KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunfullmäktige, tisdagen den
16 juni 2015 kl. 18.00 i Lindesberg Arena, Aktiviteten
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!

Bengt Storbacka
Ordförande

Anna Nilsson
Sekreterare

Föredragningslista
Nr.

Ärende
1. Val av justerare

Dnr

Förslag till beslut
Gunilla Remnert (V) och Virosa Viberg (SD) utses till
justerare med Christina Pettersson (C) och Agneta
Nilsdotter (MP) som ersättare.
Justering sker på sekreterarens rum den 18 juni 2015
kl. 14.00

2. Allmänhetens frågestund
3. Presentation av ledamöter
4. Revisionsberättelse för år 2014 (se bilaga)

2015/303
AKK

5. Årsredovisning 2014 (se bilaga)

2015/135
AKK

6. Tilläggsanslag för feriearbete 2015

2015/201
AKK

7. Tilläggsanslag för Kom i jobb 2015

2015/202
AKK

8. Detaljplan för
kommun

2013/194
AKK

m fl (Strandskolan) i Lindesbergs

1

9. Gemensam taxa för markåterställningsarbeten för
Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun

2015/182
AKK

10. Revidering av förbundsordning för Bergslagens
kommunalteknik, samt revidering av samverkansavtal
och reglemente för Bergslagens miljö- och byggnämnd

2015/183
AKK

11. Revidering av arvodesreglemente för direktionen,
Bergslagens kommunalteknik

2015/184
AKK

12. Förändring av arvodesbetämmelser

2014/496
AKK

Svar på motioner och interpellationer
13. Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om att bygga
vandrarhem och/eller stugby på Loppholmarna eller i
dess närhet

2015/29
AKK

14. Interpellation från Marita Haraldsson (MP) om
könsfördelning och personalresurser på korttidsplatser
inom LSS

2015/281
AKK

15. Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) till
kommunstyrelsens ordförande om integration

2015/205
AKK

16. Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) till ordförande 2015/209
i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden om
AKK
vaktmästeri
Nya motioner, interpellationer och medborgarförslag
17. Motion från John Omoomian (S) om införande av årlig
demokratidag

2015/317
AKK

18. Meddelanden

2

1. Val av justerare
Förslag till beslut
Gunilla Remnert (V) och Virosa Viberg (SD) utses till justerare med Christina Pettersson
(C) och Agneta Nilsdotter (MP) som ersättare.

Justering sker på sekreterarens rum den 18 juni 2015 kl. 14.00
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2. Allmänhetens frågestund
Här får boende i Lindesbergs kommun möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige

Sida 4 av 31

3. Presentation av ledamöter
Under våren kommer varje ordinarie ledamot få två minuter i talarstolen för att presentera
sig själv och berätta om sina förhoppningar inför mandatperioden 2014-2018.
De som kommer att ges möjlighet vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2015
är:
Kristine Andersson (S) kvar sedan tidigare
Farhia Ahmed (S) kvar sedan tidigare
Jan Hansson (M)
Lillemor Bodman (M)
Sven-Erik Larsson (M)
Anna Öfverström (M)
Göran Gustavsson (-)
Ingrid Åberg (KD)
Bengt Evertsson (MP)
Agneta Nilsdotter (MP)
Per Söderlund (SD)
Virosa Viberg (SD)

Presentationen fortsätter efter sommaruppehållet med:
Pamela Hopkins (SD)
Thord Durnell (SD)
Jan Marne (SD)
Birgitta Duell (SD)
Mats Seijboldt (SD)
Anders Eriksson (SD)
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Tuula Marjeta (C)
Fredrik Lindmark (M)
Bengt Storbacka (S)
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4. Revisionsberättelse för år 2014
Förslag till beslut

Lindesbergs kommuns styrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda ledamöterna i
dessa organ, beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Ärendebeskrivning

De av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse,
nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den
verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Revisorernas ansvar är att granska verksamheten, intern kontroll och räkenskaper samt
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunalverksamhet
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Granskningsinsatserna har prioriterats utifrån en bedömning av väsentlighet och risk.

Revisorerna tillstyrker i en skrivelse, daterad den 28 maj 2015, att fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa
organ. De tillstyrker även att kommunens årsredovisning för 2014 godkänns.
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5. Årsredovisning 2014
Förslag till beslut

Årets resultat 45 201 987:09 kronor - överskott – tillförs det egna kapitalet samt fördelas till
resultatregleringsfonder enligt nedan:

-tillförande till resultatregleringsfonden för vatten och avlopp med 641 504:15 kronor,

- tillförande till resultatregleringsfonden för renhållning med 78 581:63 kronor.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret inkom med årsredovisningen för år 2014 den 21 maj 2015.
Kommunens resultat uppgår till 45 201 987:09 kronor. I resultatet ingår resultaten för VAenheten med överskott på 641 504:15 kronor och överskott för renhållningsenheten med
78 581:63 kronor.

Information om bokslutet har lämnats vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 februari
2015 samt vid kommunstyrelsens analysdag den 26 mars 2015.

Kommunledningskontoret föreslår i en tjänsteskrivelse, daterad den 20 maj 2015 att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

att årets resultat 45 201 987:09 kronor - överskott – tillförs det egna kapitalet samt fördelas
till resultatregleringsfonder enligt nedan:

-tillförande till resultatregleringsfonden för vatten och avlopp med
641 504:15 kronor,
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- tillförande till resultatregleringsfonden för renhållning med
78 581:63 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2015 föreslå kommunfullmäktiges besluta att:

Årets resultat 45 201 987:09 kronor - överskott – tillförs det egna kapitalet samt fördelas till
resultatregleringsfonder enligt nedan:

-tillförande till resultatregleringsfonden för vatten och avlopp med 641 504:15 kronor,

- tillförande till resultatregleringsfonden för renhållning med 78 581:63 kronor.
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6. Tilläggsanslag för feriearbete 2015
Förslag till beslut

Finansiering för de ytterligare cirka 100 feriearbetarna sker inom det egna kapitalet med 1
miljon kronor.

Ärendebeskrivning

Irja Gustavsson (S) lyfte vid tillväxtutskottets sammanträde den 14 april 2015 att en politisk
viljeriktning är att ungdomar ska ha jobb och undrar hur mycket mer pengar som behövs
för att kunna placera alla som är behöriga att söka feriearbete i jobb.

Karin Holmberg, enhetschef för arbetsmarknadsenheten, informerar om att ungefär 420
ungdomar har sökt feriearbete sommaren 2015. Alla är dock inte berättigade att söka men
har sökt ändå.

Ungefär 200 elever kommer att erbjudas feriejobb. Ytterligare 100 är berättigade feriejobb,
men det saknas medel i budgeten för att även de ska kunna erbjudas ferieplatser.

Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att uppdra till förvaltningen att fortsätta arbeta
för att alla cirka 300 ungdomar som är berättigade att söka feriejobb ska få det. Ett förslag
ska lämnas till beredande kommunstyrelsen den 28 april 2015.

Karin Holmberg, enhetschef för arbetsmarknadsenheten inkom med en tjänsteskrivelse
daterad den 23 april 2015 med en sammanställning av ferieansökningar och en
sammanställning av budgeterade medel.

Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2015 föreslå att kommunfullmäktige beslutar:
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Finansiering för de ytterligare cirka 100 feriearbetarna sker inom det egna kapitalet med 1
miljon kronor.
6.1. Handlingar
KS § 135 Ferie.pdf (inkluderad nedan)
TU § 46 Ferie.pdf (inkluderad nedan)
Redovisning ferie Tjänsteskrivelse.pdf (inkluderad nedan)
AMN § 86 Feriejobb 2015.pdf (inkluderad nedan)
AMN § 114 Feriearbete 2015.pdf (inkluderad nedan)
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-05-26

KS § 135

Dnr. 2015/201

Tilläggsanslag för feriearbete 2015
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Finansiering för de ytterligare cirka 100 feriearbetarna sker inom det egna
kapitalet med 1 miljon kronor.
Ärendebeskrivning
Irja Gustavsson (S) lyfte vid tillväxtutskottets sammanträde den 14 april
2015 att en politisk viljeriktning är att ungdomar ska ha jobb och undrar
hur mycket mer pengar som behövs för att kunna placera alla som är
behöriga att söka feriearbete i jobb.
Karin Holmberg, enhetschef för arbetsmarknadsenheten, informerar om att
ungefär 420 ungdomar har sökt feriearbete sommaren 2015. Alla är dock
inte berättigade att söka men har sökt ändå.
Ungefär 200 elever kommer att erbjudas feriejobb. Ytterligare 100 är
berättigade feriejobb, men det saknas medel i budgeten för att även de ska
kunna erbjudas ferieplatser.
Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att uppdra till förvaltningen
att fortsätta arbeta för att alla cirka 300 ungdomar som är berättigade att
söka feriejobb ska få det. Ett förslag ska lämnas till beredande
kommunstyrelsen den 28 april 2015.
Karin Holmberg, enhetschef för arbetsmarknadsenheten inkom med en
tjänsteskrivelse daterad den 23 april 2015 med en sammanställning av
ferieansökningar och en sammanställning av budgeterade medel.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att finansiering för de ytterligare cirka 100
feriearbetarna 2015 sker inom det egna kapitalet med 1 miljon kronor.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2015-04-14

TU § 46

Dnr. 2015/201

Feriearbete 2015
Beslut
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbeta för att alla
cirka 300 ungdomar som är berättigade att söka feriejobb ska få det. Ett
förslag ska lämnas till beredande kommunstyrelsen den 28 april 2015.
Ärendebeskrivning
Irja Gustavsson (S) lyfte vid tillväxtutskottets sammanträde att en politisk
viljeriktning är att ungdomar ska ha jobb och undrar hur mycket mer
pengar som behövs för att kunna placera alla behöriga sökande feriearbete i
jobb.
Karin Holmberg, enhetschef för arbetsmarknadsenheten, informerar om att
ungefär 420 ungdomar har sökt feriearbete sommaren 2015. Alla är dock
inte berättigade att söka men har sökt ändå.
Ungefär 200 elever kommer att erbjudas feriejobb. Ytterligare 100 är
berättigade feriejobb, men det saknas medel i budgeten för att även de ska
kunna erbjudas ferieplatser.
Ledamöternas förslag till beslut
Irja Gustavsson (S) föreslår att förvaltningen ska fortsätta arbeta för att alla
cirka 300 ungdomar som är berättigade att söka feriejobb ska få det. Ett
förslag ska lämnas till beredande kommunstyrelsen den 28 april 2015.
_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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p2015.1774.
2015-04-23
Dnr 2015/201
2015-04-23
Tillväxtförvaltningen
Karin Holmberg
0581-816 50
karin.l.holmberg@lindesberg.se

Ferie
Prioritet åldersgrupp;
I första hand till ungdomar födda 1998
I andra hand till ungdomar födda 1997 och studerar på Lindeskolan, därefter övriga
1997:or
I tredje hand ungdomar födda jan-juni 1999 i mån av plats. Placering sker genom
lottning.

Nuläge;
Ansökningar:
417 ansökningar kom in till kommunen via externa länken.
17 ansökningar togs bort direkt då de var helt felaktiga
55 avslutas pga fel ålder mm (95:or, 96:or, 00:or samt ej folkbokförda)
319 placerade i nuläget utifrån att Tillväxtutskottet önskade att placera alla i rätt ålder
och utifrån antal platser som fanns att placera på.
Budget:
1.3 Mnkr
Lön 63 kr/timme, PO: 39 %, Total lön 87,57 kr à 90 timmar = 7881 kr/ferieungdom
Budget räcker till 164 platser.
Företag betalar för 24 platser
164+24 = 188 platser räcker budget för.
319-188= 131
7881 x 131= 1032 T kr saknas i finansiering för ferieungdomar 2015.
Beslut måste tas att tillföra 1032 t kr till AME för feriekostnader 2015.

Postadress
Sinderstalpsvägen 1
711 31 Lindesberg

Besöksadress
Dalkarlshyttan
711 31 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-148 36 fax

E-post/www
masugnen@lindesberg.se
www.lindesberg.se/masugnen

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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2
Under förutsättning att alla 319 tackar ja till sin plats och jobbar 90 timmar under sin
period.

Karin Holmberg

Enhetschef AME
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p 2015.1000
2015-03-23
2015/122

16

17

p 2015.1112
2015-03-23
2015/122

18
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7. Tilläggsanslag för Kom i jobb 2015
Förslag till beslut

Extra medel för Kom i jobb 2015 finansieras inom det egna kapitalet med 1 miljon kronor.

Ärendebeskrivning

Irja Gustavsson (S) lyfte vid tillväxtutskottets sammanträde den 14 april 2015 frågan om
Kom i jobbs fortsatta finansiering 2015.

Karin Holmberg, enhetschef för arbetsmarknadsenheten, informerar om att 49 personer
är igång idag i Kom i jobb. Eftersom det inte finns någon budget för 2016 kan det inte ske
några nyanställningar efter sommaren, eftersom de flesta anställningar löper 6 månader.
Budgeten för 2016 tas inte förrän i november.

Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att uppdra till förvaltningen att:
•

•

Redovisa hur mycket extra medel som behövs för att hålla projektet levande
fram tills årsskiftet för att inte tappa de arbetsplatser som finns för Kom i jobb
idag. Redovisningen ska lämnas till beredande kommunstyrelsen den 28 april
2015.
Ta fram underlag för att se om verksamheten ska bli permanent eller inte inför
budgetberedningen, där tydliga vinster och effekter ska framgå.

Karin Holmberg, enhetschef för arbetsmarknadsenheten inkom med en tjänsteskrivelse,
daterad den 23 april 2015 där kostnaderna för Kom i jobb 2015 redovisas.

Beslutsförslaget till kommunstyrelsen i tjänsteskrivelsen är att avsätta medel för Kom i jobb
under 2016 samt 2017 så nyanställningar kan ske under hela året utan att behöva vänta
på budgetbeslut i november 2015.
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Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2015 att föreslå kommunfullmäktige besluta

Extra medel för Kom i jobb 2015 finansieras inom det egna kapitalet med 1 miljon kronor.

7.1. Handlingar
Kostnader Kom i jobb tjänsteskrivelse.pdf (inkluderad nedan)
TU § 47 Kom i jobb.pdf (inkluderad nedan)
KS § 136 Kom i jobb.pdf (inkluderad nedan)
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p.2015.1754
2015-04-23
Dnr 2015/202
2015-04-23
Tillväxtförvaltningen
Karin Holmberg
0581-816 50
karin.l.holmberg@lindesberg.se

Kom i jobb
Kostnader Kom i jobb 2015
(allt är ungefärliga kostnader då en del anställda i Kom i jobb har
frånvaro vissa månader, obetalda semesterdagar, andra får ut
semesterersättning i större summa, en del har mer subventioner från
Arbetsförmedlingen andra mindre. Dessutom tillkommer kostnader för
arbetskläder och kompetensutveckling som inte är medräknat här)
Kostnad;
(EJ MEDRÄKNAT 9 PERSONER SERVICETEAMET)
Lön 17750 kr/ månad + PO 39.08% = 25 000 kr/ månad
Arbetsgivarstöd från AF i snitt: 11 000 kr/ månad (Nystartsjobb)
Nettokostnad lön per person; ca 14 000 kr
Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Antal
52 igång
53 igång
53 igång
48 igång

Avslut

9 avslut
10 avslut
9 avslut
3 avslut
6 avslut
11 avslut
Inga anställda
Inga anställda

Kostnader
728 000
742 000
742 000
686 000
658 000
532 000
406 000
280 000
238 000
140 000

Total årskostnad utan Serviceteamet = ca 5.2 Mnkr
------------------------------------------------------------------Med Serviceteamet 9 anställda: 1.5 Mn kr ytterligare i kostnad
9 x 14 000 = 126 000 kr / månad x 12 månader = 1.5 Mn kr
5.2 Mn kr + 1.5 Mn kr = 6.7 Mn kr
Serviceteamets intäkter ca 600 000 kr (beror helt på säsongens utfall).
Nettokostnad med Serviceteamet = 6.1 Mn kr
Det innebär ett underskott på 1.1 Mn kr under 2015
------------------------------------------------------------------Postadress
Sinderstalpsvägen 1
711 31 Lindesberg

Besöksadress
Dalkarlshyttan
711 31 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-148 36 fax

E-post/www
masugnen@lindesberg.se
www.lindesberg.se/masugnen

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Detta innebär att under 2015 kommer inga nya anställningar att göras inom ramen
för Kom i jobb då pengarna under året tar slut med det antal anställda som är igång
idag.
Eftersom Kom i jobb också delvis finansierar lönerna för Serviceteamet så räcker inte
fem miljoner för Kom i jobb under 2015.

