SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Direktionen

Sida

2022-04-22

1

Plats och tid

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Nora (Teams)
20220422 kl: 9.00-11.22

Ordinarie

Anders Ceder (S) Lindesberg D Ordförande
Allan Myrtenkvist (S) Hällefors D
Olle Samuelsson (C) Hällefors D
Sven-Erik Larsson (M) Lindesberg D
Jan Rylander (NP) Nora D
Ewa-Leena Johansson (S) Ljusnarsberg D
Niklas Hermansson (C) Ljusnarsberg D

Tjänstgörande ersättare

John Sundell (KD) ers Hans Knutsson (S) Nora D
Stefan Eriksson (S) ers Jonas Kleber (C) Lindesberg D

Ersättare

Jonas Kleber (C) Lindesberg D §63
Kent Hiding (KD) Lindesberg D
Mattias Svedberg (S) Ljusnarsberg D
D = Närvaro digitalt F = Närvaro fysiskt

Övriga deltagande

Marie Bergsten, sekreterare F
Ola Westin, förbundschef F
Mattias Sjöberg, ekonomichef D §50-51
Bram Corthals, projektchef D §51
Anneli Ämström, upphandlingsansvarig D §62
Ulla Bergström, avdelningschef Lokal- och miljöservice D §63
Michael Lindström, avfallsstrateg F §52-54

Utses att justera

Sven-Erik Larsson (M)

Justeringens

Kansliet Nora 2022-04-27
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Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
_____
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Anmälan av ledamöternas övriga frågor
Inga övriga frågor.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Sida

3

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Direktionen

2022-04-22

§ 49

Godkännande av deltagande på distans
Direktionens beslut
Ordförande godkänner att elva ledamöter deltar på distans under
dagens sammanträde, på grund av covid-19.
______
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SBB2022-455

§ 50

Driftuppföljning 20220331 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Direktionens beslut
Beslutar att driftuppföljning t o m 20220331 godkänns och skickas till
medlemskommunerna för kännedom.

Beskrivning av ärendet
Driftuppföljning t o m 20220331 för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och
Lindesbergs kommun.
För ärendet aktuella handlingar
Driftuppföljning per medlemskommun.

Verksamhet
(Belopp i tkr)

Gemensamt

Utfall 2022-03-31
Intäkt Kostnad Resultat

Budget 2022
Intäkt Kostnad Resultat

Prognos 2022
Avvikelse
Intäkt Kostnad Resultat

8 304

33 255

33 255

33 255

8 129

175

33 255

0

0

0

Skattefinansierat
Gata/Park/Idrott

19 666

31 369

-11 703

94 979

94 979

0

91 422

100 048

-8 626

-8 626

- varav Gata trafik
- därav vinter
- varav Park
- varav Idrott

11 013
0
5 004
3 649

21 906
11 179
5 544
3 919

-10 893
-11 179
-540
-270

59 846
0
20 622
14 511

59 846
11 555
20 622
14 511

0
-11 555
0
0

56 289
0
20 622
14 511

64 415
17 555
20 622
15 011

-8 126
-17 555
0
-500

-8 126
-6 000
0
-500

Lokalvård
Summa

11 546
31 212

12 879
44 248

-1 333
-13 036

46 432
141 411

46 432
141 411

0
0

46 432
137 854

46 432
146 480

0
-8 626

0
-8 626

Avgiftsfinansierat
Återvinning
Vatten och avlopp
Summa

14 762
39 131
53 893

12 631
36 327
48 958

2 131
2 804
4 935

66 796
163 598
230 394

66 696
158 548
225 244

100
5 050
5 150

66 796
163 598
230 394

66 696
161 898
228 594

100
1 700
1 800

0
-3 350
-3 350

Totalt

93 409

101 335

-7 926

405 060

399 910

5 150

401 503

408 329

-6 826

-11 976
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Kommentar och åtgärd
Gemensamt
Ser ut att följa budget.
Gata/trafik
På grund av ovanligt många snöfall, så hamnar prognosen för vinterväghållning 6 miljoner högre än budgeterat.
Elen har under första kvartalet 2022 kostat 411 tkr mer än samma period
2021, i prognosen ligger utfall jan-mars 2021 samt utfall april-dec 2020,
totalt -2,1MKr inom främst belysning.

Park/skog
Håller sig inom budget.
Idrott
Även här har elkostnaderna ökat i vissa kommuner. Totalt 209 tkr högre
kostnad på första kvartalet 2022 jämfört med samma period 2021.
Lokalvård
Har tidigare köpt på mer material, men finns en viss oro för högre priser
framåt. Ser än så länge ut att följa budget.
Återvinning
Ser ut att följa budget.
Vatten och avlopp
Prognosen höjs med 3.350tkr p g a ökade energikostnader

______

Delges för kännedom:
Hällefors kommun
Nora kommun
Ljusnarsbergs kommun
Lindesbergs kommun
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SBB2022-518

§ 51

Investeringsuppföljning 20220331 Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen

Direktionens beslut
Investeringsuppföljning 20220331 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
godkänns och skickas till medlemskommunerna för kännedom.

