföljning 
 
En revidering av Plan för gestaltning av det offentliga rummet görs 2021. 
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Tillväxtutskottet 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

    
Plan för gestaltning av det offentliga rummet i Lindesbergs 
kommun 2018–2021 
  
Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 

• Plan för gestaltning av det offentliga rummet i Lindesbergs 
kommun 2018–2021 antas. 

• Enprocentsregeln gäller i Lindesbergs kommun, dock med 
maxbeloppet 1 000 000 kronor. 

• I ägardirektiven till de kommunala bolagen läggs till att 
enprocentsregeln följs av dem, dock med maxbeloppet 1 000 000 
kronor.  

• En övergripande samverkansgrupp skapas rörande det offentliga 
rummet. Representanterna specificeras i plan för gestaltning av det 
offentliga rummet. Gruppen arbetar på uppdrag av 
verksamhetsansvarig nämnd. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Att ha en plan för gestaltning av det offentliga rummet är viktigt för att 
stärka kommunens identitet och varumärke. Det offentliga rummet utgörs 
av bebyggelsen ute samt inomhus där allmänheten har tillträde. Dit räknas 
gator, torg och parker samt utrymmen i allmänna lokaler och lokaler för 
skola, vård och omsorg. De politiska församlingarna i kommunerna har 
det yttersta ansvaret för de offentliga rummen. Planen ska lyfta fram 
konstens betydelse i det offentliga rummet. Lindesbergs kommuns 
tidigare bild och formstrategin var fastslagen 2013-09-12 av den 
dåvarande kultur- och fritidsnämnden.  
 
I den nya planen ingår fyra delar; en inriktning då det gäller den offentliga 
konsten, resonemang kring enprocentsregeln, en samverkansgrupp kring 
det offentliga rummet samt resonemang kring begreppet den offentliga 
konsten. Det finns också riktlinjer kopplade till planen. 
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Syftet med planen är att tydliggöra hur Lindesbergs kommun vill arbeta 
med konsten i det offentliga rummet. 
 
Planen har tidigare kallats Bild- och formstrategi för Lindesbergs 
kommun. Dokumentet ska dock fungera som en plan och har en bredare 
uppgift att fylla än endast bild och formområdena.  
 
Förslaget till plan har skickats på remiss till Fastigheter i Linde AB och 
Samhällsbyggnad Bergslagen. Deras svar har vägs in i den nya planen 
som också efter detta har beretts i Lindesbergs kommuns ledningsgrupp. 

 
Ärendets beredning 
 
Ärendet har beretts på Tillväxtförvaltningen samt i Lindesbergs kommuns 
ledningsgrupp. 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 
 
Offentliga rummet berör alla och är viktigt för att öka livskvaliteten. En 
plan tydliggör hur kommunen vill arbeta med det offentliga rummet och 
genom tydligheten blir besluten mer transparenta. 

Konsekvenser 
 
Inrättandet av en samverkansgrupp kan innebära vissa mindre 
lönekostnader och liknande. 
 
 
 
 
Kristina Öster  
Kulturchef 
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Innehållsförteckning 

1 Verksamhetsuppföljning ................................................................. 3 

1.1 Arbetslöshet ......................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

1.2 Schablonersättning och mottagande ..................................................... 3 

1.3 Kö SFI (svenska för invandrare) ...... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

1.4 Färdtjänstresor ....................................................................................... 3 

2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr ...................................................... 4 

2.1 Tillväxtutskottet ...................................................................................... 4 
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1 Verksamhetsuppföljning 

1.1 Schablonersättning och mottagande 

 

 
  

1.2 Färdtjänstresor 
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2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 

2.1 Tillväxtutskottet 

Drift 

Verksamhet Nettokostnad Budget 
jan-maj 

Budgetavvikelse 
jan-maj 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvikelse 
helår 