Resultat Kom i jobb från 2014 till 2014-0421
•

59% självförsörjande efter anställning!

•

19 personer är INTE på försörjningsstöd idag av alla avslut (mätt slutet mars
2015)

•

5 som är åter på försörjningsstöd har MINDRE ekonomiskt bistånd nu än
innan

•

5 fått arbete direkt efter avslut, 3 arbete med arbetsgivarstöd, 4 direkt till studier



Flera har fått jobb ett par månader efter avslut, flera har deltidsjobb

•

100 personer har startat upp ett Kom i jobb ärende

•

84 personer har varit anställda en Kom i jobb-anställning

•

Flera har haft ett års anställningar

•

10 miljoner kr har räckt till 84unika anställningar mellan 6 -12 månader. Med en
lön på 17250 – 17750kr/ månad. (Därutöver Serviceteamets anställda under 2015).

Sparat försörjningsstöd:
-

-

Personerna som fått anställning i Kom i jobb har alla (utom Instegsjobben) haft
ett underskott mellan 1000 kr – 19 000kr/månad från försörjningsstöd ett snitt
på ca 5 000. Eftersom nästan alla har klarat sig på sin lön under
anställningstiden har försörjningsstöd sparat ca 100 000- 200 000 kr/ månad
tack vare Kom i jobb.
Därutöver tillkommer skatteintäkter som är svårt att räkna hem i år.

Bifogar resultat från enkäter:
Start innan Kom i jobb samt avslut efter Kom i jobb som deltagarna svarar på,
Enkät från arbetsplatserna som haft/tagit emot en Kom i jobbare.
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Utbetalt försörjningsstöd 2015
3000
2500

Tkr

2000
1500
1000
500
0

Jan

Feb

Mar

2015 2064

1777

2069

2014 2445

2108

2342

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

1899

1540

2250

2148

1285

2046

2097

2457

1368

Förslag till beslut:
Ta beslut att pengar kommer avsättas för Kom i jobb under 2016 samt 2017 så nya
anställningar kan komma igång i slutet av året utan att behöva vänta på budgetbeslut i
november 2015. Det innebär endast en ryckig rekryteringsprocess att inte veta och en
uppstartssträcka som gör det svårt att sprida anställningarna över året.
Tillföra pengar under 2015 för att kunna fortsätta anställa under 2015.

Bilagor:
Resultat från tre olika enkäter.

Karin Holmberg
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten

24

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2015-04-14

TU § 47

Dnr. 2015/202

Extra medel för Kom i jobb 2015
Beslut
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningen att:




Redovisa hur mycket extra medel som behövs för att hålla projektet
levande fram tills årsskiftet för att inte tappa de arbetsplatser som
finns för Kom i jobb idag. Redovisningen ska lämnas till beredande
kommunstyrelsen den 28 april 2015.
Ta fram underlag för att se om verksamheten ska bli permanent
eller inte inför budgetberedningen, där tydliga vinster och effekter
ska framgå.

Ärendebeskrivning
Irja Gustavsson (S) lyfter vid sammanträdet frågan om Kom i jobbs
fortsatta finansiering 2015.
Karin Holmberg, enhetschef för arbetsmarknadsenheten, informerar om att
49 personer är igång idag i Kom i jobb. Eftersom det inte finns någon
budget för 2016 kan det inte ske några nyanställningar efter sommaren,
eftersom de flesta anställningar löper 6 månader. Budgeten för 2016 tas inte
förrän i november.
Ledamöternas förslag till beslut
Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska uppdra till
förvaltningen att redovisa hur mycket extra medel som behövs för att hålla
projektet levande fram tills årsskiftet för att inte tappa de arbetsplatser som
finns för Kom i jobb idag. Redovisningen ska lämnas till beredande
kommunstyrelsen den 28 april 2015.
Förvaltningen ska ta fram underlag för att se om verksamheten ska bli
permanent eller inte inför budgetberedningen, där tydliga vinster och
effekter ska framgå.
_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen
Näringslivschefen
Meddelas för kännedom:
Ekonomienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-05-26

KS § 136

Dnr. 2015/202

Tilläggsanslag för Kom i jobb 2015
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Extra medel för Kom i jobb 2015 finansieras inom det egna kapitalet med 1
miljon kronor.
Ärendebeskrivning
Irja Gustavsson (S) lyfte vid tillväxtutskottets sammanträde den 14 april
2015 frågan om Kom i jobbs fortsatta finansiering 2015.
Karin Holmberg, enhetschef för arbetsmarknadsenheten, informerar om att
49 personer är igång idag i Kom i jobb. Eftersom det inte finns någon
budget för 2016 kan det inte ske några nyanställningar efter sommaren,
eftersom de flesta anställningar löper 6 månader. Budgeten för 2016 tas inte
förrän i november.
Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att uppdra till förvaltningen
att:
 Redovisa hur mycket extra medel som behövs för att hålla projektet
levande fram tills årsskiftet för att inte tappa de arbetsplatser som
finns för Kom i jobb idag. Redovisningen ska lämnas till beredande
kommunstyrelsen den 28 april 2015.
 Ta fram underlag för att se om verksamheten ska bli permanent
eller inte inför budgetberedningen, där tydliga vinster och effekter
ska framgå.
Karin Holmberg, enhetschef för arbetsmarknadsenheten inkom med en
tjänsteskrivelse, daterad den 23 april 2015 där kostnaderna för Kom i jobb
2015 redovisas.
Beslutsförslaget till kommunstyrelsen i tjänsteskrivelsen är att avsätta
medel för Kom i jobb under 2016 samt 2017 så nyanställningar kan ske
under hela året utan att behöva vänta på budgetbeslut i november 2015.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att extra medel för Kom i jobb 2015
finansieras inom det egna kapitalet med 1 miljon kronor.
_________
Justerande

Utdragsbestyrkande
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8. Detaljplan för

m fl (Strandskolan) i Lindesbergs kommun

Förslag till beslut

Detaljplan för

m fl (Strandskolan) i Lindesbergs kommun antas.

Ärendebeskrivning

Kvarteren Gåsen och Lejonet i den södra delen av Lindesbergs stadskärna har under de
senaste åren genomgått en förändring. Skolbyggnaden i kvarteret Gåsen har byggts om
till bostäder och stod klar 2014. Fastigheterna ägs av kommunala bolag och kommunens
vilja är att förtäta kvarteren med bostäder. I samband med detta är kommunen positiv
till att komplettera med nya bostadsbyggnader på
samt
på ytor som
idag nyttjas som parkering. Tellandska gården, fastigheten Lejonet 16, har använts som
kommunens museum, fastigheten är sedan 2014 i privat ägo och byggs om till bostad.

Dessa förändringar kräver upprättande av en ny detaljplan. En ansökan om ändring av
detaljplan för området inkom till Bergslagens miljö- och byggförvaltning från FALAB den 7
februari 2012.

Planen har varit ute på samråd perioden 6 februari – 6 mars 2013. Därefter har
omfattande justeringar gjorts av planförslaget vilket har resulterat i att det ställts ut för
granskning vid tre tillfällen. Senaste granskningstiden pågick under perioden 4-27 mars
2015.

Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade den 9 april 2015 att tillstyrka Detaljplan för
Gåsen 7 m fl (Strandskolan) och skicka den vidare till antagandeprövning i Lindesbergs
kommun.

Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2015 föreslå kommunfullmäktige besluta att
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Detaljplan för

m fl (Strandskolan) i Lindesbergs kommun antas.

Planen har varit ute på samråd perioden 6 februari – 6 mars 2013. Därefter har
omfattande justeringar gjorts av planförslaget vilket har resulterat i att det ställts ut för
granskning vid tre tillfällen. Senaste granskningstiden pågick under perioden 4-27 mars
2015.

Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade den 9 april 2015 att tillstyrka Detaljplan för
m fl (Strandskolan) och skicka den vidare till antagandeprövning i Lindesbergs
kommun.
8.1. Handlingar
Beslut BMB

1).pdf (inkluderad nedan)

Granskningsutlåtande
Antagandehandling

pdf (inkluderad nedan)
pdf (inkluderad nedan)

Granskningsutlåtande_131210.pdf (inkluderad nedan)
Granskningsutlåtande_150304.pdf (inkluderad nedan)
Samrådsredogörelse.pdf (inkluderad nedan)
KS § 139 Detaljplan

.pdf (inkluderad nedan)
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Dnr 2009-S468

Stadsarkitektkontoret
Isabella Lohse
Tfn. 0581 - 810 66
isabella.lohse@bmb.se

DETALJPLAN FÖR
M.FL. (STRANDSKOLAN)
I LINDESBERGS KOMMUN, ÖREBRO LÄN.
SAMRÅDSSKEDET
Planförslaget handläggs med normalt planförfarande. Tillfälle till samråd har beretts enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Samrådshandlingen har under tiden 6 februari – 6 mars 2013 varit utsänd till sakägare, kommunala förvaltningar och andra berörda instanser. Med anledning av samrådet har 13 yttranden inkommit.

GRANSKNINGSSKEDET
Planförslaget har efter samrådsskedet varit tillgängligt för granskning enligt 5 kap
18 § Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) på biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan
37 A, och på Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning (BMB) samt funnits tillgängligt på www.bmb.se, under perioden 9 maj – 9 juni 2013.
Under första granskningsskedet inkom 13 yttranden som innehöll många synpunkter kring planförslaget och föranledde ett stort antal förändringar. Enligt PBL
(2010:900) 5 kap. 25 § ska kommunen om den ändrar sitt planförslag väsentligt
efter granskningstiden, kungöra och låta granska det ändrade förslaget på nytt.
BMB bedömde att de förändringar som skett efter granskningsperioden 9 maj – 9
juni 2013 var av sådan omfattning att en ny granskning skulle genomföras.
Denna andra granskning pågick under perioden 11 december 2013 – 15 januari
2014 där planförslaget på nytt ställdes ut på biblioteket i Lindesberg och på BMB
samt fanns tillgängligt på www.bmb.se. Under den andra granskningen inkom 13
yttranden. Enligt PBL (2010:900) 5 kap. 25 § ska kommunen om den ändrar sitt
planförslag väsentligt efter granskningstiden, kungöra och låta granska det ändrade
förslaget på nytt. BMB bedömer att de förändringar som skett efter granskningsperioden 11 december 2013 – 15 januari 2014 är av sådan omfattning att ytterligare en
ny granskning ska genomföras.

1(5)

30

En tredje granskning av planförslaget har pågått under perioden 4 – 27 mars 2015.
Planhandlingarna har funnits tillgängliga på samma platser som vid tidigare
granskning. Under den tredje granskningen inkom tio yttranden varav fem med
synpunkter. Följande instanser har lämnat förslaget utan erinran: Länsstyrelsen,
Bergslagens Kommunalteknik, Tillväxtförvaltningen Lindesbergs kommun, Räddningstjänsten,
Nedan följer en sammanfattning av alla inkomna synpunkter under föregående
(tredje) granskningsskedet. Synpunkter som inkommit men inte lett till någon förändring är även de redovisade och kommenterade för att förklara de ställningstaganden som gjorts. Yttrandena i sin helhet finns att läsa på Bergslagens Miljö- och
Byggförvaltning.

INKOMMNA SYNPUNKTER

1 Lantmäteriet har inga direkta erinringar men anser att plankartan blir svårläst
när det är ett så stort område som skrafferas pga. upphävande av strandskydd.
Sträckningen av utfartförbudet längs Kvarngatan – Kungsgatan samt Trädgårdsgatan – Kungsgatan ifrågasätts då det går förbi parkeringarna.
Kommentar: Infart till parkeringar kommer att ske under huskroppen (då
bottenvåningen inte går att inreda för bostäder pga. översvämningsrisken)
därav utfartsförbudets dragning.
2 Fastigheter i Linde AB (FALAB) vad gäller Kv Lejonet är det en byggreserv i
FALAB/LIBOS långsiktiga planer och i samband med byggnation på Kv Gåsen
kommer fastigheten iordningställas till parkeringsplatser för deras hyresgäster.
Vidare hänvisas till synpunkter från anlitad arkitekt, som framför följande:
Byggrätten för WB måste utvidgas till att omfatta 400 kvm för att rymma den i
tävlingsförslaget presenterade brygganordningen inkl. båtplatser mm. Angående
parkeringsplatser anges i planhandlingen att 24+2 HP-platser ryms inom fastigheten, vilket är 4 platser för lite. Dessa ska lösas genom gatuparkering på Trädgårdsgatan. Denna lösning bör godkännas.
Kommentar: Byggrätten för bryggor har utökats. I och med bostadsbolagets
yttrande kommer parkeringssituationen går att hantera på intilliggande
kvarter som även det ägs av exploatören. Om kvarteret
på sikt ska
exploateras måste en ny översyn av parkeringssituationen göras utifrån de
förhållanden som då råder på platsen. Beroende på typ av bebyggelse som
prövas på fastigheten (exempelvis studentbostäder) kan andra behov av
parkering föreligga.
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3 Synpunkter från fastighetsägare intill planområdet (bedöms som sakägare)
Bilaga 1

3.1 Fastighetsägare till
framför följande synpunkter:

samt fastighetsägare till

Högsta tillåtna nockhöjd föreslås vara 75,3 respektive 75,5 m över nollplanet,
dvs. att husen underordnar sig Strandskolans höjd 77,5 m över nollplanet.
Strandskolans takvinkel är ca 27 grader, ny byggnads takvinkel får vara mellan
10-15 grader vilket ger en takfot i samma höjd och för den lägre takvinkeln
högre höjd än Strandskolans. Ett hus med takfot lika och till och med över
Strandskolans takfot kommer inte att vara underordnad.
Byggrätt för det nya huset mot Trädgårdsgatan har ökat i längd till 39 m och anses bli en för lång och stor byggnad för sammanhanget. Ytan mellan befintlig
byggnad, Strandskolan och den föreslagna ”flygelbyggnaden” mot Trädgårdsgatan försvinner vilket starkt påverkar kvarterets upplevelse i ett öppet förhållande
och siktlinje genom kv mellan Kungsgatan och lindesjön. Den föreslagna byggnaden mot Trädgårdsgatan blir för sitt sammanhang stor både i längd och höjd.
Anser inte att planbestämmelserna kring nockhöjd, takutformning, takvinkel
samt utformning och färgval avspeglar skrivelsen i planbeskrivningen gällande
att byggnaderna ges ett formspråk som är anpassat till den äldre Strandskolan
och kringliggande bebyggelse. Takfotens plushöjd bör regleras, takvinkel bör
harmoniera med omgivande takvinklar samt husens längd och önskvärd avtrappning mot sjön bör regleras i plan.
Texten kring riksintresset på sida 16 i planbeskrivningen är direkt vilseledande
och felaktig.
Balkonger på tillkommande byggnader bör placeras inåt den egna gården samt
mot sjön vilket bör skrivas in i detaljplanen.
Anser inte att motivet för att öka antalet lägenheter i de tillkommande byggnaderna på Gåsen, utifrån att det är endast är möjligt på den fastigheten i centrum,
är riktigt. Den unika miljön bör inte offras för att klämma in några extra lägenheter.
De nya husen ska ner i höjd, trappas ner mot vattnet och minska i sin längd.
Detta för att vara ödmjuk för den skala som finns i Lindesbergs mest unika
miljö.
I yttrandet finns även bilder, illustrationer och utdrag ur bevarandeplan samt från
Länsstyrelsens hemsida. Yttrandet i sin helhet finns bifogat granskningsutlåtandet.
Kommentar: Sedan den andra granskningen har nu presenterat förslag på
utformning av de tillkommande byggnaderna tagits fram i dialog mellan
Länsstyrelsen, BMB, FALAB samt extern arkitekt. Detta förslag anses väl
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anpassat till uttrycken i riksintresset samtidigt som det möjliggör en mer
generös exploatering. Strandskolan anses i och med föreslagen byggnation
behålla sin position som solitär huvudbyggnad i kvarteret Gåsen.
Planbestämmelserna anses vara tillräckliga för att uppfylla syftet med planen. Ingen ytterligare planbestämmelse kring balkonger kommer att införas.
Texten på sida 16 har justerats.
3.2 Fastighetsägare till

framför följande synpunkter:

Hänvisar till sitt tidigare yttrande. Vill även betona att sjöutsikten försvinner från
dennes mfl. fastigheter, samt för dem som promenerar längs Kungsgatan.
Kommentar: Se kommentar i samrådsredogörelsen.
3.3 Fastighetsägare till

, framför följande synpunkter:

Parkering för
ska enligt planhandlingen lösas inom fastigheten vilket
anses vara omöjligt. Kvarngatan är enda möjliga tillfart till fastigheten och hela
sträckan som angränsar till
är idag avstängd för trafik. Trafikföreskrifterna avses, enligt trafikenheten, inte att ändras. Slaggstensmuren är en ytterligare begränsning när det gäller infart för parkering till fastigheten.
Då trafikföreskrifterna inte tillåter fordonstrafik fram till fastigheten gjordes en
överenskommelse med kommunen vid fastighetsköpet att kommunen skulle upplåta parkeringsplatser på fastigheten
i väntan på ny detaljplan där en
långsiktig lösning skulle presenteras. Planförslaget saknar denna parkeringslösning.
Önskar att en justering görs i planhandlingen där det inte förutsätts att parkering
ska lösas inom fastigheten
, då det anses orimligt med dagens förutsättningar.
Vill se tydligare ställningstagande i detaljplanen att all parkering ska lösas inom
de nya fastigheterna alternativt att de som exploaterar området och ska ta hänsyn
till parkeringssituationen för boende/besökare för både
Planhandlingarna bör justeras så att det framgår att fastigheten
vatägd.