Beskrivning av ärendet
Investeringsuppföljning t o m 20220331 för Hällefors, Nora,
Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun.

För ärendet aktuella handlingar
Investeringsuppföljning per medlemskommun.
_____

Delges för kännedom:
Hällefors kommun
Nora kommun
Ljusnarsbergs kommun
Lindesbergs kommun
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SBB2022-273

§ 52

Utfasning av 190-liters avfallskärl i Hällefors och Ljusnarsbergs
kommun
Direktionens beslut
Beslutar att kärlstorleken 190-liter för hushållsavfall ska fasas ut i Hällefors
och Ljusnarsbergs kommun fr o m 2023.

Beskrivning av ärendet
Under flera år har verksamheten arbetat för att standardisera kärlstorlekarna
i de olika kommunerna. 2022 finns det valbart 140, 240, 370 och 660 i
förbundets samtliga kommuner medans det i Hällefors och Ljusnarsberg även
finns 190-liter valbart.
Att fortsätta arbeta med att standardisera utbudet av kärlstorlekar medför en
enklare logistik, bättre lagerhållning samt att det är ett nödvändigt steg att ha
samma val i alla kommuner för att införa digitala tjänster med bl.a. kärlbyten.
Därför föreslår nu avfallsverksamheten att 190-liter inte blir valbart från
årsskiftet 22/23. När en abonnent med 190-liter vill göra en förändring eller
att kärlet är trasigt kommer som regel 190-liters kärlet bytas mot något annat,
förslagsvis 140-liter.
Detta medför inte att samtliga 190-liters kärl byts ut direkt utan alla ska
informeras innan ett byte av kärl genomförs.
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att kärlstorleken 190-liter för hushållsavfall ska fasas ut i
Hällefors och Ljusnarsbergs kommun fr o m 2023.
_____
Delges för åtgärd:
Avfall & Återvinning
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SBB2022-274

§ 53

Förslag till utökning av tjänst som renhållningsarbetare på
återvinningscentralerna
Direktionens beslut
Beslutar att avfallsavdelningen från årsskiftet 22/23, kan utöka verksamheten
med en tjänst som renhållningsarbetare vid återvinningscentralerna.

Beskrivning av ärendet
Avfallsavdelningen har under en tid haft svårt att hitta vikarier som uppfyller de
krav som ställs på dagens renhållningsarbetare vid ÅVC, under 2020 och 2021
har pandemin påvisat sårbarheter med timvikarier, när arbetskraft behövs på
andra håll så tackas det ja till den som frågar först och vår verksamhet riskerar
att stå utan personal. En återvinningscentral bör inte stänga p g a personalbrist, utan ska vara tillgänglig för allmänheten och då behöver verksamheten
säkra upp detta genom att utöka antalet renhållningsarbetare och därigenom
byggs en viss beredskap inför ex. sjukfrånvaro.
Dagens renhållningsarbetare ska ha en bred utbildning i allt från hantering av
farligt avfall, förarbevis för lastmaskin och kundbemötande. De som besöker
återvinningscentralen ska alltid få ett bra och professionellt bemötande av
kunnig personal och även om vi utökar med en person så kommer vi ändå
hamna i lägen där vikarier behöver tas in. Utökningen kan innebära att kvalitén
upprätthålls längre samt att vi har fler personer som kan flyttas mellan våra anläggningar och då höjs beredskapen för personalbortfall.
Kostnaden för tjänsten kommer delas mellan kommunerna enligt kommunnyckeln som regel, om arbetstiden inte motsvarar fördelningen tillämpas tidsskrivning. En del av finansieringen kommer lösas genom ökad taxa medans en
del blir löst genom att tidigare köpta tjänster nu kan utföras av den nya tjänsten, exempelvis delar av de tjänster som idag köpts av praktikenheten. Under
2021 köptes tjänster av praktikenheten för ca 300 000 kr samt att vikariekostnaden för icke sommarvikarier uppgick till ca 150 000 kr, totalt uppgick vikariekostnaden till ca 450 000 inklusive sommarvikarier.
Utvärdering av tjänsten samt redovisning till direktionen av ekonomiskt utfall
samt i vilken grad kvalitén har höjts eller säkerställts ska ske efter ett år.
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Förslag till beslut
Direktionen beslutar att avfallsavdelningen från årsskiftet 22/23, kan utöka
verksamheten med en tjänst som renhållningsarbetare vid återvinningscentralerna.
________
Delges för åtgärd:
Avfall & Återvinning
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SBB2022-275

§ 54

Återvinningscentral Ängarna, Nora kommun samt Frövi,
Fellingsbro och Storå, Lindesbergs kommun
Direktionens beslut
Beslutar att drift av de små återvinningscentralerna i Fellingsbro, Frövi och
Storå, Lindesbergs kommun ska upphandlas på nytt medan drift av Ängarnas
återvinningscentral i Nora ska skötas i egen regi från 2023-09-01.