Kommunikation 2,0 2,2 0,2 5,4 5,4 0,0 

Vägbidrag 0,0 0,7 0,7 1,6 1,6 0,0 

Turism 0,7 0,7 0,0 1,9 1,9 0,0 

Näringslivsenhet 3,9 4,6 0,7 10,8 11,3 0,5 

Exploatering och 
fastigheter 2,3 2,2 -0,1 5,2 5,2 0,0 

Administration kultur 0,2 0,3 0,1 0,6 0,6 0,0 

Anläggningar, hyror 8,4 8,5 0,1 19,8 20,4 0,6 

Biograf 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 -0,2 

Föreningsbidrag 2,4 1,8 -0,6 4,4 4,4 0,0 

Programverksamhet 0,5 0,6 0,1 1,6 1,6 0,0 

Biblioteksverksamhet 4,9 4,9 0,0 11,7 11,7 0,0 

Museiverksamhet 0,7 0,8 0,1 1,9 1,9 0,0 

Samverkan 4,1 3,9 -0,2 9,3 9,3 0,0 

Utbildning 3,2 3,7 0,5 9,4 9,0 -0,4 

Arbetsmarknad 2,7 2,6 -0,1 7,5 7,5 0,0 

Totalt 36,0 37,5 1,5 91,4 91,9 0,5 

Helårsprognosen för Tillväxtförvaltningen är ett positivt resultat med 0,5 Mnkr. 
Verksamheten kommunikations positiva avvikelse, beror på att fakturan som avser kostnader för 
april månads färdtjänstresor inte hade kommit i redovisningen innan brytning för majmånad 
gjordes. Avvikelsen inklusive fakturan blir - 0,2 Mnkr. 
Näringlivsenhetens positiva avvikelse efter maj månad beror på att det har funnits vakanta tjänster 
under våren och en är vakant tom augusti. Helårsprognosen är +0,5 Mnkr 
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Mark och exploaterings negativa avvikelse med -0,1 Mnkr beror på att det har inkommit fakturor 
för detaljplaner som avser 2017, samt att det saknas intäkter från förbundet för en halvtidstjänst. 
Fakturering sker till delåret. Avvikelse efter justering är + 0,1 Mnkr efter fem månader. 
Helårsprognosen för anläggningar och hyror är + 0,6 Mnkr då ridhuset inte är klart förrän i slutet på 
året. 
Samverkanenhetens avvikelse med - 0,2 Mnkr avser intäkter till caféet då det är färre uthyrningar av 
lokaler till andra verksamheter inom kommunen och externa aktörer. Lokalerna används till den 
egna verksamheten inom Masugnen, då allt fler personer är aktiva inom bla vuxenutbildningen och 
SFI. 
Arbetsmarknadsenhetens negativa avvikelse beror på att intäkterna från arbetsförmedlingen för 
extra tjänster släpar två månader. 
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Tillväxtutskottet 
Kommunstyrelsen 
 

    
Omdisponering av budget för ferie och färdtjänstresor 
  
Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet att föreslå kommunstyrelsen 
besluta att omdisponera budget för ferie, 1 Mnkr från kommunstyrelsen 
till tillväxtförvaltningen. Fördelat 300 000 kronor till ferie och 700 000 till 
färdtjänstresor. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Lindesbergs kommun har det varit ett politiskt önskemål att erbjuda så många 
ungdomar som möjligt en ferieplats under sommaren. Inför 2018 är 300 
ungdomar som är erbjudna ferieplats. Grundbudget år 2018 är 1 300 tkr, då 
saknas 500 tkr i budget för att täcka upp till 300 platser.Kommunen kommer 
att få 246 tkr i bidrag från arbetsförmedlingen Nettobudget för ferie år 2018 
bör räcka med 1 600 tkr, utifrån antalet tilldelade ferieplatser. 
Nettoutfallet år 2017 blev 1 700 tkr för 338 stycken ferieplatser. 
 
 
Socialförvaltningen har gjort en förändring gällande resor till 
dagligverksamhet som innebär att antalet färdtjänstresor har ökat from 
mars månad 2018.  Därav finns ett behov av en utökning av budgetram 
med ca 700 tkr för år 2018 och framåt utifrån det underlag som finns idag. 
 

 
Anette Persson  
Controller 
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