är pri-

Kommentar: I planhandlingarna skrivs att parkering till
föreslås lösas inom fastigheten. Enligt markägare tillika exploatör, FALABs
yttrande framgår att fastigheten
inte avses att exploateras inom
den närmsta tiden och att fastigheten ska iordningsställas som parkering i
samband med exploatering av Kv Gåsen. Hur parkeringar på fastigheten
förvaltas regleras inte i detaljplanen utan får lösas i dialog med
fastighetsägaren.
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Fram till eventuell byggnation på
går parkeringsfrågan att hantera med att fastigheten fortsättningsvis nyttjas som parkeringsplats. Vid en
exploatering av fastigheten måste parkeringssituationen åter behandlas utifrån de förutsättningar som då råder. Beroende på typ av bebyggelse som
prövas på fastigheten (exempelvis studentbostäder) kan andra behov av
parkering föreligga.
Handlingarna har justerats så att ägandeförhållandena är korrekta.

STÄLLNINGSTAGANDE
Planförslaget har omarbetats flera gånger utifrån inkomna synpunkter från både
sakägare, myndigheter och beställare. Det förslag som nu presenteras anses vara
anpassat till riksintresset samtidigt som det möjliggör förtätning i de centrala delarna av staden. Detaljplanen kommer således att överlämnas för antagandeprövning.

Isabella Lohse
Fysisk planerare

Peter Grönlund
Förvaltningschef
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Planbeskrivning
Handlingar
Handlingar tillhörande detaljplanen:
1, Plankarta i skala 1:1000 (vid utskrift i A2 format) med planbestämmelser
2, Denna planbeskrivning
3, Fastighetsförteckning
Övriga handlingar:
1, Behovsbedömning

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya flerbostadshus på fastigheterna
samt nyttjande av befintliga byggnader på
som bostäder.
Tellandska gården
ska även kunna nyttjas för verksamheter som innefattas av
användningen Kultur och fritid, t.ex. vandrahem och på fastigheten
ska även handel
medges i bottenvåning. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra fastighetsregleringar
mellan fastigheter i kvarteret Lejonet för att möjliggöra uppförande av den nya bebyggelsen.

Bakgrund
Kvarteren Gåsen och Lejonet i den södra delen av Lindesbergs stadskärna har under de
senaste åren genomgått en förändring. Skolbyggnaden i kvarteret Gåsen har byggts om till
bostäder och stod klar 2014. Fastigheterna ägs av kommunala bolag och kommunens vilja är
förtäta kvarteren med bostäder. I samband med detta är kommunen positiv till att komplettera
med nya bostadsbyggnader på
på ytor som idag nyttjas som
parkering. Det kommunala bolaget Fastigheter i Lindesberg AB (FALAB) ansvarar för
exploateringen. Tellandska gården, fastigheten
har använts som kommunens
museum, men den verksamheten flyttade 2011 till f.d. Stripa gruva, fastigheten är sedan 2014
i privat ägo och byggs om till bostad.
Dessa förändringar kräver upprättande av en ny detaljplan. En ansökan om ändring av
detaljplan för området inkom till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning från FALAB den 7
februari 2012. I planarbetet ska den föreslagna exploateringen prövas i ett sammanhang.

Planprocessen
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Då planarbetet påbörjades efter den 2
maj 2011 handläggs detaljplanen enligt Plan- och bygglagen 2010:900.
Då detaljplanens syfte överensstämmer med översiktsplanen, har det inte upprättats något
planprogram.
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Förenligt med 3, 4 och 5 kap. MB
Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken samt att
miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Miljöpåverkan beskriv vidare under rubriken
konsekvenser av förslaget.

Plandata
Läge och areal

Planområde

Fig. 1: Översiktskarta, planområdet läge i Lindesberg.

Planområdet ligger i Lindesbergs stad i de kulturhistoriskt värdefulla kvarteren i den södra
delen av stadskärnan.
Planområdet omfattar ca 14.000 kvadratmeter (1,4 ha) och innefattar hela fastigheten
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Markägoförhållanden
Samtliga fastigheter i området ägs antingen av Lindesbergs kommun, Lindesbergsbostäder
eller Moderbolaget i Lindesberg AB (MoLAB), med undantag för Lejonet 16 som är
privatägd.

Fig. 2: Karta över planområdet

Tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Större delen av Lindesbergs stadskärna, däribland det aktuella planområdet, är klassat som
riksintresse. Riksintressen bevakas av länsstyrelsen och får inte påtagligt skadas av
exempelvis nya byggprojekt.
De av planen mest berörda kvarteren, Gåsen och Lejonet, ligger inom ett område av
riksintresse för kulturmiljövården, K 40 Centrala Lindesberg, enligt 3 kap. 6 § MB. Som
motiv för riksintresset anges ”Småstadsmiljö som visar centralmaktens strävan vid 1600talets mitt att grunda nya städer för att främja den för riket viktiga bergshanteringen samt
den förindustriella stadens bebyggelse och liv”. Uttrycket för riksintresset är ”Den
rätvinkliga rutnätsplanen från 1644. Tomtstruktur, äldre småskalig trästadsbebyggelse med
större stadsgårdar och enklare utkantsbebyggelse. En grupp större stenbyggnader vid kyrkan
och torget”. Utöver det bör riksintresset med de kulturhistoriska värdena ses i sin holistiska
kontext, d.v.s. även element som strandpromenaden och upplevelsevärdet inom
riksintresseområdet, samt utifrån angränsande områden, är viktiga att beakta i planarbetet.
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Strandskydd
För Lindesjön gäller de generella strandskyddsbestämmelserna. Skyddszonen utgår från 100
m från vardera sidan om strandkanten och omfattar både land och vatten, inklusive
undervattensmiljön. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden samt till att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten.
Översiktsplan och fördjupning av översiktsplan
För Lindesbergs stad antogs en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) 16 december 2014.
Området ligger inom det som benämns yttre stadskärna. Ett område med måttlig täthet som
ger visst underlag för lokal service, handel och parker. Inom området ställer man sig positiv
till förtätning av bostäder i anslutning till befintlig infrastruktur. Det uttrycks även i FÖPen att
det är viktigt att den nya bebyggelsen får vara ett avtryck från idag och att kommunen vill
uppmuntra nytänkande arkitektur som kan samspela med den historiska stadskärnan. För att
uppnå en måttlig täthet i den yttre stadskärnan förordas ett tomtexploateringstal som bör vara
högre än 0,5.
Den kommunövergripande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 17 april 2007.
Det aktuella planområdet pekas i översiktsplanen ut som lämplig yta för utbyggnadsområde.
I översiktsplanen beskrivs att ny bebyggelse i första hand bör ske i anknytning till befintlig
infrastruktur och etablerade sociala strukturer, vilket bl a innebär komplettering i kommunens
befintliga tätorter. Områden med kulturhistoriskt värde är inget hinder för kompletteringar av
bebyggelsen, men det ska ställas höga krav på placering och utformning av byggnader och en
ekologisk grundsyn bör följa all nybyggnation.
Detaljplaner
Gällande detaljplan för kv Gåsen och Lejonet är från 1925 (se bild nedan) och anger kv
Gåsens användning till ”huvudsakligen offentliga byggnader” (B). Kv Lejonet till ”slutet
byggnadssätt” (A). Prickade ytor anger de delar av kvarter där det ej ansetts tillåtet att uppföra
byggnad. Det finns ett tillägg till detaljplan som berör nordvästra delen av kvarteret Lejonet,
men det berör inte det aktuella planområdet.
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Fig. 3: Stadsplan för Lindesbergs stad från 1925. Gäller idag som detaljplan för det aktuella planområdet.

Utvecklingsstrategi för Lindesbergs kommun vision 2025
2013 antog kommunfullmäktige Utvecklingsstrategi Vision 2025. I strategin finns bl a
följande inriktningsmål under Attraktivitet och infrastruktur:



Attraktiva boendealternativ som passar alla grupper finns både i stad
och på landsbygd.
Lediga och attraktiva tomter för boende, handel och industri finns
tillgängliga i hela kommunen.

Förutsättningar
Markanvändning
Skolbyggnaden i kvarteret Gåsen har använts som skola sedan den byggdes 1859. Den sista
perioden användes den som kulturskola. Skolan har under 2013-14 renoverats och byggts om
till lägenheter.
nyttjas som parkering för närboende, personalparkering för
Kristinaskolan samt för hämtning och lämning av barn på Kristinaskolan i intilliggande
kvarteret Hästen. På
finns ett flerbostadshus och miljöbod. Tellandska gården,
fastigheten
, har tidigare varit bostad och museum. Huset såldes 2014 till en
privatperson som nu håller på att bygga om huset till bostad igen.
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Bebyggelse
Södra delen av Lindesbergs stadskärna
Kungsgatan, i södra delen av stadskärnan, karaktäriseras av en till stor del bevarad bebyggelse
från sent 1800-tal. Utmed Kungsgatan, söder om Kvarngatan, finner man främst 1-2 plans
träbebyggelse med mellanrum mellan huskropparna vilket skapar en kontakt med
innergårdarna. Undantag är den betydligt senare bebyggelsen i kvarteret Ankan vars fasad är
helt stängd mot Kungsgatan.
Längre österut i stadskärnan finner man något modernare byggnader från första delen av
1900-talet, där den mest framträdande är Kristinaskolan i kvarteret Hästen.
Närmast Lindesjön finns en friare bebyggelse som inte följer rutnätet lika strikt som resten av
stadskärnan. Byggnader har här placerats med en tydlig relation till sjön. Ofta har en grön yta
lämnats ner mot kajen och sjön. Flera byggnader är monumentala och dominerar hela kvarter,
som kyrkan (kv Kyrkan), sparbankshuset (kv. Svanen) och Strandskolan (kv Gåsen).
Byggnaderna skapar en tydlig stadssilhuett som kan ses från andra sidan sjön och södra
infarten.
Bebyggelse inom planområdet
Strandskolan,
Strandskolan uppfördes 1859 och representerar början på den då, och under kommande
årtionden, växande trenden att bygga hus i sten. Strandskolan är den äldsta kvarvarande
skolbyggnaden i Lindesberg.

Fig. 4: Strandskolan 2009

Strandskolan har sedan dess uppförande genomgått en renovering vilket resulterade i att den
typiska livliga senempirefasaden (jmfr mellan fig. 4 och 5) starkt utslätades, men huset har
kvar empiretidens karaktär i volym och linjer. Huset är byggt av sindersten som var en
slaggprodukt från järnproduktionen i Dalkarlshyttan.
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Fig. 5: Strandskolan 1910. (Källa: Lindesbergs museum)

Enligt karta från 1878 fanns tidigare två flyglar till Strandskolan. Dessa var troligen av
enklare karaktär, trähus med lockträpanel i en till två våningar.
Fastigheten
används i nuläget som allmän parkeringsyta. När ytan blev omgjord till
parkering är ej känt, men fotografier från tidigt 1900-tal vittnar om att hörnet på kvarteret en
gång i tiden varit en trädgård avgränsad av en stödmur.

Fig 6: Till vänster i bild syns södra hörnet av kv Lejonet. Ca 1910. (Källa: Lindesbergs museum)
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Tellandska gården,
Byggnaden har i sin nuvarande utformning en sen 1800-tals panel med fönster och former
som anknyter till 1700-talets stil. Huset har sannolikt en stomme från 1700-talet som
genomgått förändringar under 1800-talet och även senare. Byggnaden inreddes till museum
1943.

Fig 7: Tellandska gården 2009

Tellandska gården har en trädgård med några kartlagda fornminnen. Lusthuset som man
finner i fastighetens norra hörn är sannolikt från tidigt 1700-tal och är tillsammans med
huvudbyggnaden en av Lindesbergs bäst bevarade träbyggnader.
Natur och grönstruktur
Planområdet är en del av Lindesbergs stadskärna och har direkt anslutning till ”Lindesjön
runt”-promenaden. Närmsta sammanhållna grönområde är Kyrkberget som ligger ca 0,5 km i
nordöstlig riktning. Ca 1 km sydöst om planområdet ligger Tempelbackens naturreservat,
även det en del i ”Lindesjön runt”.
I kvarteret Gåsen finns två gräsytor med fyra större träd som man i samband med planeringen
bör ta hänsyn till. De ger kvarteret Gåsen och dess omgivningar en parkkänsla och skapar en
rymd i kvartersstrukturen.
På fastigheten
står lindar, ett äppelträd, en alm och en stor poppel. Poppeln är sjuk
och bör observeras framöver.
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Service
Planområdet ligger i Lindesbergs stadskärna med ett rikt utbud av service, på gångavstånd till
Norrtullstorget med bl a bibliotek, mataffär samt post. Vårdcentral finns ca 500 m från
planområdet.
Markförhållanden
Planområdet består närmast vattenlinjen av fyllnadsmassor. För övrigt är området en del av
den isälvsavlagring som sträcker sig i nord-sydlig riktning genom stadskärnan. Planområdet
består huvudsakligen av sand och grus. En översiktig geoteknisk undersökning har
genomförts för kv Gåsen (2013-11-07). Enligt den består jorden i området av följande lager:
Under den asfalterade ytan förekommer 1,0 – 1,2 m fyllning som huvudsakligen består av
sand och grus.
Naturligt lagrad jord under fyllningen utgörs av lösa finsediment, huvudsakligen lera, ner till
mellan 4,0 och 5,0 m under markytan. De lösa finsedimenten vilar på skiktad jord vars
relativa fasthet varierar mellan mycket låg och medelhög.
Under den skiktade jorden förekommer lösa finsediment med 0 – 2 m mäktighet i det
planerade södra byggnadsläget och 2 – 4 m mäktighet i det planerade norra byggnadsläget.
Dessa finsediment underlagras av friktionsjord med huvudsakligen hög relativ fasthet.
Vid trycksondering har stopp erhållits i mycket fast lagrad jord eller mot förmodat block 10,8
– 19,8 m under markytan för det planerade södra byggnadsläget och 16,3 – 22,7 m under
markytan för det planerade norra byggnadsläget.