Beskrivning av ärendet
Det avtal som reglerar drift av återvinningscentralerna vid Centralförrådet,
Fellingsbro, Frövi, Storå och Ängarna löper ut 2023-08-31. Den tjänst som
utförs på en återvinningscentral är omfattande och i många lägen svår att
beskriva i ett upphandlingsförfarande, det går att beskriva öppettider samt
att tid före och efter öppning/stängning ska utföras samt en övergripande
arbetsbeskrivning, detta kan prissättas utifrån en mall. I ett avtal finns det
alltid möjlighet till viss förändring, hur detta regleras styrs inom LOU.
För centralerna i Lindesbergs kommun, Centralförrådet, Fellingsbro, Frövi och
Storå planeras inte några större förändringar inom kommande avtalsperiod
och kan därför fortsätta som upphandlad entreprenad. För att uppnå enhetlighet gällande driftsform, öppettider samt ha rådighet över servicegrad fullt ut
behöver förändringar genomföras.
För Ängarnas ÅVC i Nora innebär detta bl.a. ett behov att genomföra förändringar så som öppettider, intern logistik och på längre sikt eventuellt ny placering. När entreprenören rekryterar personal har Förbundet ingen rådighet över
val av person annat än att den ska uppfylla vissa generellt hållna skallkrav,
personen i fråga blir ur besökarens ögon en representant för Förbundet och
verksamheten. Det finns krav att personalen ska ha klädsel som tydligt visar
företagets namn, det är tydligt för avtalsparterna men inte för besökaren.
Att bemanna en återvinningscentral kan ibland innebära att konflikt mellan
personal och besökare uppstår, ibland kan det komma till situationer som
omfattar hot vilket blir en arbetsmiljömässig hantering. Oftast handlar det om
olika tolkning av sorteringsinstruktioner. Vid dessa tillfällen får oftast SBB stå
till svars mot besökaren och medla mellan entreprenörens arbetsmiljöarbete
och en arg besökare, detta uppstår naturligtvis även i egen regi men då blir
ledtiderna oftast kortare.
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Avfallsbranschen har de senaste åren genomgått en hel del förändringar
gällande lagstiftning, ofta med kort varsel.
Om vi blickar framåt så ser vi en fortsatt resa där lagstiftaren förväntas genomföra flera förändringar som påverkar bl.a. återvinningscentralerna. Detta kan
vara en av anledningarna att Ängarnas ÅVC är den enda central i denna storlek i Örebro län som drivs i entreprenadform.
Ett starkt argument för att överta Ängarnas ÅVC i egen regi blir då att säkra
möjligheten till förändring utan att påverka eventuella avtal, det vore i det läget
vi befinner oss i nu inte rättvist att handla upp tjänsten då vi med vägledning
från Avfall Sverige kan se ev. förändringar inom närtid.
För att driva Ängarnas ÅVC behövs resurser i form av personal, personalutrymmen och en lastmaskin, detta ingår i dagens entreprenad och vid en övergång behöver Förbundet lösa detta. Rent ekonomiskt blir denna förändring
relativt neutral när vi jämför kostnader som uppstår på de andra återvinningscentralerna som SBB driver. De kostnader som uppstått för SBB att driva
återvinningscentralerna Gyltbo, Skäret och Södra Måle har de senaste tre åren
uppgått till ca 1,2 mkr i snitt per central medans drift av Ängarnas ÅVC har
uppgått till 1,3 mkr per år. Att jämföra dessa siffror mot varandra innebär att
det hade varit något billigare att bedriva Ängarnas ÅVC i egen regi men framförallt så påvisar jämförelsen att vi kan utföra samma typ av service i egen regi
till en marknadsmässig kostnad. Hur kostnaden utvecklas framåt beror mycket
på vilken kvalité vi kommer att leverera till besökarna samt om hur ny lagstiftning påverkar verksamheten, en utveckling av kostnaderna kommer ske
oavsett om centralen drivs i entreprenadform eller som egen regi.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att drift av de små återvinningscentralerna i Fellingsbro,
Frövi och Storå, Lindesbergs kommun ska upphandlas på nytt medan drift av
Ängarnas återvinningscentral i Nora ska skötas i egen regi från 2023-09-01.

_______
Delges för åtgärd:
Avfall & Återvinning
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SBB2018-225

§ 55

Förslag till ny systemlösning gällande reservvattenledning
Nora- Lindesberg
Direktionens beslut

1.

Beslutar att:
Godkänna VA-avdelningens förslag på ny systemlösning för reservvattenledningen mellan Nora och Lindesbergs kommun.