I undersökningen ges följande rekommendationer:
Byggnadernas stomme grundläggs på spetsbärande pålar.
Vid överslagsmässig beräkning av erforderliga pållängder kan pålstoppsnivåer förutsättas
motsvara erhållna stoppnivåer vid slagsondering. För slutgiltig bestämning av
pålstoppsnivåer erfordras provpålning.
De båda markplanens golv kan eventuellt grundläggas som platta på mark.
När byggnadernas golvnivåer fastställts bestäms lämplig grundläggning av golven i samråd
mellan konstruktör och geotekniker.

Undersökningen påpekar även att det erfordras kompletterande undersökningar för att
noggrannare kontrollera förutsättningarna för pålgrundläggning.
Inga kända markföroreningar finns i planområdet. Det har inte funnits någon känd verksamhet
på fastigheten som skulle kunna ha medfört risk för markföroreningar.
Planområdet ligger inom högriskområde för markradon. Nybyggnation ska uppföras i
radonsäkert utförande.
Ytvatten, dagvatten, grundvatten
Brunnar för dagvatten finns utmed Kungsgatan.
Fornlämningar
Planområdet innefattar fyra registrerade fornminnen, samtliga belägna i fastigheten Lejonet
16. Av dessa är tre milstenar och det fjärde är själva Tellandska gården.
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Gator och trafik
Buller
Området besväras inte av något nämnvärt buller främst pga att området har väldigt låga
trafikflöde.
Trafik
De gator som påverkar planområdet är Trädgårdsgatan, Kvarngatan och Kungsgatan.
Kvarngatan har ingen genomfartstrafik överhuvudtaget pga att den är avstängd i sin nordöstra
ände mot Kristinavägen. Trädgårdsgatan har ett flöde på ca 300 fordon per dygn, jämt fördelat
i båda riktningarna. Flödet bedöms som lågt i proportion till gatubredd och
kvartersutformning.
Kungsgatan har ett dominerande flöde i sydöstlig riktning. Ett flöde som är mer än dubbelt det
nordvästliga. Flödet på gatan är ca 800 fordon per dygn och bedöms även det vara lågt i
proportion till gatubredd och kvartersutformning. Tillskottet av bostäder som ett
genomförande av detaljplanen innebär bedöms ligga inom ramarna för vad gatan är
dimensionerad för.
Parkeringsytor
Planområdets närhet till Kristinaskolan innebär att den aktuella delen av Kungsgatan, samt
parkeringsytan i
används som korttidsparkering för avlämning och upphämtning av
barn till och från skolan.
Kollektivtrafik
Planområdet ligger ca 600 meters promenadväg till resecentrum för tåg och buss. Dessutom
finns en busshållplats vid Kristinaskolan, ca. 150 meter från planområdet.
Teknisk försörjning
Planområdet är del av det kommunala VA-verksamhetsområdet och därmed anslutet till det
kommunala vatten- och avloppsnätet. Elförsörjning kan också ske via de befintliga
ledningsstråken i området.
Risker
Översvämningsrisk
Planområdet ligger inom det område som riskerar att översvämmas vid ökad vattennivå i
Lindesjön. Flygfotografiet nedan visar vattenståndet våren 1977. Av flygbilden framgår att
delar av det område som avses planläggas för bostäder var översvämmade 1977.
En översvämningskartering har genomförts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB), Översvämningskartering utmed Arbogaån (rapport nr 16). Enligt karteringen ligger
nivån vid 200-års flödet på 62,65 (RH00) och nivån för högsta beräknade flödet på 64,87
(RH00).
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Fig. 8: Flygbild från översvämningen våren 1977. Källa: Länsstyrelsen i Örebro län

I stadskärnan finns redan idag bebyggelse inom områden med översvämningsrisk. Enligt
MSB’s översvämningskartering skulle Stora Lindesjöns vattennivå ligga på 63,13 m.ö.h. vid
ett 200-års regn. Dagens normalvattennivå är 60,80 m.ö.h.
I samband med arbetet med fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) har ett PM om
översvämningsrisker och rekommendationer för framtida golvnivåer tagits fram i syfte att
hitta en lämplig lägsta golvnivå för nya byggnader som kan föreskrivas i detaljplaner. Där
finns en analys av gällande underlag samt ett resonemang om olika
grundläggningskonstruktioner och vilken lägsta golvhöjd som kan vara lämplig i förhållande
till dessa. Eftersom de klimatkompenserade flödena som beräknats i MSB:s rapport är lägre
än dagens 100-årsflöde så föreslås det att 100-årsflödet som avser dagens förhållanden,
d.v.s. +63.11 RH00 används som utgångspunkt för diskussion om lägsta tillåtna golvnivå för
bostäder i den del av Lindesberg som direkt påverkas av Lindesjöns aktuella vattennivå.
Denna nivå ska inte ge upphov till risker för människor i byggnads bostadsutrymmen, inte
heller ge upphov till skador som gör nya byggnader obeboeliga.
Med de bedömningar som nu görs bör säkerheten öka med tiden för Lindesbergsområdet. En
viktig aspekt är även områdenas geotekniska förutsättningar som bör utredas tidigt för att
fastställa eventuell sättningsrisk och om marken klarar uppfyllnad. I den geotekniska
bedömningen bör man även beakta att lättfyllning är olämplig i ett område med
översvämningsrisk.
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Utifrån resonemanget i FÖPen har en planbestämmelse om lägsta nivå för färdigt golv inom
planområdet satts till +64,0 meter över nollplanet (RH00). Det innebär en nivå som ligger
0,89 m över 100-årsflödet från 1977 samt 1,35 över det klimatkompenserade 200-års flödet.
Föreslagen lägsta nivå för bostadsgolv
Med stöd av PM om översvämningsrisker och rekommendationer
för framtida golvnivåer föreslås en lägsta golvhöjd för
grundläggningstyp platta på mark. Den angivna nivån ska
förhindra personskador och större skador på byggnader.
Detta innebär en lägsta nivå för golv på + 64,0 (RH00).
Detta förutsätter:
• Att torpargrund inte tillåts
• Att isolering inte tar upp fukt och utförs med förskjutna
skarvar
• Att hus med källare utförs enligt beskrivning i PM
med bland annat vattentät betong under nivån + 63,5
(vid golvnivå +64,0).

Föreslagna förändringar
Bebyggelse
Kv Gåsen
Detaljplanen föreslår två nya flygelbyggnader i kvarteret Gåsen, som komplement till
Strandskolan som byggts om till bostäder. Det innebär att Strandskolan fortfarande får
huvudfokus i kvarteret och att sjöutsikten från Strandskolan bibehålls. Högsta tillåtna
nockhöjd för de nya flyglarna föreslås vara 75,3 respektive 75,5 meter över nollplanet, d.v.s.
att husen underordnar sig Strandskolans höjd (77,5 meter över nollplanet). Nedan visas det
vinnande förslaget i arkitektuppdraget gällande hur exploateringen av området kommer att se
ut. Skissen följer planförslagets bestämmelser gällande volymerna, höjderna och
gestaltningskriterierna.
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Fig. 9 Idéskiss, vy från sydväst från Lindesjön. Illustrationen är det förslag som vann arkitektuppdraget. Tina
Wik Arkitekter AB.

De nya byggnaderna har givits ett formspråk som är anpassat till den äldre Strandskolan och
omkringliggande bebyggelse. Det är viktigt att i alla avseende ta hänsyn till riksintresset samt
miljön i sin helhet (mer kring riksintresset och planförslaget skrivs under avsnitt Riksintresse,
s. 15). Genom planbestämmelser kring nockhöjd, takutformning, takvinkel samt utformning
och färgval säkerställs att riksintresset skyddas och Strandskolan står i fokus av kvarteren
även framöver. Väl gestaltade kan de nya byggnaderna ge ett värdefullt tillskott till den
karaktärsstarka bebyggelsen längs strandpromenaden. Mellan Strandskolan och de nya
flygelbyggnaderna skapas en bostadsgård som ska ges en halvoffentlig funktion, d.v.s. båda
vara inbjudande för promenerande längs strandpromenaden och samtidigt vara bostadsgård
för de intill boende hyresgästerna.
Gällande den befintliga Strandskolan har byggrätten anpassas till bostadsändamål inom de
bestämmelser som föreskrivs i detaljplanen, se plankarta.
Kv Lejonet
I kvarteret Lejonet föreslås ett nytt hörnhus på nuvarande parkeringen, fastigheten
En sådan byggnad fullbordar på ett naturligt sätt rutnätskvarteret. Högsta tillåtna nockhöjd
föreslås vara +76,5 m över nollplanet i höjdsystem RH00, vilket bedöms harmonisera väl med
den omgivande bebyggelsen. Dessutom säkerställs, genom den relativt smala byggrätten, att
hänsyn tas till Tellandska gården. Planbestämmelserna kring byggnadens utformning ger en
trygghet i att riksintresset inte skadas. Mer kring frågan om hur kommunen resonerar kring
riksintresset finns under rubriken Riksintresse, s.15.
Tellandska gården
kan anpassas till bostadsändamål och för verksamheter som
ingår i användningen Kultur och fritid, t.ex. vandrahem. Genom en fastighetsreglering
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föreslås mark från
tillföras
så att all mark för föreslagen ny byggnad
samt kommunikationsytor kring byggnaden ligger inom
Bostadsgården tillhörande
Tellandska gården bör bevaras i nuvarande utformning. Sluttningen som idag finns mellan
kan omdanas så att det passar med den nya byggnaden.
Natur, grönstruktur och vattenområde
Avgränsningen mellan innergården som uppstår mellan befintliga Strandskolan och de nya
flyglarna och strandpromenaden bör enbart ske med mindre planteringar, d.v.s. ingen
genomgående häckplantering. Vidare bör placeringen av eventuella nya träd och andra
planteringar inom kvarteren studeras noggrant. Gården föreslås utformas med olika gröna rum
som kan ges olika funktioner exempelvis grill-samvaro, lek på sand, odling mm.
I syfte att reglera var nya större båt- och badbryggor anläggs föreslås i planen ett
vattenområde med användningen WB (Bryggor och badplats) där sammanlagt högst 400 kvm
bryggor får anläggas. Bryggor är vattenverksamhet, vilket är anmälnings- eller
tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Avsikten med bryggorna är att skapa ett mervärde för
både de boende på Gåsen 7 men även allmänheten som rör sig längs strandpromenaden.
Riksintresse
Som nämnt under rubrik Tidigare ställningstaganden, ligger kv Gåsen och Lejonet inom ett
område av riksintresse för kulturmiljövården. Detta innebär att kommunen särskilt ska
motivera varför de föreslagna förändringarna i planen är lämpliga med hänsyn till riksintresset
och även redovisa hur riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natureller kulturmiljön.
Kommunen anser, utifrån riksintressets värdebeskrivning, att riksintressets värdekärna ligger i
den norra delen av riksintresseområdet samt centralt runt Lindesbergs kyrka, jämför figur 11
nedan. Planområdet ligger utanför de områden där trästadsbebyggelsens småskalighet sätter
sin prägel. I första hand kännetecknas planområdet av den rätvinkliga rutnätsstrukturen samt
en stor, dominant stenbyggnad, f.d. Strandskolan. I skriften ”Riksintressen KNÖLkommunerna” (framtagen på beställning av Länsstyrelsen Örebro län, 2012, s. 105) skrivs på
följande sätt om stenstaden: ”På krönet i Kungsgatans mitt finns stadens centrala torg,
Rådhustorget. Här finns, förutom kyrkan, flera officiella byggnader för stadens förvaltning
och sällskapsliv, uppförda som pampiga stenhus mellan 1870 och 1923.” Vidare konstateras
att stenstadens byggnader skiljer sig arkitektoniskt och volymmässigt från trästadens låga
skala. Istället speglar byggnaderna stadsbyggnadsepoken efter den stora branden 1869 då
stenstaden och stadens expansion satte sin prägel på Lindesberg vilken saknas i nuvarande
uttryckstext för riksintresset. Utifrån det dras slutstatsen att den nuvarande beskrivningen bör
kompletteras med denna epok (s. 108). Lindesbergs kommun delar denna uppfattning och vill,
mot denna bakgrund och argumentationen nedan, förespråka de ovan beskrivna byggrätterna.
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Fig. 10: Avgränsnings av riksintresset; Källa: Skrift ”Riksintressen KNÖL-kommunerna”,
Länssytrelsen Örebro län, 2012.

Kommunen anser att de föreslagna byggrätterna volymmässigt är väl anpassade till
omgivningens bebyggelse som redan idag präglas av större, dominerande stenhus. De
föreslagna bostadshusen vid Strandskolan underordnar sig skolbyggnaden och placeras samt
gestaltas med Strandskolan som solitär huvudbyggnad. De följer uthusens långsmala karaktär,
men ges ett tidsenligt uttryck. Byggnadernas utformning är en balans mellan den enkla
uthuslängan och den moderna, mer skulpturala byggnadsvolymen.
Detsamma gäller för den föreslagna byggrätten på kv. Lejonet, där man väljer volymer som
samspelar med den omgivande bebyggelsen och miljön längs hela Kungsgatan och Tellandska
gården. Vidare tar planförslaget fullt hänsyn till riksintressets stora karaktärsdrag i de
områden som föreslås exploateras, nämligen rutnätsidealet med kvarter i räta vinklar och
byggnadsfasader som ligger i liv med gatan. Planförslagets byggrätter är utformade på ett sätt
som försäkrar att centrala Lindesberg även framöver kommer att präglas av den strikt
utformade rutnätsplanen som medger långa siktlinjer och utblickar mot Lindesjön.
Utifrån ovan nämnt bedömer Lindesbergs kommun att de föreslagna byggrätterna inte
påverkar riksintresset negativt, d.v.s. kommunen anser inte att riksintresset påtaglig kommer
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att skadas av föreslagana kompletteringar av kvarteren. Tvärtom anser kommunen att området
berikas genom planförslaget då man förväntar sig en mer levande stadsdel där folk vistas året
runt och har möjlighet att ta del av Lindesbergs kultur- och naturmiljö i en vardaglig kontext.
Dessutom vill Lindesbergs kommun förtäta centrum för att kunna tillgodose den mycket höga
efterfrågan efter bostäder, som enbart bedöms vara möjligt i detta läge. Detta framförallt då
Lindesbergs tätort redan till en hög grad är exploaterat, Lindesbergs kommun äger bara ett
fåtal centrala obebyggda fastigheter som skulle lämpa sig för bostadsbyggande. En stor del, i
princip alla, måste uteslutas för bostadsbyggande då bullernivåerna är för höga och skulle
kräva orimligt dyra åtgärder som inte går att försvara ekonomiskt.
Kommunen anser att den föreslagna byggnationen väl stämmer in på de inriktningsmål för
kulturmiljö som antagits i och med FÖPen.
Strandskydd
Delar av planområdet är beläget inom det område som omfattas av de generella
strandskyddsbestämmelserna. Strandskyddet avses att upphävas för hela kv Gåsen och delar
av kv Lejonet. Utöver det avser planen att upphäva strandskyddet från strandlinjen ut mot
vattnet, dock enbart i ett begränsat område (se plankarta). Däremot ska strandskyddet inte
upphävas för det föreslagna park-området, lokalgatorna samt GCM-vägen, då dessa områden
säkerställer fri passage för allmänheten. På plankartan redogörs med skraffering exakt för
vilka områden strandskyddet avses att upphävas.
Enligt Miljöbalken 7 kap 18 c § skall särskilda skäl anges för områden där strandskyddet
avses att upphävas. Med hänvisning till följande särskilda skäl avses strandskyddet upphävas
inom redovisat område.


Området som upphävandet avser har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften. (7 kap 18c § pkt 1 MB)

Kvarteren Gåsen och Lejonet är redan bebyggt och används för parkering, bostadsändamål
och tidigare som skola. Inom dessa delområden av planområdet har marken tagits i anspråk på
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.


Området som upphävandet avser behöver tas i anspråk för en anläggning som för sin
funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför område.
(7 kap 18c § pkt 3 MB)

Brygganordningar kan enbart uppföras inom strandskyddet och behövs i det här fallet då det
tillkommande bostadsbeståndet kommer att öka antalet personer som vill röra sig vid vattnet
och komma i direkt kontakt med vattnet. Dessutom bedömer Lindesbergs kommun att
efterfrågan kring bad- och båtplatser ytterligare kommer att öka framöver, särskild med tanke
på övriga planerade projekt i centrala Lindesberg. Att kunna erbjuda möjligheten för
hyresgäster att ha en bad-/båtplats i närheten till bostaden anses vara en central del av en
attraktiv boendemiljö.


Området som upphävandet avser behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför planområdet. (7 kap 18c § pkt 5 MB)
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I det här fallet handlar det angelägna allmänna intresset om att förtäta Lindesbergs tätort och
därmed skapa attraktiva boendemiljöer, ett mer diversifierat bostadsbestånd och en bättre
fungerande flyttkedja. Genomförandet av planen bedöms därmed långsiktigt ge fördelar för
samhället.
Möjligheten att förtäta i de delar av tätorten där tyngdpunkten för offentlig- och privat service,
samt resecentrum, är lokaliserat är kraftigt begränsad pga att stadskärnan till stor del är fullt
utbyggd. Ett likvärdigt projekt som redovisas i planförslaget bedöms inte vara möjlig att
skapa i någon annan del av Lindesbergs mest centrala delar, bl a pga buller, rådande
parkeringssituation, bevarandevärden samt stadsbild. Den föreslagna byggrättens storlek
bedöms vara anpassat till både natur- och kulturmiljön (riksintresset) samt nödvändig för att
kunna skapa hyresrätter med hyresnivåer som är acceptabla. I och med detta anser kommunen
att en annan lokalisering är omöjlig eller i vart fall orimlig för att tillgodose det angelägna
allmänna intresset.
Lindesbergs tätort saknar, i sitt bostadsbestånd, centralt belägna attraktiva lägenheter i
flerbostadshus. En förtätning i det aktuella planområdet förbättrar chanserna att skapa en, för
bostadsmarkanden, hälsosam flyttkedja. Nya tillskott av lägenheter skulle lindra det problem
som i huvudsak består av att det finns fler villaägare som vill flytta till lägenhet, än det finns
tillgängliga lägenheter. En väl fungerande flyttkedja skapar goda förutsättningar att få en
demografisk spridning bland invånarna och en positiv inflyttning till tätorten, vilket
långsiktigt skulle ge fördelar för samhället.
Tillskottet på nya lägenheter behövs även pga att det finns få lägenheter i och kring
stadskärnan med full tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Förtätning av bostäder utmed kollektivtrafikstråk ökar det kollektiva resandet, och skapar
underlag för en vidare utbyggnad av tåg- och busstrafik samt, en på sikt, stärkt region.
Området mellan kv Gåsen och Lindesjön planläggs som parkmark samt GCM-väg vilket
innebär att allmänheten, efter planens genomförande, (i enlighet med 7 kap 18 f §) fortfarande
kommer kunna röra sig fritt utmed strandkanten längst Strandpromenaden. Planförslaget är
med andra ord inte ett hinder för att bibehålla fri passage för allmänheten.
Markförhållanden
Nybyggnation ska utföras radonsäkert.
Fornlämningar
Området för detaljplanen är i sin helhet beläget inom en fornlämning, Linde 484:1, ett
kulturlager från 1600-talsstaden. Markingrepp inom fornlämningen kräver tillstånd enligt 2
kap. 12 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Till tillståndet kommer att fogas villkor
om arkeologiska undersökningar innan några markarbeten kan påbörjas, se avsnitt
Genomförandefrågor.
Den befintliga slaggstensmuren utmed Kvarngatan har ett kulturhistoriskt värde och bör i
största möjliga utsträckning bevaras. Rännstenen utmed Kvarngatans norra del, utmed
Tellandska gården, är slaggsten med högt bevarandevärde. Stor försiktighet måste tas vid
ombyggnation och nybyggnation.
18(23)
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Bostadsgården tillhörande Tellandska gården bör bevaras i nuvarande utformning.
Gator och trafik
Buller
Området besväras inte av något nämnvärt buller främst pga att området har väldigt lågt
trafikflöde samt hastigheterna är låga.
Trafik
Tillskottet av bostäder som ett genomförande av detaljplanen innebär bedöms ligga inom
ramarna för vad gatunätet är dimensionerad för.
Kvarngatan och Trädgårdsgatan har idag låg trafikmängd. Strandpromenaden är idag möjligt
att nå med bil, och bl a används Kvarngatans ände som iläggningsplats av räddningstjänsten
vid vattenövningar. Räddningstjänsten har aviserat att de kan flytta denna iläggningsplats. I
samband med exploateringen bör det utredas om Kvarngatan och Trädgårdsgatan ska stängas
av ner mot strandpromenaden med ett fysiskt hinder.
Parkeringsytor
En ny bebyggelse på
minskar antalet parkeringsytor för besökande till området, och
då främst för besökande till Kristinaskolan. Möjligheten att lösa hämtning och lämning av
barn på ett vis som inte belastar Kungsgatan har diskuterats i utredningsfasen och bör utredas
vidare.
Boendeparkering för
föreslås lösas inom kvarteret. Detsamma gäller för
besökare/boende till fastigheten
.
Boendeparkering för kvarteret Gåsen löses i huvudsak inom fastigheten. Enligt
situationsplanen ryms 26(24 + 2 HP) parkeringsplatser inom fastigheten. Vilket är ett
underskott på fyra platser som föreslås lösas genom gatuparkering längs Trädgårdsgatan.
Parkeringar är dels lokaliserade i bottenvåningarna på husen men även några utomhus på
bostadsgården.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kan anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät.
Dagvatten
Dagvatten inom planområdet omhändertas av det kommunala systemet för
dagvattenhantering. Brunnar för dagvatten finns utmed Kungsgatan. Parkeringen söder om
Strandskolan avvattnas till Lindesjön, dock bör oljeavskiljare finnas eller dagvatten ledas över
grönytor innan nedtagning i dagvattenbrunnar sker.
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El och bredband
El- och bredbandsförsörjning kan ske från befintliga ledningsstråk i området. Befintlig
transformatorstation i kv Gåsen planeras kunna stå kvar.
Fjärrvärme
Fjärrvärmeförsörjning kan ske från befintliga ledningsstråk i området.
Risker
Översvämningsrisk
En planbestämmelse, v1, har införts i detaljplanen: Nivån för färdigt golv i bostadsutrymmen
får inte ligga under +64,0 (RH00). Under denna lägsta golvnivå ska enbart utrymmen planeras
som tål att översvämmas, antingen genom att vara beräknade för att släppa in vatten eller vara
helt täta. Funktioner som kunde anordnas under den lägsta golvnivån vore t.ex. förråd, cykel/bilparkering, återvinningsrum, etc.
I det ovan beskrivna gör man antaganden utifrån vad som är möjligt att beräkna och simulera,
och detaljplanens bestämmelser syftar till att minska risken för att planerad bebyggelse
drabbas av översvämningar. Vid en extrem översvämning är nästa steg att mildra
konsekvenserna av en översvämning, exempelvis genom att skapa tillfälliga invallningar som
skyddar bebyggelsen.
Störningar
Nya trafikrörelser genom området beräknas bli så få att de inte bedöms kunna innebära
störningar för närliggande bebyggelse.

Konsekvenser av förslaget
Enligt gällande lagstiftning ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om en
detaljplan medför betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten och
andra resurser. För att bedöma planens miljöpåverkan har en så kallad behovsbedömning
gjorts. Behovsbedömningen är utformad som en checklista utgående från 4 § MKBförordningen.
Resultatet av behovsbedömningen (se separat dokument) är att genomförande av planen inte
bedöms ge sådana effekter som skulle innebära att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6
kap 11 § miljöbalken behöver upprättas.

Genomförandefrågor
Översvämningsrisk
Planområdet befinner sig, som tidigare beskrivet, i ett läge där översvämningsrisken är
mycket väsentligt att beakta vid all planering men även vid genomförandet av planen. Det är
därför stark rekommenderat att funktionen bostäder ska kunna upprätthållas och att entréer
ska kunna användas vid t.ex. ett 100-årsflöde. Utformning av trapphus och hiss bör därför
20(23)
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särskild studeras och diskuteras med Räddningstjänsten. Eventuell elinstallation
utvändigt/invändigt bör planeras så att den skyddas vid översvämning.
Anläggning av bryggor
I syfte att reglera var nya båt- och badbryggor anläggs föreslås i planen ett vattenområde med
användningen WB (Bryggor och badplats). Bryggor är vattenverksamhet, vilket är
anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken.
Byggnation och förvaltning av bryggor kommer att bekostas av Fastigheter i Lindesberg
(FALAB) och föreslås regleras genom servitut.
Krav på arkeologisk undersökning
Som tidigare nämnt finns det inom planområdet fornlämningar, som är skyddade enligt 2 kap.
lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML). Enligt denna reglering är det förbjudet vid
straffansvar att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse,
plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Enligt 2 kap. 2 § samma lag
omfattar skyddet även mark kring fornlämningen.
Konkret kräver markingrepp inom fornlämningen tillstånd enligt 2 kap. 12 § lagen (1988:950)
om kulturminnen m.m. Till tillståndet kommer att fogas villkor om arkeologiska
undersökningar innan några markarbeten kan påbörjas.
BMB föreslår att en sådan arkeologisk undersökning görs när planprocessen närmar sig
slutskedet, alt. detaljplanen har vunnit laga kraft.
Krav på kompletterande markundersökning
Som ovan anfört har det gjorts en översiktig geoteknisk undersökning. Där påpekas att det
erfordras kompletterande undersökningar för att noggrannare kontrollera förutsättningarna för
pålgrundläggning.
BMB föreslår att en sådan undersökning görs i samband med bygglovet.
Handläggning och tidplan
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt Plan- och Bygglagen 2010:900
som gäller från 2.a maj 2011. Samrådshandlingar har varit utsända under vintern 2013 och
därefter har planförslaget varit tillgängligt för granskning. BMB bedömde att de förändringar
som skett efter granskningsperioden var av sådan omfattning att en andra granskning
genomfördes under 2014. Planförslaget har efter det återigen reviderats i sådan omfattning att
det ställdes ut för en tredje granskning under perioden 4 - 27 mars 2015.
Antagande
Detaljplanen antas av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. Dessförinnan kommer
planen att tas upp i Bergslagens Miljö- och Byggnämnd för godkännande.
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Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås vara 10 år efter att planen vunnit laga kraft.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmänna platser i planområdet.
Avtal
Mellan Fastigheter i Lindesberg AB och Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning finns ett
avtal som reglerar upprättande av planhandlingar för
m fl.
Fastighetsbildning och fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastighetsreglering kan genomföras efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
kan tillföras ca 440 m2 från

.

Del av
kan bebyggas med bryggor. Byggnation och förvaltning av bryggor
kommer att bekostas av Fastigheter i Lindesberg (FALAB) och föreslås regleras genom
servitut.
Fastighetsindelningsbestämmelser
För kvarteren Gåsen och Lejonet finns det gamla tomtindelningar som numera har blivit
fastighetsindelningsbestämmelser i den befintliga detaljplanen.
Fastighetsindelningsbestämmelserna för berörda fastigheter upphävs i och med antagandet av
denna planen.
Planekonomi
Upprättande av detaljplanen samt erforderliga planutredningar bekostas av Fastigheter i
Lindesberg AB.
Planens genomförande avseende fastighetsreglering samt projektering och utbyggnad av
planområdet bekostas av Fastigheter i Lindesberg AB.
Hänsyn inför/under byggnationen
Byggherren ansvarar för att kontakt tas med berörda ledningsägare och ledningsrättsägare för
att genomföra eventuell flytt av ledningar i samband med byggnation/anläggning.
Inför eventuella markarbeten åligger det byggherren att ta nödvändiga försiktighetsåtgärder
för att försäkra sig om att inga skador uppstår på intilliggande byggnader.
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Medverkande i planarbetet
Planbeskrivningen har upprättats på Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning av, i huvudsak,
Cornelia Liebl, fysisk planerare samt Isabella Lohse, fysisk planerare, i samarbete med Per
Granlund, stadsarkitekt, och Peter Ljungné, stadsarkitekt. Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen,
byggnadsantikvarie, har medverkat gällande antikvariska frågor och Arne Tschentscher,
stadsträdgårdsmästare, har medverkat gällande grönytor.

Isabella Lohse
Fysisk planerare

Peter Grönlund
Förvaltningschef

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun den xx xxxx 20xx.
Beslutet vann laga kraft den xx xxxxx 20xx.
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Sida 1

Fastighetsförteckning
2015-02-25
Ärendenummer

O15593
Handläggare

Patrik Nilsson
Ärende

Fastighetsförteckning till detaljplan för
Kommun: Lindesberg

m.fl (Strandskolan)
Län: Örebro

Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde)
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Övrigt

Fastigheter i Linde AB
Box 76
711 21 LINDESBERG

~

Lindesbergs kommun

~

711 80 LINDESBERG
Lindesbergsbostäder AB
Box 2
711 21 LINDESBERG

~

~

Lindesbergs kommun
711 80 LINDESBERG

I fastigheten ingår även
vatten och fiske inom
planområdet.

Marksamfälligheter inom området – inga kända
(samfälld mark, samfällt vatten, samfällt fiske, allmänningar)

Anläggningssamfälligheter inom området – inga kända
(Gemensamhetsanläggningar enligt AL, anläggningar enligt LSV)

Rättigheter inom området (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltvårdsområde, fiskevårdsområde, rättigheter
mineral/torv)

Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Ändamål

Ledningsrätt

Linde energi

Starkström

1885-514.1

adress saknas i fastighetsregistret
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Lantmäteriet

2015-02-25

O15593

Sida 2

Belastar:
Se fastigheter inom området

~

”

~

Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Ändamål

Ledningsrätt

Linde energi

Fjärrvärme

1885-592.1

adress saknas i fastighetsregistret

(se även motsvarande utanför området)
Belastar:
Se fastigheter inom området

~

”

~

Ägare/innehavare, adress

Övrigt

Fastigheter utanför området
Beteckning på kartan

Egeryds fastigheter AB
Idrottsvägen 31 B
702 32 ÖREBRO

MoJaMa fastigheter AB
Skolgatan 12
711 30 LINDESBERG

Fastigheter i Linde AB
Box 76
711 21 LINDESBERG
Riksbyggens Brf.
Lindesbergshus nr 4
Radiatorvägen 6
702 27 ÖREBRO
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Lantmäteriet

2015-02-25

O15593

Sida 3

Fastigheter i Linde AB
Box 76
711 21 LINDESBERG
Mats Morén byggnads AB
Box 56
711 22 LINDESBERG
Mats Morén byggnads AB
Box 56
711 22 LINDESBERG

Marksamfälligheter utanför området – inga kända som kan påverkas
Anläggningssamfälligheter utanför området – inga kända som kan påverkas
Rättigheter utanför området
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Ändamål

Ledningsrätt

Linde energi

Fjärrvärme

1885-592.1

adress saknas i fastighetsregistret

(se även motsvarande inom området)
Belastar (däribland):
Se fastigheter utanför området

~

”

~

Se fastigheter inom området

~

Övriga upplysningar
Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas
eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning.
Utredningen saknar rättskraft.

Fastighetsförteckningen upprättad av

Patrik Nilsson
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DETALJPLAN FÖR
M.FL. (STRANDSKOLAN)
I LINDESBERGS KOMMUN, ÖREBRO LÄN.

SAMRÅDSSKEDET
Planförslaget handläggs med normalt planförfarande. Tillfälle till samråd har beretts enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Samrådshandlingen har under tiden 6 februari – 6 mars 2013 varit utsänd till sakägare, kommunala förvaltningar och andra berörda instanser. Med anledning av samrådet har tretton yttranden inkommit.