2. Tilldela VA-avdelningen uppdraget att ta fram ett förslag till avtal mellan Nora
och Lindesbergs kommun som reglerar drift av reservvatten-ledningen i
framtiden.
3. Godkänna kostnadsfördelningen för tillkommande ledningsarbete i punkt 4
enligt fördelning, Nora kommun 2/3 av totala kostnaden och Lindesbergs
kommun 1/3 av totala kostnaden, enligt nytta av ledningarna.
Samt att föreslå Kommunfullmäktige i Nora och Lindesbergs kommun att:
4. Tilldela VA-avdelningen uppdraget att utföra ledningsförläggning av två stycken dricksvattenledningar dimension 315 mellan Västra sund och
Älvstorp, se bilaga 6, och två stycken dricksvattenledningar dimension 315
mellan Älvstorp och Pershyttan högreservoar se bilaga 7, till en beräknad
kostnad av:
• 3,8 mkr (-6,9 mkr avdraget från tidigare äskade medel) för Nora kommun.
• 5,3 mkr för Lindesbergs kommun.

Beskrivning av ärendet
2016-12-14 beslutade Lindesbergs kommun dnr. 2015/481 (se bilaga 1) och
den 2016-12-07 Nora kommun dnr. 394/2016 (se bilaga 2) att anta förslag
om avtal (se bilaga 3, 4 och 5) gällande reservvattenledning mellan Nora
och Lindesbergs kommun, och ge förbundet i uppdrag att utföra detta.
Förbundets motpart i avtalet är Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet
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Bergslagen. Avtalet var anpassat för att kunna ansluta både Nora och
Lindesbergs kommun till projektet Vätternvatten.
Den 2017-09-27 beslutade Nora kommun dnr. KS2017-268 och Lindesbergs
kommun den 2017-09-27 dnr KS2017/219 att inte gå in i bolaget Vätternvatten
AB.

Kapaciteten för ledningen mellan Västra sund och Älvstorp var i avtalet endast
beräknad för en försörjning i riktning mot Nora Stad med Vätternvatten, alternativt för att få reservvatten från Lindesberg. Ledningen byggdes ut i samband
med att den Östra delen av Nora sjön anslöts till verksamhetsområde för VA.
Med den förändring av systemlösning som har skett nu, där vätternvatten har
utgått och reservvatten ska kunna distribueras även i riktning från Nora mot
Lindesberg, så har den befintliga ledningen för låg kapacitet. Det medför att
befintliga ledningen PE200 ersätts med två stycken PE315 (se bilaga 6) vilket
ger samma kapacitet på hela sträckan mellan RYA vattenverk och tryckstegringen i Älvstorp.

Kostnadsfördelning mellan kommunerna av tillkommande kostnader görs
enligt principen,1/3 Lindesberg och 2/3 Nora. Detta på grund av att Lindesberg
kan i händelse av kris leverera 100% av Noras behov av reservvatten, medans
Nora endast kan leverera ca 30-40 % av Lindesbergs behov av reservvatten.
Nora har således större nytta av de tillkommande arbetena.

Avtalet föreslår att reservvatten för dricksvatten från Lindesberg ska kopplas in
på Nora kommuns befintliga VA-nät i närheten av Älvstorp. VA-avdelningen
ser inte att det är en bra lösning, av flera skäl. VA-anläggningen är idag
dimensionerad och utformad för distribution dels från Stribergs vattenverk,
dels från högreservoaren i Pershyttan och via flera tryckzoner på ledningsnätet. Om reservvatten ska ledas in vid Älvstorp innebär det att ledningsnätet
behöver köras baklänges och nuvarande tryckreduceringar måste ersättas
med tryckstegringar. Befintligt ledningsnät inom Nora behöver då delvis bygggas om så att tillräcklig kapacitet uppnås genom Nora och vidare till Gyttorp,
Ås och Striberg. Den föreslagna ledningen mellan Älvstorp och Pershyttan
(se bilaga 7) ger inte bara en bättre och billigare teknisk lösning, utan ger
också en betydligt mer robust försörjningsanläggning. Oavsett om tillförseln
av vatten sker från Striberg eller Lindesberg så förändras inte principen för
distribution av dricksvatten till ledningsnätet. Reservoarvolymen i Pershyttan
ger också rådtid om störningar uppstår.
Avtalet mellan Nora och Lindesbergs kommun (se bilaga 3, 4 och 5) reglerar
inte hur ansvaret för drift av reservvattenledningen ska hanteras. För att det
inte ska uppstå en tvist mellan kommunerna om skötsel och drift av ledningen i
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framtiden så föreslår VA- avdelningen att direktionen ger VA-avdelningen i
uppdrag att ta fram ett förslag till avtal om drift av reserv-vattenledningen.