GRANSKNINGSSKEDET
Planförslaget har efter samrådsskedet varit tillgängligt för granskning enligt 5 kap
18 § Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) på biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan
37 A, och på Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning (BMB) samt funnits tillgängligt på www.bmb.se, under perioden 9 maj – 9 juni 2013.
Under granskningsskedet inkom 13 skrivelser av myndigheter, sakägare och allmänheten, som innehöll många synpunkter kring planförslaget och föranledde ett
stort antal förändringar. Enligt PBL (2010:900) 5 kap. 25 § ska kommunen om den
ändrar sitt planförslag väsentligt efter granskningstiden, kungöra och låta granska
det ändrade förslaget på nytt. BMB bedömer att de förändringar som skett efter
granskningsperioden 9 maj – 9 juni 2013 är av sådan omfattning att en ny granskning ska genomföras. Denna andra granskning sker under tiden 11 december 2013 –
15 januari 2014 där planförslaget på nytt ställs ut på biblioteket i Lindesberg och på
BMB samt finns tillgänglig på www.bmb.se.

Nedan följer en sammanfattning av alla inkomna synpunkter under föregående
granskningsskede. Synpunkter som inkommit men inte lett till någon förändring är
även de redovisade och kommenterade för att förklara de ställningstaganden som
gjorts. Yttrandena i sin helhet finns utställda tillsammans med granskningshandlingar utställda på biblioteket i Lindesberg, på BMB samt på BMB:s hemsida,
www.bmb.se.
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INKOMMNA SYNPUNKTER

1 Lantmäteriet har inga erinringar kring planen.

2 Lindeenergi framför i sitt yttrande att det är olämpligt att ha parkering i anslutning till transformatorstationen, då den behöver vara tillgänglig från sidorna vid
kopplingar och underhåll.
Kommentar: Planförslaget har reviderats gällande parkeringsytor och marken i direkt anslutning till transformatorstationen skall enligt det nya förslaget inte användas som parkering.

3 Lindesbergs kommun har inga erinringar kring planen.

4 Länsstyrelsen framför i sitt granskningsyttrande följande synpunkter:
Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen kommer, med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL
och nu kända förhållanden, att pröva kommunens beslut, om kommunen beslutar
att anta detaljplanen. Länsstyrelsen anser att ett område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (MB) inte tillgodoses.
Område av riksintresse för kulturmiljövården
De berörda kvarteren, Gåsen och Lejonet, ligger inom ett område av riksintresse
för kulturmiljövården, K 40 Centrala Lindesberg, enligt 3 kap. 6 § MB. Som motiv för riksintresset anges ”Småstadsmiljö som visar centralmaktens strävan vid
1600-talets mitt att grunda nya städer för att främja den för riket viktiga bergshanteringen samt den förindustriella stadens bebyggelse och liv”. Uttrycket för
riksintresset är ”Den rätvinkliga rutnätsplanen från 1644. Tomtstruktur, äldre
småskalig trästadsbebyggelse med större stadsgårdar och enklare utkantsbebyggelse. En grupp större stenbyggnader vid kyrkan och torget”.
Riksintresset innebär inte att miljön inte kan förändras. De kulturhistoriska
värdena är inget hinder för att förnya miljöer och låta vår tid sätta sina spår genom nya byggnader. Det är tvärtom viktigt och angeläget att värdefulla kulturmiljöer brukas på ett genomtänkt sätt. För att bygga nytt i en kulturhistoriskt
värdefull miljö krävs dock en grundlig process där förutsättningarna är tydligt
definierade. Det är då fundamentalt att formulera en tydlig tanke om en arkitektoniskt och estetiskt målsättning.
Enligt 4 kap. 33 § PBL ska planbeskrivningen innehålla en redovisning av
planeringsförutsättningarna, såsom riksintressen, och de överväganden som har
legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen och
planens konsekvenser. Enligt 2 kap. 2 § PBL ska bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. MB tillämpas vid planläggning. Enligt 3 kap. 6 § MB ska områden av riksintresse för kulturmiljövården
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Länsstyrelsen kan konstatera att planbeskrivningen saknar en redovisning av riksintres-
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set som är en planeringsförutsättning, dessutom saknas de överväganden som har
legat till grund för planens utformning med hänsyn till att riksintresset kan vara
ett motstående intresse. Tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i 3 kap.
MB har inte heller tillämpats vid planläggningen. Därtill saknas i planbeskrivningen en redovisning av hur riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Sammantaget saknar planförslaget fortfarande all form av analys av de förutsättningar som riksintresset och de kulturhistoriska värdena skapar. I konsekvens med detta framgår heller inte varför planen skulle vara lämplig med hänsyn till riksintresset.
Länsstyrelsen anser att planförslaget strider mot riksintressets motiv och uttryck. Länsstyrelsen vidhåller att de föreslagna byggnadsvolymerna är alltför
stora med hänsyn till den småskaliga och varierade bebyggelse som idag präglar
området och karakteriserar hela riksintresseområdet i Lindesberg. De föreslagna
volymerna på nybyggnaderna påverkar upplevelsevärdet av kulturmiljön påtagligt negativt. Byggnadsvolymen på nybyggnaderna vid Strandskolan bör reduceras så att de tydligt underordnar sig skolbyggnaden och gestaltas som komplementbyggnader till den. Byggnadsvolymen för nybyggnaden i Kv Lejonet bör
också reduceras så att den bättre samspelar med den omgivande bebyggelsen och
miljön längs hela Kungsgatan.
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med en redovisning av
riksintresset samt överväganden som ligger till grund för planens utformning. Det har lagts till bestämmelser kring byggrätterna samt förklaringar i
planbeskrivningen som ska tydliggöra hur riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Vidare infogades
kommunens resonemang kring förutsättningar som riksintresset och de kulturhistoriska värdena skapar så att det framgår varför planförslaget anses
vara lämplig med hänsyn till riksintresset.
Konkret innebär det nya granskningsförslaget betydligt mindre byggrätter
volymsmässigt med fler bestämmelser kring takutformning och gestaltning
vilka ska säkerställa att riksintresset inte påtagligt skadas och att planförslaget blir ett värdefullt bidrag till Lindesbergs natur- och kulturmiljö.
På plankartan anges planbestämmelsen ”högsta nockhöjd i meter över nollplanet”. Under samrådet angavs bebyggelsehöjden ”högsta byggnadshöjd i meter
över nollplanet” på plankartan. Länsstyrelsen är positiv till att högsta nockhöjd
anges på plankartan i meter över nollplanet då det är mer tydligt än att ange exempelvis våningsantal. Den ändring som har gjorts av bebyggelsehöjden är dock
otydlig då flertalet av de befintliga byggnaderna fortfarande anges med samma
plushöjd. Länsstyrelsen anser att det är vilseledande att likställa högsta nockhöjd
med högsta byggnadshöjd. Länsstyrelsen anser att det är av största vikt att en
korrekt bebyggelsehöjd anges på plankartan.
Kommentar: I samrådshandlingarna angavs redan högsta nockhöjd, dock
med felaktig beteckning, därav angavs ett flertal av de befintliga byggnaderna med samma plushöjd. Samtliga befintliga byggnadernas nockhöjder
är alltså korrekta.
Utformningen av nybyggnaderna, exempelvis vad gäller fasadmaterial,
takmaterial och balkonger, är också en väsentlig fråga med tanke på riksintres-
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set. Det finns därför anledning att särskilt studera denna fråga för att undvika att
exempelvis balkonger blir ett dominerande intryck av nybyggnaden i gatubilden.
Vidare anser Länsstyrelsen att en planbestämmelse bör införas på plankartan om
att balkonger inte får uppföras på Strandskolan mot Kungsgatan. Det är även väsentligt att de balkonger som uppförs på Strandskolan får en genomtänkt detaljutformning. Planen bör därför kompletteras med bestämmelser om utformning
och material för dessa balkonger.
Kommentar: Nya bestämmelser kring byggnadernas utformning och balkongerna har införts, se plankarta. Detaljer såsom materialval för balkongerna, behandlas dock inom bygglovet.
Råd enligt 2 kap. PBL
Strandskydd
De särskilda skäl som kommunen anger för ett upphävande av strandskyddet är
att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse, nämligen att förtäta Lindesbergs tätort, samt att området redan har tagits i
anspråk på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddets syften. Vidare anges
som särskilt skäl att området är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
För att nyttja det särskilda skälet ”ett annat mycket angeläget intresse” krävs
mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär.
Möjligheten att nyttja detta skäl vid ett upphävande av strandskyddet är därför litet. Kommunens behov av tätortsutveckling är däremot ett angeläget allmänt intresse, ett upphävande av strandskyddet bör därför istället motiveras utifrån 7
kap. 18 c § pkt 5 MB, dvs. att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse. Vidare anser Länsstyrelsen att det särskilda skälet för
att upphäva strandskyddet för att möjliggöra bryggor bör tydliggöras. Dessutom
bör det tydliggöras att fri passage inte är ett särskilt skäl som kan åberopas vid
ett upphävande av strandskyddet, utan ett krav enligt 7 kap. 18 f § MB som gör
att strandskyddet endast undantagsvis kan upphävas helt.
Länsstyrelsen anser inte att strandskyddet ska upphävas för de befintliga
lokalgatorna. Detta eftersom de befintliga lokalgatorna inte väsentligt förändrar
livsvillkoret för djur- eller växtarter och inte heller hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, enligt 7
kap. 15 § MB. Enligt Länsstyrelsens mening bör strandskyddet inte upphävas för
allmän platsmark. Detta eftersom en planbestämmelse om allmän platsmark är
förenlig med strandskyddets syften då de åtgärder som den markanvändningen
medger är sådana åtgärder som normalt inte kräver strandskyddsdispens, enligt 7
kap. 15 § MB.
Länsstyrelsen vidhåller att det på plankartan bör preciseras var bryggorna är
tänkta att anläggas inom det WB1-betecknade området. Det innebär inte att den
exakta utformningen av bryggorna behöver ritas ut på plankartan, det innebär
istället att bryggområdet och upphävandet av strandskyddet bör reduceras till att
endast omfatta en begränsad del av det WB1-betecknade området. På plankartan
bör det även preciseras hur stora bryggorna får vara, exempelvis genom att ange
att ”bryggor om sammanlagt högst x kvm får anläggas”. Vidare bör det i planbeskrivningen framgå att anläggande av bryggor är vattenverksamhet, vilket är
anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken.
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Kommentar: Argumentationen kring upphävandet av strandskyddet har reviderats samt kompletterats, se planbeskrivning. Dessutom togs upphävandet av strandskyddet för de befintliga lokalgatorna bort samt att området för
upphävandet gällande WB-området preciserades. En bestämmelse kring hur
stora bryggorna får vara har även införts.
Översvämning
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att vid ett genomförande av planen beakta
att funktionen bostäder ska kunna upprätthållas och att entréer ska kunna användas vid ett 100-årsflöde. Vidare anser Länsstyrelsen att det i planbeskrivningen
bör tydliggöras vilka funktioner som planeras att ligga under den lägsta golvnivån i bostadsutrymmen +64,5 (RH00).
Kommentar: Information om ovan nämnt infogades i planbeskrivningen.
Markförhållanden
Länsstyrelsen vidhåller sin ståndpunkt att en detaljerad geoteknisk undersökning
bör göras under planprocessen, innan detaljplanen antas, för att säkerställa att
marken är lämplig för den användning som detaljplanen anger.
Kommentar: Fastigheter i Lindesberg AB (FALAB) gav i uppdrag att göra
en geoteknisk undersökning som har genomförts under hösten 2013. I rapporten redovisas bl.a. resultat kring de geotekniska och geohydrologiska
förhållandena samt nämns rekommendationer för grundläggningen, se seperat dokument.
Planbestämmelser
För att möjliggöra anläggande av parkering på prickmark bör egenskapsbestämmelsen ”parkering” anges för all mark där parkering avses anordnas, i enlighet
med illustrationsbilden i planbeskrivningen.
På plankartan anges användningsbestämmelsen ”H”, handel medges i källarplanet. Länsstyrelsen anser att denna planbestämmelse bör omformuleras till
”Handel medges i bottenvåning”.
Kommentar: Planbestämmelser kring parkering har tydliggjorts samt att
användningsbestämmelsens beskrivning har ändrats enligt förslag.

5 Räddningstjänsten har inga erinringar kring planen.

6 Trafikverket har inga erinringar kring planen.

7 Synpunkter från fastighetsägare intill planområdet (bedöms som sakägare)
7.1 Fastighetsägare till
för följande synpunkter:

samt fastighetsägare till

fram-
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De påpekar att större delar av Lindesbergs stadskärna, däribland det aktuella
planområdet, är klassad som riksintresse, som inte får skadas påtagligt av exempelvis nya byggprojekt. De anser att miljön kommer att skadas väsentligt om
planen realiseras då föreslagna höjder för de nya byggrätterna är högre än omkringliggande bebyggelsen. I det stora hela tycker de att husen är för höga.
Vidare anser de att de föreslagna byggrätterna på
ger avsevärda skuggbildningar på grannfastigheter.
Kommentar: Planbestämmelsen gällande byggnadshöjden har ändrats. De
ny föreslagna byggrätterna har en föreslagen högsta nockhöjd som ligger 3
meter under Strandskolans nockhöjd. I och med det tycker kommunen att
hänsyn tas till omkringliggande bebyggelser samt att de nya byggnaderna
tydligt underordnar sig Strandskolan. Bestämmelser kring takutformning
lades dessutom till, vilket innebär att skuggbildningen minskar ytterligare
på grannfastigheten och nu bedöms vara marginell.
I omgivningarna finns flera fastigheter av gammeldags uppbyggnad som inte tilllåter bilparkering in på tomten. Förr i tiden löstes detta genom tillåten gatuparkering längst med Kungsgatan. För några år sedan ändrades parkeringsmöjligheten.
Det råder dels datumparkering, men dessutom parkeringsförbud på den ena sidan. Detta har varit stor olägenhet, men har ändå praktiskt gått att lösa då boende
har kunnat parkera på de tomter som nu planeras bebyggas. Vid en bebyggelse
på dessa tomter måste Kungsgatans parkeringsrestriktioner ses över. Gatan bör
tillåta en gatuparkering i ett bostadsområde.
Kommentar: Det kommer att skapas ytterligare gatuparkeringsplatser i omnejden, på exakt vilket sätt utreds under planprocessens gång samt vid genomförandet av planen. Enligt visionsbild, är det möjligt att anordna 6 extra parkeringsplatser som skulle vara reserv för närboende i kvarteren omkring eller för besökare till kvarteren inom planområdet. Sedan ska exploateringen ske i etapper och då förutsättningarna i kvarteren kan ändras under tiden undersöks denna fråga mer detaljerat i ett senare skede. Dessutom
har antal lägenheter, jämfört med det tidigare förslaget, minskat vilket
också innebär ett mindre behov av parkeringsplatser.
Vid grannfastigheten
bör ta hänsyn till i planarbetet.

ligger idag obebyggda tomträtter som man

Kommentar: Kommunen är medveten om dessa och det beaktas i planprocessen
Gällande behovsbedömningen så tycker de att den är missvisande och förskönad;
konkret avseende riksintressen, landskapsbilden, inverkan på omgivningen i övrigt och den allmänna utvärderingen. Deras åsikt är att genomförandet av detaljplanen ger en kraftigt negativ estetisk påverkan på miljön.
Kommentar: Kommunen delar inte deras bedömning.

7.2 Fastighetsägare till

framför följande synpunkter:
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Fastighetsägaren vidhåller samtliga skriftliga synpunkter som tidigare framförts
och anser att det finns för många oklarheter och diffusa uttryck i planförslaget.
Särskilt resonerar hon om uttrycket ”stor kronologisk spridning”, ”bostadsgård
som skall ges en halvoffentlig funktion”, påverkan på Strandpromenaden, bedömning kring miljökonsekvensbeskrivning, trafiksituationen samt värdeminskning av fastigheter p.g.a. nybyggnation.
Kommentar: Med denna nya granskningsprocess har kommunen för avsikt
att undanröjar alla otydligheter kring ovan nämnda punkter. Det finns en
del kompletteringar kring bestämmelser och beskrivningar som förhoppningsvis hjälper läsaren att få klarhet kring planförslaget. Det planen däremot inte behandlar är eventuella värdeminskningar av fastigheter. Dessa
frågor kan inte behandlas förrän planen har vunnit laga kraft.