För ärendet aktuella handlingar
Bilaga 1 Beslut Lindesbergs kommun, avtal om reservvattenledning
Bilaga 2 Beslut Nora kommun, avtal om reservvattenledning
Bilaga 3 Avtal om reservvattenledning
Bilaga 4 Bilaga 1 avtal
Bilaga 5 Bilaga 2 avtal
Bilaga 6 Projektering sträcka Västra sund -Älvstorp
Bilaga 7 Projektering sträcka Älvstorp-Pershyttan högreservoar

Förslag till beslut

1.

Direktionen beslutar att:
Godkänna VA-avdelningens förslag på ny systemlösning för reservvattenledningen mellan Nora och Lindesbergs kommun.

2. Tilldela VA-avdelningen uppdraget att ta fram ett förslag till avtal mellan Nora
och Lindesbergs kommun som reglerar drift av reservvatten-ledningen i
framtiden.
3. Godkänna kostnadsfördelningen för tillkommande ledningsarbete i punkt 4
enligt fördelning, Nora kommun 2/3 av totala kostnaden och Lindesbergs 1/3
av totala kostnaden, enligt nytta av ledningarna.

Samt att föreslå Kommunfullmäktige i Nora och Lindesbergs kommun att:
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Tilldela VA-avdelningen uppdraget att utföra ledningsförläggning av två
stycken dricksvattenledningar dimension 315 mellan Västra sund och
Älvstorp, se bilaga 6, och två stycken dricksvattenledningar dimension 315
mellan Älvstorp och Pershyttan högreservoar se bilaga 7, till en beräknad
kostnad av:
3,8 mkr (-6,9 mkr avdraget från tidigare äskade medel) för Nora kommun.
5,3 mkr för Lindesbergs kommun.

Förslag till beslut under mötet
Jan Rylander (NP) yrkar på att kostnadsfördelningen enligt punkt 3 ska ändras
till Nora kommun 1/2 av den totala kostnaden och Lindesbergs kommun 1/2 av
den totala kostnaden.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att direktionen beslutar
enligt förbundets förslag till beslut.

_____
Jan Rylander (NP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag
och avser att före justeringen inkomma med en skriftlig reservation. (bilaga)

Delges för åtgärd:
Nora kommun
Lindesbergs kommun
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SBB2022-182

§ 56

Remissyttrande, medborgarförslag om hastighetsreglerande
hinder på norra delen av Kungsgatan Lindesberg
Direktionens beslut
Beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag om
trafiksäkerhetsåtgärd på norra delen av Kungsgatan.

Beskrivning av ärendet
Lindesbergs kommun önskar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens
yttrande gällande inlämnat medborgarförslag.
Förslagsställaren föreslår att hastighetsreglerande hinder/övergångsställe
anläggs på norra delen av Kungsgatan i närheten av Nya Ågården.
Utifrån de trafikmätningar som tidigare gjorts är föreslagen åtgärd motiverad.
Förslag till yttrande
Trafikingenjören på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår att
direktionen ger förbundet i uppgift att genomföra föreslagna åtgärder så snart
budgeten för trafiksäkerhetsåtgärder inom Lindesbergs kommun medger det,
dock senast 2023.
För ärendet aktuella handlingar
Medborgarförslag
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärd på norra delen av Kungsgatan.
______

Delges för åtgärd:
Lindesbergs kommun
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SBB2022-297

§ 57

Remissyttrande, medborgarförslag om belysning på Bergslagsvägen i Lindesberg ut till riksväg 50, Lindesbergs kommun
Direktionens beslut
Beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag om
belysning på Bergslagsvägen i Lindesberg.
Beskrivning av ärendet
Lindesbergs kommun önskar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens
yttrande gällande inlämnat medborgarförslag.
Förslagsställaren föreslår att belysning sätts upp mellan cirkulationsplats
Bergslagsvägen/Fotbollsgatan och RV 50 i Lindesberg.
Sträckan är utpekad i Lindesbergs cykelplan och det är då lämpligare att
belysningen byggs ut i samband med att gång- och cykelbanan anläggs för
att få en belysning som är anpassad för både körbana och cykelbana.
Det finns även förslag på passager och nya hållplatslägen på Bergslagsvägen
vilket också påverkar belysningsstolparnas placeringar.

Yttrande från gata/trafik
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår att man avvaktar med att
sätta upp belysning, tills att kommunala beslut om utbyggnad av gång- och
cykelbana har tagits, och anläggs längs föreslagen sträcka på Bergslagsvägen.
För ärendet aktuella handlingar
Medborgarförslag
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag om belysning på Bergslagsvägen i Lindesberg.

_______
Delges för åtgärd:
Lindesbergs kommun
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SBB2022-193

§ 58

Remissyttrande, motion om båtplatser och gästbrygga i
Lindesjön, Lindesbergs kommun

Direktionens beslut
Beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande motion om att
utveckla och gynna båtlivet i Lindesberg.