7.3 En hyresgäst på Lindesbergsbostäder (fastighet
synpunkter:

framför följande

Hyresgästen anser att husen är för höga och att det kulturhistoriska värdet samt
det estetiska intrycket är mycket viktigt. Vidare lyfts synpunkter kring antal parkeringsplatser. Det anses inte vara korrekt bedömt att det i dagsläget finns tillräckligt med parkeringsplatser för de boende i området. Frågan kring mer trafik
pga att fler barn vistas i området (som följd av att fler boende finns i området)
lyfts även.
Kommentar: Gällande frågorna kring husens utformning och parkeringsbehovet hänvisas till ovan nämnda kommentarer som behandlar samma frågor.

8 Synpunkter från allmänheten (bedöms inte som sakägare)
8.1 Det kom in tre skrivelser av tre privatpersoner som alla ville protestera mot
planförslaget, då personerna bedömer att husen är för höga och inte passar in i
den befintliga miljön.
Kommentar: Se kommentarer ovan som behandlar samma fråga.
8.2 Ytterligare en privatperson framförde att de planerade bebyggelsen bör anpassas mer till befintlig arkitektur i fråga om form, storlek och detaljer i övrigt.
Dessutom framför denna person att parkeringsfrågor borde lyftas ytterligare, då
denna person samt andra boende i den södra stadsdelen har blivit beroende av de
parkeringsytor som planeras att bebyggas.
Kommentar: Se kommentarer ovan som behandlar samma frågor.
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9 Redaktionella ändringar
Utöver ovan nämnda ändringar och kompletteringar gjordes flera redaktionella
revideringar och tillägg vilka inte är redovisade i detta granskningsutlåtande.

STÄLLNINGSTAGANDE
Som inledningsvis redan nämnt, såg länsavdelningen behov av att ytterligare revidera planförslaget från granskningshandlingen och ställa ut det reviderade planförslaget för ny granskning enligt PBL (2010:900) 5 kap 18-22 §§ under perioden 11
december 2013 – 15 januari 2014.

Cornelia Liebl
Fysisk planerare

Per Granlund
Stadsarkitekt
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
(inför tredje granskningen)

2015-03-04

Dnr 2009-S468

Stadsarkitektkontoret
Isabella Lohse
Tfn. 0581 - 810 66
isabella.lohse@bmb.se

DETALJPLAN FÖR
M.FL. (STRANDSKOLAN)
I LINDESBERGS KOMMUN, ÖREBRO LÄN.
SAMRÅDSSKEDET
Planförslaget handläggs med normalt planförfarande. Tillfälle till samråd har beretts enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Samrådshandlingen har under tiden 6 februari – 6 mars 2013 varit utsänd till sakägare, kommunala förvaltningar och andra berörda instanser. Med anledning av samrådet har tretton yttranden inkommit.

GRANSKNINGSSKEDET
Planförslaget har efter samrådsskedet varit tillgängligt för granskning enligt 5 kap
18 § Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) på biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan
37 A, och på Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning (BMB) samt funnits tillgängligt på www.bmb.se, under perioden 9 maj – 9 juni 2013.
Under första granskningsskedet inkom 13 yttranden som innehöll många synpunkter kring planförslaget och föranledde ett stort antal förändringar. Enligt PBL
(2010:900) 5 kap. 25 § ska kommunen om den ändrar sitt planförslag väsentligt
efter granskningstiden, kungöra och låta granska det ändrade förslaget på nytt.
BMB bedömde att de förändringar som skett efter granskningsperioden 9 maj – 9
juni 2013 var av sådan omfattning att en ny granskning skulle genomföras.
Denna andra granskning pågick under perioden 11 december 2013 – 15 januari
2014 där planförslaget på nytt ställdes ut på biblioteket i Lindesberg och på BMB
samt fanns tillgängligt på www.bmb.se. Under den andra granskningen inkom 13
yttranden. Enligt PBL (2010:900) 5 kap. 25 § ska kommunen om den ändrar sitt
planförslag väsentligt efter granskningstiden, kungöra och låta granska det ändrade
förslaget på nytt. BMB bedömer att de förändringar som skett efter granskningsperioden 11 december 2013 – 15 januari 2014 är av sådan omfattning att ytterligare en
ny granskning ska genomföras.
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Nedan följer en sammanfattning av alla inkomna synpunkter under föregående
(andra) granskningsskede. Synpunkter som inkommit men inte lett till någon förändring är även de redovisade och kommenterade för att förklara de ställningstaganden som gjorts. Yttrandena i sin helhet finns att läsa på Bergslagens Miljö- och
Byggförvaltning.

INKOMMNA SYNPUNKTER

1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PLB
och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas.
2 Räddningstjänsten har inga erinringar kring planen.
3 Trafikverket har inga erinringar kring planen.
4 Skanova önskar behålla befintligt nät som passerar i området. Tvingas Skanova
vidta undanflyttningsåtgärder förutsätter dem att den part som initierar åtgärden
även står för kostnaden.
Kommentar: Byggherren ansvarar för att kontakt tas med berörda ledningsägare inför byggnation/markarbeten.
5 Lantmäteriet I plankartan finns det ett WB område i syfte att regler var båt- och
bryggplats kan anläggas. Det bör framgå av planhandlingen vad avsikten med
bryggorna är, om de ska vara sammankopplade med den nya bebyggelsen genom
servitut eller gemensamhetsanläggning.
Under fastighetsrättsliga konsekvenser bör det framgå att del av
kommer att bebyggas med bryggor. Om det inte är fastighetsägaren som ska anlägga bryggorna bör det framgå vem som ska göra det och hur rätten till bryggorna ska säkras.
Kommentar: Planhandlingarna har förtydligats enligt synpunkterna.
6 Lindesbergs kommun Byggnation i centrum begränsas på fler oexploaterade
fastigheter av buller, parkeringssituationen mm. Att minska byggrätten på ett attraktivt kvarter, utan störning, anses vara oförenligt med ett hushållande av resurser, både ur ett mark- och monetärt perspektiv. De tidigare förslaget inlemmas på ett positivt sätt i den historiska rutnätsstaden, samtidigt som det sätter en
viss prägel på området utifrån vår samtid.
Utifrån det tidigare förslaget har husfasaderna flyttats ut mot Kvarn- och Trädgårdsgatan vilket resulterar i en gatubredd på 7 meter. Förutom den trånga upplevelsen kommer extra brandskydd ställas på nybyggnationen.
Kommentar: Sedan den andra granskningen har ytterligare ett förslag på
utformning av de tillkommande byggnaderna tagits fram i dialog mellan
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Länsstyrelsen, BMB, FALAB samt extern arkitekt. Detta förslag anses väl
anpassat till uttrycken i riksintresset samtidigt som det möjliggör en mer
generös exploatering. Byggrätterna är åter justerade så att avståndet mellan byggrätt och befintligt hus på kvarteret Ankan är 8 meter.
7 Lindesbergs Museum Underlaget bör kompletteras med en fasadillustration
över området från
i riktning mot sjön.
Planhandlingen anger att området inte berörs av byggnadsminnen eller fornminnen. Svaret på frågan borde vara ”Ja, det berörs”. Byggnation på
påverkar kraftigt fornminnen då stödmuren av slaggsten efter Kvarngatan tillsammans med rännstenarna i slaggsten förstörs. En av stadens äldre trädgårdar förvanskas.
Kommentar: I planbeskrivningen behandlas ovanstående synpunkter. Behovsbedömningen har justerat så att även samma ställningstagande görs
där.
8 Fastigheter i Linde AB (FALAB) har beställt detaljplanen med avsikt att uppföra flerfamiljsbostäder. I detta omarbetade planförslag har bland annat byggrättens volym avsevärt minskats för att tillgodose Länsstyrelsens krav i sin skrivelse till samrådet. Antalet lägenheter kommer att minska vilket kommer resultera i högre hyresnivåer. Produktionskostnaderna kommer även att öka då byggrätten har skjutits närmre Kv Ankan vilket innebär ökade brandkrav. Föreslagen
byggnadshöjd fördyrar möjliga hiss- och installationslösningar i bottenvåning.
Argumenten till det minskade byggrätterna är i huvudsak riksintresset för kulturmiljö. På
anses endast den del av riksintresset gällande den rätvinkliga rutnätsstaden vara applicerbart. Att ansluta sig till Strandskolans volym
men samtidigt utnyttja modern arkitektur för att få ut maximalt med lägenheter i
varje huskropp anses vara att anpassa sig till rutnätsplanen men ändå hålla nere
hyresnivåerna, likt de första förslaget som presenterats.
Uppmanar kommunen att anta en detaljplan som tillåter en utveckling av staden
som fortsätter den ”stora kronologiska spridning” som redan finns i denna del av
staden istället för att ”foga sig” till ett förlegat sätt att se på riksintresset.
Kommentar: Sedan den andra granskningen har ytterligare ett förslag på
utformning av de tillkommande byggnaderna tagits fram i dialog mellan
Länsstyrelsen, BMB, FALAB samt extern arkitekt. Detta förslag anses väl
anpassat till uttrycken i riksintresset samtidigt som det möjliggör en mer
generös exploatering.
9 Synpunkter från fastighetsägare intill planområdet (bedöms som sakägare)
9.1 Fastighetsägare till
framför följande synpunkter:

samt fastighetsägare till

De påpekar att större delar av Lindesbergs stadskärna, däribland det aktuella
planområdet, är klassad som riksintresse, som inte får skadas påtagligt av exem-
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pelvis nya byggprojekt. De anser att tillkommande byggnaders takfotshöjd ska
ligga betydligt under Strandskolans takfotshöjd för att upplevas som flygelbyggnader.
Kommentar: Efter föregående granskningsskede gavs ett uppdrag till två
arkitektfirmor, vilka fått utmärkelser för sina tidigare projekt inom kulturmiljöområden, att presentera förslag på gestaltning av tillkommande byggnader. Det förslag som nu presenteras anses väl anpassat till uttrycken i
riksintresset och platsens förutsättningar.
Byggrätten för huset mot Trädgårdsgatan har ökat i längd och blir i sitt sammanhang stor både i höjd och längd. Den öppna ytan mellan tillkommande byggnad,
Strandskolan och befintlig byggnad mot Trädgårdsgatan minskar, vilket påverkar kvarterets upplevelse. Byggrättens utbredning bör minskas till den yta som
redovisades i föregående förslag. Alternativt kan en avtrappning av byggnadsvolymen ske nedåt sjön. Detta för att skapa en skala som kan anpassa sig till befintliga skalförhållanden.
Kommentar: Byggrätterna har anpassats efter det nya framtagna förslaget
för byggnation.
För den plats där husen föreslås placeras, i ett förhållande ned mot sjön, där
samtlig bebyggelse trappas av bör tillåten nockhöjd minskas till +73,6 m.
Detaljplanen bör reglera att entréer ska vändas mot gården. Balkonger bör placeras inåt den egna gården. Området för tillåten garagebyggnad tar bort och
stänger av utsiktslinjer från Kungsgatan. Någon lång komplementbyggnad bör
inte tillåtas i detta läge.
Kommentar: Nockhöjder är anpassade efter det förslag till byggnation som
blev resultatet av arkitektuppdraget. Det anses inte nödvändigt att reglera
planen gällande entréers placering samt balkonger, utöver den bestämmelse
som redan finns. Området för garage och komplementbyggnader har tagits
bort.
Vattennivån, entréer, trappor och hissar utgår från marknivån som ligger på ca
+62,2 m. Golv i lägenhet ska ligga på minst +64,5m. Hur löser man angöring?
Kommentar: Nivån för färdigt golv är justerad till + 64,0 efter utredningar
gjorda i samband med fördjupningen av översiktsplanen för Lindesbergs
stad. Bottenvåningarna kommer bl.a. att inrymma förråd. Trappa och hiss
når ner till mark.
Parkering, i omgivningarna finns flera fastigheter av gammeldags uppbyggnad
som inte tillåter bilparkering på tomten. Förr löstes detta genom tillåten gatuparkering längs med Kungsgatan. För några år sedan ändrades parkeringsmöjligheten. Det råder dels datumparkering, men dessutom parkeringsförbud på den ena
sidan. Detta har varit stor olägenhet, men har ändå praktiskt gått att lösa då boende har kunnat parkera på de tomter som nu planeras bebyggas. Vid en bebyggelse på dessa tomter måste Kungsgatans parkeringsrestriktioner ses över. Gatan
bör tillåta en gatuparkering i ett bostadsområde. Att stänga av Trädgårdsgatan
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och Kvarngatan med fysiskt hinder ner mot strandpromenaden anses det inte
finnas motiv till.
Kommentar: I det nya förslaget löses majoriteten av parkeringsplatser för
tillkommande bebyggelse och befintliga Strandskolan på kvartersmark. Gatuparkering längs Trädgårdsgatan möjliggörs inom användningen ”lokalgata”. Riktlinjen vid all nyexploatering är att parkering för tillkommande
bebyggelse ska lösas inom fastigheten. Detta gäller även vid framtida exploatering på Lejonet 5. Parkeringsrestriktionerna på Kungsgatan hanteras
i lokala trafikföreskrifter och kan inte regleras i detaljplanen. Synpunkterna
överlämnas till trafikenheten. Detsamma gäller avstängning av Trädgårdsgatan och Kvarngatan, det kan inte regleras i detaljplanen men utredas efter planens genomförande om behov anses föreligga.
Tillkommande byggnader kommer att skymma och skära av utsiktsvyer. Detta
kommer att påverka värdet på bla. fastigheterna
samt
Kommentar: Tillkommande byggnader kommer att påverka utsikten för
kringliggande fastigheter. Det anses dock ligga inom ramen för vad som är
acceptabelt inom tätortsutveckling. Eventuell värdeminskning av fastigheterna kan inte utredas i detaljplanen då en sådan bedömning är beroende av
att föreslagen byggnation blir av.

9.2 Fastighetsägare till

framför följande synpunkter:

Hänvisar till sitt tidigare yttrande. Ifrågasätter även användandet av begreppet
halvoffentlig. Vad menas med det, är det samma sak som halvprivat eller en
motsats? Anser att strandskyddet inte ska upphävas då det kommer att innebära
att hela miljön utefter strandpromenaden förstörs.
Kommentar: Se kommentar i samrådsredogörelsen.
Inom stadsbyggnad talar man om den halvoffentliga platsen och dess gräns
mot det privata. Bostadsgårdar är ett exempel på en halvoffentlig plats där
utomstående får vistas men beroende på utformningen upplevs platsen mer
eller mindre offentlig. Vid anläggning av bl.a. lekplats på området är det
viktigt att allmänheten upplever sig ha tillträde till denna, vilket kommer
påverkas av hur området utformas. Strandskyddet upphävs inte för strandpromenaden, vilken är allmän platsmark. Att upphäva strandskyddet för att
möjliggöra anläggning av bryggor anses skapa mervärden längs strandpromenaden.
9.3 Bostadsrättsföreningen i Lindesbergshus 4,
punkter (yttrandet inkom i 2 exemplar):

framför följande syn-

Saknar exakta höjder samt redovisning av antal lägenheter för
yttranderätt innan beslut tas för den byggnationen.

Vill ha

Resterande yttrande är en kopia av det yttrande som inkom 2013-02-27
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Kommentar: Det finns ännu inte något förslag att redovisa för
Plankartan redovisar vad tillkommande bebyggelse har att förhålla sig till,
avseende höjder och utformning. Grannar hörs endast vid bygglov som strider mot detaljplanen.
Synpunkter från allmänheten (bedöms inte som sakägare)
9.4 Fastighetsägare till
och
framför synpunkter kring parkeringssituationen på Kungsgatan som upplevs problematisk. Föreslår att parkering ska införas utmed södra sidan av Kungsgatan med särskilda regler för boende samt införande av parkeringsförbud under en natt/vecka på hela gatan.
Kommentar: Parkeringsrestriktionerna på Kungsgatan hanteras i lokala trafikföreskrifter och kan inte regleras i detaljplanen. Synpunkterna har överlämnats
till trafikenheten.