Beskrivning av ärendet
Motion har inkommit från KD och M i Lindesberg. Kommunen önskar nu
förbundets yttrande.
”Det finns många i Lindesberg med omnejd som har båt, och till förhållande
till antal båtar finns det för få bryggplatser runt om Lindesjön och för dåligt
skyltade för att kunna lägga till för att handla, spela minigolf, restaurangbesök
eller köpa glass m.m.
Föra att leva upp till epitetet sjöstaden behövs tillskapas fler gästbryggor i
Lindesjön, Bottenån, Råsvalen och Storån och som skyltas väl och att det
sätts en maxtid så att fler båtgäster kan förankra.
Vattendjupet vid Bottensåns utlopp och vid strandpromenaden behövs ses
över så att inte båtar går på grund.”

Yttrande från förbundet
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförbundet är positiva
till att fortsätta att utveckla kommunen genom att utreda platser för tillkommande gästbryggor samt att se över förutsättningarna för båttrafiken och att
utvecklingen går i linje med antagna dokument.
För att komma vidare föreslås att kommunen beslutar om att genomföra en
förstudie samt att avsätta medel för detta. Därefter kan en arbetsgrupp av
berörda tjänstepersoner ta fram förslag på platser utifrån antagna dokument
som Bryggprogrammet samt kostnadsuppskattningar.

För ärendet aktuella handlingar
Motioner från Lindesbergs kommun
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Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande motioner om
att utveckla och gynna båtlivet i Lindesberg.
______
Delges för åtgärd:
Lindesbergs kommun
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SBB2022-193

§ 59

Remissyttrande, motion om att utveckla och gynna båtlivet i
Lindesberg
Direktionens beslut
Beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande motioner om att utveckla
och gynna båtlivet i Lindesberg.

Beskrivning av ärendet
Motion har inkommit från KD och M i Lindesberg. Kommunen önskar nu förbundets yttrande.
”Det finns många i Lindesberg med omnejd som har båt, och till förhållande
till antal båtar finns det för få bryggplatser runt om Lindesjön och för dåligt
skyltade för att kunna lägga till för att handla, spela minigolf, restaurangbesök
eller köpa glass m.m.
Föra att leva upp till epitetet sjöstaden behövs tillskapas fler gästbryggor i
Lindesjön, Bottenån, Råsvalen och Storån och som skyltas väl och att det
sätts en maxtid så att fler båtgäster kan förankra.
Vattendjupet vid Bottensåns utlopp och vid strandpromenaden behövs ses
över så att inte båtar går på grund.”
Yttrande från förbundet
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförbundet är positiva
till att fortsätta att utveckla kommunen genom att utreda platser för tillkommande gästbryggor samt att se över förutsättningarna för båttrafiken och att
utvecklingen går i linje med antagna dokument.
För att komma vidare föreslås att kommunen beslutar om att genomföra en
förstudie samt att avsätta medel för detta. Därefter kan en arbetsgrupp av
berörda tjänstepersoner ta fram förslag på platser utifrån antagna dokument
som Bryggprogrammet samt kostnadsuppskattningar.

För ärendet aktuella handlingar
Motioner från Lindesbergs kommun
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande motioner om
att utveckla och gynna båtlivet i Lindesberg.
______
Delges för åtgärd:
Lindesbergs kommun
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§ 60

Redovisning av delegationsbeslut
Direktionens beslut
Beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.
Anmälda delegationsbeslut 20220318—20220413
Amorteringsplan nr 3
Avskrivning VA Nr 11-35
Avskrivning Renh & Slam Nr 16-36
Avskrivning mindre belopp nr 15-25
Anställningsavtal 61-87
Timrapporter 21-33

SBB2022-370-2
SBB2022-367-2
SBB2022-371-2
SBB2022-372-2
SBB2022-375-2
SBB2022-336-2
SBB2022-350-2
SBB2022-351-2

SBB2022-352-2
SBB2022-353-2
SBB2022-359-2
SBB2022-356-2
SBB2022-002-75
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Omläggning servis, Starvägen 25 Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Omläggning VAV,
Banvägen 20 Lindesbergs kommun
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Omläggning servis, Starvägen 13 Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun
Delegationsbeslut, trafikanordningsplan, Omläggning servis, Blåmesvägen 2 Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun
Delegationsbeslut, trafikanordningsplan, Omläggning servis, Starvägen 19 Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Justering av betäckning, Bergslagsgatan 52 Nora kommun
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Omläggning servis, Parkvägen 6 Ställberg, Ljusnarsbergs kommun
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Omläggning VAV,
Fridhemsvägen/Svarvarbovägen Ställdalen, Ljusnarsbergs
kommun.
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Justering av
bräddledning, Pumpstation Ås, Nora kommun
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Omläggning servis, Parkvägen 44 Lindesbergs kommun
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Omläggning vatten och spill, Kullgatan 4 Lindesbergs kommun
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Omläggning servis, Rådmansgatan 70 Lindesbergs kommun
Delegationsbeslut akut Grävtillstånd 686454 Hurtigvägen
3 Hällefors
Protokollsutdrag till
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Delegationsbeslut, Yttrande, ansökan om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter, Kyrkoboden Nora
Bergslagsförsamling, Uteservering, 20220501-20220915,
Prästgatan 5 Nora. A083.047/2022

SBB2022-306-2

Delegationsbeslut, Yttrande A154.126 2022 1maj firande
malmtorget Kopparberg
Delegationsbeslut, Yttrande A157.396 2022 Musikfestival
Kopparberg
Delegationsbeslut, Yttrande A148.208 2022 Uteservering
Kungsgatan 6 Nora
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Nyläggning av
flödesmätare, Skommarvägen 2 Bångbro, Ljusnarsbergs
kommun

SBB2022-303-2
SBB2022-365-2

SBB2022-368-1
SBB2022-363-2

SBB2022-364-2
SBB2022-360-2

SBB2022-361-2
SBB2022-002-74
SBB2022-338-2
SBB2022-345-2

SBB2022-362-1
SBB2022-340-2

SBB2022-304-2
SBB2020-968-10
SBB2019-391-8

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
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SBB2022-305-2
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Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Omläggning servis, Drottning Kristinagatan 15, Nora kommun
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Justering av betäckning, Tjädergatan/Starvägen Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Omläggning av
VAV, Lodstigen 16 Gyttorp, Nora kommun
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Schakt subdragning i bef kanalisation, Sikforsvägen/Handelsvägen Hällefors kommun
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Gräva fram bef
brunn, Finnbergsvägen Hällefors kommun
Delegationsbeslut akut Grävtillstånd 686448 Stationsvägen 16 Gyttorp
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Nyläggning servis,
Hagvägen 15 Ställberg, Ljusnarsbergs kommun
Delegationsbeslut, VA arbete, trafikanordningsplan
20220401-20221030, Bygatan Gusselby, Lindesbergs
kommun
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Akut vattenläcka,
Rådstugugatan 54 Nora kommun
Delegationsbeslut transportdispens bred transport, Tobbes Kranbil & Specialtransporter, genom Nora kommun.
TRV 2022/20119
Delegationsbeslut, Kyrkoboden Nora Bergslagsförsamling,
Uteservering, Prästgatan 5 Nora. A083.047/2022
Delegationsbeslut, granskningsyttrande, detaljplan för del
av Stensnäs 1:1 i Nora, Nora kommun. S-2020-894
Delegationsbeslut, granskningsyttrande, Förslag till detaljplan Stadsskogen 2:8, 2:11, 1:1 Lindesbergs kommun
Protokollsutdrag till
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SBB2022-002-73
SBB2022-002-72
SBB2022-002-71
SBB2022-339-1

SBB2022-174-4
SBB2022-294-2
SBB2022-293-2
SBB2022-269-2
SBB2022-262-2
SBB2022-244-2
SBB2022-253-2
SBB2022-295-2
SBB2022-286-2
SBB2022-260-2
SBB2022-002-68
SBB2022-002-67
SBB2022-002-66
SBB2022-002-65
SBB2022-002-64
SBB2022-002-63
SBB2022-002-62
SBB2022-002-61
SBB2022-002-60
SBB2022-002-59
SBB2022-002-58
SBB2022-002-57
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Delegationsbeslut akut Grävtillstånd 686428 Rådstugugatan 54 Nora
Delegationsbeslut akut Grävtillstånd 686434 Trädgårdsgatan 8 Nora
Delegationsbeslut akut Grävtillstånd 686436 Banvägen 16
Lindesberg
Delegationsbeslut trafikanordningsplan, Filmning av spillvattenledning, Hyttervägen 5, 7 & 10, Lindesbergs kommun
Delegationsbeslut parkeringstillstånd MG, Hällefors
Delegationsbeslut parkeringstillstånd JLÅ, Ramsberg
Delegationsbeslut parkeringstillstånd BJ, Ställdalen
Delegationsbeslut parkeringstillstånd IH, Nora
Delegationsbeslut parkeringstillstånd SMH, Lindesberg
Delegationsbeslut parkeringstillstånd KA, Lindesberg
Delegationsbeslut parkeringstillstånd JF, Grythyttan
Delegationsbeslut parkeringstillstånd IB, Frövi
Delegationsbeslut parkeringstillstånd MKV, Kopparberg
Delegationsbeslut parkeringstillstånd LA, Hällefors
Delegationsbeslut Grävtillstånd 686416 Åviksvägen 6 Fellingsbro
Delegationsbeslut Grävtillstånd 686392 Bergslagsvägen 20
+ flera adresser Lindesberg Del 4
Delegationsbeslut Grävtillstånd 686385 Bäckholmsvägen 9
+ flera adresser Vedevåg
Delegationsbeslut Grävtillstånd 686382 Bondskogsvägen 7
+ flera adresser Lindesberg Del 1
Delegationsbeslut Grävtillstånd 686383 Blåbärsvägen 10 +
flera adresser Lindesberg Del 2
Delegationsbeslut Grävtillstånd 686391 Basvägen 6 + flera
adresser Lindesberg Del 3
Delegationsbeslut Grävtillstånd 686384 Backvägen 7 +
flera adresser Storå
Delegationsbeslut Grävtillstånd 686381 Hedensbergsgatan
16 + flera adresser Frövi
Delegationsbeslut Grävtillstånd 686386 Bergvägen 5 +
flera adresser Stråssa
Delegationsbeslut Grävtillstånd 686377 Bergsvägen 21 +
flera adresser Fellingsbro
Delegationsbeslut Grävtillstånd 686378 Bergsmansvägen
19 + flera adresser Guldsmedshyttan
Delegationsbeslut Grävtillstånd 686379 Broströms Väg 3 +
flera adresser Rockhammar (frövi)
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SBB2022-071-4
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Delegationsbeslut Grävtillstånd 686380 Finnvägen 1 +
flera adresser Ramsberg
Delegationsbeslut dispenstransport TRV 2022/20876
Delegationsbeslut, Sekretessbeslut utlämnande av handlingar, konstgräsplan Karlsängs IP
Delegationsbeslut, Yttrande A139.596 2022 Uteservering
Guldkringlan Grythyttan
Delegationsbeslut, sekretessbeslut utlämnande av handlingar, Banvägen Lindesberg
Delegationsbeslut, Yttrande A121.853 2022 uteservering
Prästgatan 8
Delegationsbeslut, Yttrande, ansökan om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter, byggnadsställning
Trädgårdsgatan 7 Lindesberg 15 mars-15 juni 2022
A136.877/2022
Delegationsbeslut, Yttrande A123.498/2022 Politisk information Flugparken
Delegationsbeslut förlängt grävtillstånd 686339 Källvägen
7 Hällefors
Delegationsbeslut uppehåll avfallshämtning 2022 nr 89123

______
Läggs till handlingarna.
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§ 61
Meddelanden för kännedom
SBB2020-358-14

Protokollsutdrag Hällefors kommun KF § 72 Framtida organisation av verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen. (KS 20/00014)

SBB2021-1235-6

Protokollsutdrag, Lindesberg Utskottet för stöd och strategi Återrapport till utskott för stöd och strategi gällande
lokaliseringsutredning för ny återvinningscentral ÅVC i
Lindesbergs tätort. KS 2021/320-7

SBB2021-252-4

Protokollsutdrag Hällefors kommun KS § 52 Tilläggsbudgetering investering teknisk verksamhet. KS 22/00015

SBB2020-539-4

Protokollsutdrag Hällefors kommun KS § 53 Tilläggsbudgetering för investering i Fjällbo reningsverk. KS 20/00224

SBB2021-336-8

Protokollsutdrag från Hällefors kommun KS § 57 Upphävande av tidigare kommunfullmäktigebeslut om anslutning
utanför verksamhetsområde för VA. KS 21/00092

22-228

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen Lindesbergs
kommun sammanträde den 29 mars 2022 - Årsredovisning
2021

SBB2021-1230-4

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen Lindesberg den
29 mars 2022 - Beslut, medborgarförslag om att måla om
bänkarna på Norrtullstorget i Lindesberg

SBB2020-234-9

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen Lindesberg sammanträde den 29 mars 2022 - Ombudgetering investeringar 2021-2022

______
Läggs till handlingarna.
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SBB2022-177

§ 62

Information inför elupphandling
Direktionen diskuterar kriterierna inför kommande elupphandling.

______

Informationen läggs till handlingarna.
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SBB2022-491

§ 63

NKI (Nöjd-kund-index) Lokal- och miljöservice
Avdelningschef Ulla Bergström presenterar resultatet efter genomförd NKIundersökning inom lokalvården.
Syftet var att få svar på hur kunderna upplever SBB som leverantör av tjänsterna inom lokalvård samt använda resultatet i det interna utvecklingsarbetet.
Denna undersökning är en nollmätning och ska även fungera som en referenspunkt för nästkommande mätningar.
• Totalt skickades enkäten ut till 77 kunder i Hällefors, Nora, Lindesberg och
Ljusnarsbergs kommun
•

Antalet svarande blev 32 personer, vilket ger oss en svarsfrekvens på
42%.

•

Målpersonerna har varit avtalsansvariga och förbundets kontaktpersoner
hos respektive kund. Kunderna är verksamheter inom äldreboende, äldreomsorg, skola och förskola.

NKI-index blev totalt 71.
______
Informationen läggs till handlingarna.
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