Utöver ovan nämnda ändringar och kompletteringar gjordes flera redaktionella revideringar och tillägg vilka inte är redovisade i detta granskningsutlåtande.
Efter den föregående granskningen har en ny fördjupning av översiktsplanen (FÖP)
för Lindesbergs stad antagigts av kommunfullmäktige 2014-12-16. Planhandlingarna har reviderats så att samtliga ställningstaganden överrensstämmer med inriktningsmålen i FÖPen.

STÄLLNINGSTAGANDE
Som nämnt inledningsvis har planförslaget genomgått större revideringar efter den
andra granskningen och ska därför ställa ut ytterligare en gång, enligt PBL
(2010:900) 5 kap 18-22 §§, under perioden 4 – 27 mars 2015.

Isabella Lohse
Fysisk planerare

Peter Grönlund
Förvaltningschef
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Detaljplan för

m fl (Strandskolan)

i Lindesbergs kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse
Diarienummer 2009-S468
Planförslaget handläggs med normalt planförfarande. Tillfälle till samråd har beretts enligt 5
kap 11 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Samråd har skett genom ett öppet möte för
allmänheten samt utsänd samrådsremiss till remissinstanser och fastighetsägare.

Öppet möte, tidigt samråd
Ett tidigt, öppet informationsmöte/öppen dialog hölls den 13 september 2012. Samtliga
boende i Lindesbergs kommun var inbjudna till samråd genom annonsering i Nerikes
Allehanda, på Lindesbergs bibliotek samt på BMB:s hemsida. Samrådet skedde i form av ett
öppet hus där tjänstemännen fanns på plats mellan kl 15.30 och 18.00 och diskuterade
förslaget med de närboende. Förslaget redovisades i form av flera A1-planscher med
situationsplan över kvarteren och 3D volymstudier av de planerade nya byggnadskropparna.
Ett antal muntliga synpunkter inkom muntligt under mötet samt en sakägare kom med en egen
modellstudie och utredningar. De flesta synpunkter rörde höjden och utformningen av de
planerade byggnaderna på kv Gåsen. Från Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning deltog
Isabella Lohse, Gustav Björeman, Peter Ljugné och Cornelia Liebl. Från FALAB deltog
Roger Sixtensson och Arne Larsson.

Samrådsremiss
Samrådshandlingen har under tiden 6 februari – 6 mars 2013 varit utsänd till sakägare,
kommunala förvaltningar och andra berörda instanser. Med anledning av samrådet har tretton
yttranden inkommit:

Lantmäteriet framför i sitt samrådsyttrande följande synpunkter:
•

För kvarteren Gåsen och Lejonet finns det gamla tomtindelningar som numera har
blivit fastighetsindelningsbestämmelser i den befintliga detaljplanen.
Fastighetsindelningsbestämmelserna försvinner automatisk för berörda fastigheter i
och med antagandet av den nya planen. Att de gör det ska inte nämnas bland
fastighetsbestämmelserna i kartan. Däremot tycker Lantmäteriet att det bör stå en
informationstext om detta i planbeskrivningen, gärna under Genomförandefrågor.
Kommentar: Informationen lades till i planbeskrivningen under Genomförandefrågor
se planbeskrivningen sida 18.
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Lindesbergs kommun har i stort sett ingenting att erinra, dock vill de få följande frågor
klargjorda:
•

Risker: En beskrivning av de risker som föreligger vid översvämning redovisas. En
nivå på högsta nivå uppmätt av Linde energi för Lindesjön redovisas samt att det är
framtaget ett 100-årsflöde och ett högsta beräknat flöde. Nivåer på de sistnämnda bör
redovisas.
Kommentar: Nivåerna på ett högsta beräknat flöde är viktiga att förhålla sig till vid
samhällsviktiga funktioner. Annars brukar man relatera till 100-årsflöde. Därför har vi
hittills enbart anfört 100-årsflöde, dock kommer även de andra nivåerna finnas med i
handlingar framöver.

•

Kv. Lejonet: En nivå på högsta tillåtna byggnadshöjd föreslås. Vad är det för nivå idag
på marken (behövs för att bedöma den nya höjden på byggnationen) samt vilket
höjdsystem som används.
Kommentar: I plankartan finns marknivåerna och även höjdsystemet redovisat.
Tanken med planbeskrivningen är att den ska läsas tillsammans med plankartan.

•

Parkeringsytor: Ett underskott på 10 parkeringar, vilka ska lösas på intilliggande gator.
Ska dessa tas fram eller planeras området med underskott av parkeringar?
Kommentar: Parkeringsbehovet för kv Gåsen bedöms vara 34 platser vilket ger ett
behov av 10 parkeringar utanför fastigheten. I en situationsplan redovisas 7
gatuparkeringar på Trädgårdsgatan och Kvarngatan. Resterande 3 platser ser vi i
nuläget ingen lösning för och måste än så länge anses som parkeringsunderskott, vilket
vi bedömer som acceptabelt, framförallt med tanke på det centrala läget och närheten
till kollektivtrafiken.

•

Dagvatten: Då avvattning sker ner i Lindesjön bör krav på oljeavskiljare för dagvatten
avbördat från parkeringsytor finnas, alt. krav på att dagvatten leds över grönytor innan
nedtagning i dagvattenbrunnar sker.
Kommentar: Planbeskrivningen kompletterades med ovan nämnt krav kring
dagvattenhanteringen.

•

Principsektion, översvämningsrisk: Inget 100-årsflöde redovisat. Det står att golvnivån
ligger 1,6m över detta men enligt figur 1,6m över Lindesjön 1977. Ligger dessa på
samma nivå?
Kommentar: Principsektionen gällande översvämningsrisken har anpassats till 100årsflöde.

•

Plankarta: WB1 – bryggor och badplats för intilliggande bostadsfastigheter tolkas som
att stranden blir privatiserad. Kommunens syn är att det är ok att bryggor anläggs,
vilka tillhör den intilliggande fastigheten, dock ska ett eventuellt anlagt bad vara öppet
för allmänheten.
Kommentar: Planen ska självklart inte ge stöd för privatisering av strandpromenaden
eller stranden. Planbestämmelsen har ändrats så att misstolkningar uteslutas.
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Länsstyrelsen framför i sitt samrådsyttrande följande synpunkter:
•

Riksintresse kulturmiljövård: De berörda kvarteren, Gåsen och Lejonet, ligger inom
ett område av riksintresse för kulturmiljövården, K 40 Centrala Lindesberg, enligt
3 kap. 6 § MB. Som motiv för riksintresset anges bl.a. ”Välbevarad träbebyggelse,
gårdsbildningar, stenbyggnader av representativ art, åsläge vid sjön”.
Bebyggelsemiljön inom och omkring planområdet karakteriseras av en varierad och
småskalig bebyggelse med stor kronologisk spridning. De stora kulturhistoriska
värdena i miljön som ligger till grund för riksintresset medför höga krav på utformning
och gestaltning vid nybyggnad. I planprocessen bör kommunen tydligt redovisa på
vilket sätt den förslagna detaljplanen är lämplig med hänsyn till de förutsättningar som
riksintresset utgör. Planen saknar helt en sådan redovisning och behöver därför
kompletteras på denna punkt.
Kommentar: Det har gjorts en volymstudie med hjälp av vilken byggnadsvolymerna
definierades. Dock vill man ha viss frihet gällande den konkreta
byggnadsutformningen (t.ex. takutformningen, fasaden, etc.) för att kunna ha en
flexibel plan som ger möjligheten att fortsätta med nya varierande, tidsenliga
bebyggelser. Detta anses även viktigt för att framöver garantera en miljö med stor
kronologisk spridning.

•

Länsstyrelsen bedömer att de föreslagna byggnadsvolymerna är alltför stora med
hänsyn till den småskaliga och varierade bebyggelse som idag präglar området och
karakteriserar hela riksintresseområdet i Lindesberg. Strandskolan tillhör kategorin
”Stenbyggnader av representativ art” som framhålls i motiveringen för riksintresset.
Nya byggnader intill skolbyggnaden bör volymmässigt underordna sig skolbyggnaden
och gestaltas så att de uppfattas som komplementbyggnader. De föreslagna
nybyggnaderna intill skolbyggnaden har en så stor volym att de skulle reducera dess
betydelse i stadsbilden som solitär representativ byggnad till att istället bli en
komplementbyggnad för de två nya byggnaderna.
Kommentar: Planbestämmelser har ändrats till högsta nockhöjd och på det sättet
minimerades volymerna indirekt. Dessutom infogades en fasadillustration mot sydväst
som illustrerar hur relationerna mellan den befintliga skolbyggnaden och
nybyggnaderna intill skolbyggnaden ser ut.

•

Strandpromenaden är ett viktigt karakärsdrag i Lindesbergs stadsmiljö och en bärande
del av det kulturhistoriska värdet i riksintresseområdet. Den binder med sin öppna
parkkaraktär samman sjön med stadsbebyggelsen och har en strategisk betydelse för
stadsbilden och upplevelsevärdet av Lindesbergs stad. De föreslagna nybyggnaderna
mellan Strandskolan och sjön har så stora byggnadsvolymer att de påverkar
stadsbilden mycket negativt.
Kommentar: BMB delar uppfattningen om Strandpromenaden, dock inte
uppfattningen att stora byggnadsvolymer kommer att påverkar stadsbilden mycket
negativt.

•

Tellandska gården i kv. Lejonet inreddes till museum under början av 1940-talet.
Byggnaden har en mycket välbevarad äldre karaktär med en utformning som anknyter
till 1700- och 1800-talets byggnadsstilar. Den liggande fasadpanelen är karakteristisk
för det sena 1800-talets panelarkitektur, medan fönster och takutformning mer speglar
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1700-talets stil. Genom sin välbevarade karaktär har gården ett mycket stort
byggnadshistoriskt värde. Den representerar också som anläggning den gårdsstruktur
som utgör grundstrukturen i de äldre svenska stadsmiljöerna. Den föreslagna
nybyggnaden i kvarterat bör till sin volym reduceras och bearbetas för att bättre
samspela med Tellandska gården och den i övrigt småskaliga och varierade
bebyggelse som präglar hela kvarteret.
Kommentar: Den föreslagna byggrätten på kv Lejonet reducerades, se plankartan.
•

Miljöbedömning: Kommunen har bedömt att miljöpåverkan inte kan antas bli så
betydande att miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 12 §
miljöbalken (MB) behöver göras. Länsstyrelsen delar denna uppfattning.

•

Strandskydd: Planområdet ligger vid Stora Lindessjön som omfattas av generellt
strandskydd på 100 meter från strandkanten på land och i vatten. Strandskyddet
återinträder automatiskt när en detaljplan upphävs eller ersätts. Eftersom syftet med
detaljplanen är att tillåta byggnation inom strandskyddat område är det lämpligt att
kommunen upphäver strandskyddet i detaljplanen.
Kommentar: I planbeskrivningen anförs särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § MB med
vilka man avser upphäva strandskyddet inom delar av planområdet. I plankartan
redovisas 100 meters gränsen från strandlinjen in mot landet och områdena där man
avser att upphäva strandskyddet är särskild markerade.

•

Översvämning: Enligt den översiktliga översvämningskarteringen
(Räddningsverket/SMHI, 1999) motsvarar 100-årsflödet vid Lindesjön +63,5 (RH70)
samt högsta beräknade flödet +65,5 (RH70). Efter en omräkning till RH00 där
skillnaden är satt till 0,43 m blir 100-årsflödet +63,07 (RH00) samt det högsta
beräknade flödet +65,07 (RH00). Dessa nivåer skiljer sig mot det som anges i figur 13
med tillhörande figurtext.
Det aktuella planområdet ligger inom område med stor sannolikhet för översvämning.
Området är därför inte lämpligt att bebyggas om inte skyddsåtgärder vidtas. Med en
lägsta golvnivå på +64,5 (RH70) i bostadsutrymmen måste eventuella underliggande
utrymmen tåla att översvämmas, antingen genom att vara beräknade för att släppa in
vatten eller vara helt täta. För att tillåta garage, förråd eller liknande utrymmen under
lägsta golvnivå bör försäkringsfrågan utredas samt att boende informeras om
översvämningsrisker. Eventuell elinstallation utvändigt/invändigt bör planeras så att
den skyddas vid översvämning. Möjlighet till utrymning av huset vid t.ex. ett 100årsflöde bör ses över, Räddningstjänsten bör därför vara med i ett tidigt skede i
planeringen.
Kommentar: Nivåerna gällande 100-årsflöde ändrades. Konkreta detaljfrågor gällande
utformningen av golvnivån samt försäkringsfrågan och information av boende
bedömer vi som genomförandefrågor.

•

Fornlämningar: Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. lagen (1988:950) om
kulturminnen m.m. (KML). Enligt denna reglering är det förbjudet vid straffansvar att
utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering
eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Enligt 2 kap. 2 § samma lag
omfattar skyddet även mark kring fornlämningen.
Området för detaljplanen är i sin helhet beläget inom en fornlämning, Linde 484:1, ett
kulturlager från 1600-talsstaden. Markingrepp inom fornlämningen kräver tillstånd

90

enligt 2 kap. 12 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Till tillståndet kommer att
fogas villkor om arkeologiska undersökningar innan några markarbeten kan påbörjas.
Kommentar: En arkeologisk undersökning kommer att göras när planprocessen närmar
sig slutskedet. En information om ovan nämnda krav infogades i planbeskrivningen.
•

Markförhållanden: I planbeskrivningen anges att byggnation bör föregås av detaljerad
geoteknisk undersökning. En sådan undersökning bör göras under planprocessen för
att säkerställa att marken är lämplig för den användning som detaljplanen anger.
Kommentar: FALAB beställer en sådan undersökning under planprocessen.
Information om det infogades i planbeskrivningen.

•

Planbestämmelser: I preciseringen av planbestämmelsen ”B1” anges att parkering får
anordnas i marknivå. Länsstyrelsen anser att möjligheten att anordna parkering bör
anges med en separat egenskapsbestämmelse (”parkering”) på plankartan för all mark
där parkering avser att anordnas. Planbestämmelsen ”B1” bör ändras till ”B”
(bostäder).
För planbestämmelsen ”B2” anges att icke störande verksamhet medges i källarplanet.
Om syftet är att tillåta någon annan användning än bostäder bör det regleras med
lämplig användningsbestämmelse. Att en verksamhet inte får vara störande för
omgivningen bör anges med en separat egenskapsbestämmelse om störningsskydd,
”m”. En sådan bestämmelse bör dessutom preciseras så att det tydligt framgår på
vilket sätt verksamheten inte ska vara störande.
Genom planbestämmelsen ”WB1” får bryggor och badplats för intilliggande
fastigheter anläggas. Länsstyrelsen anser att det på plankartan bör preciseras var
bryggorna är tänkta att anläggas inom det WB1-betecknade området. Detta område bör
delas upp i två områden på plankartan; ett område där bryggor kan anläggas, ”WB1”,
och ett område som anges som öppet vattenområde, ”W”. Vidare bör det i
planbeskrivningen tydliggöras om strandskyddet ska upphävas för det WB1betecknade området i planen. Om strandskyddet inte upphävs för detta område krävs
strandskyddsdispens för att anlägga bryggor och badplats. På plankartan bör det även
preciseras hur stora bryggorna får vara.
I planbeskrivningen anges att planområdet ligger inom högriskområde för markradon.
En planbestämmelse om krav på radonsäkert byggande bör därför anges på plankartan.
Planbestämmelsen ”q2” bör preciseras så att det tydligt framgår på vilket sätt
byggnaden inte bör förvanskas på. Vidare bör planbestämmelsen även anges för
Strandskolan.
Egenskapsbestämmelsen ”lek” bör anges under rubriken ”MARKENS
ANORDNANDE (utformning av kvartersmark)”.
Planbestämmelsen ”v1” bör anges för all bebyggelse på fastigheten Gåsen 7, även
Strandskolan. På visionsbilden i planbeskrivningen redovisas en miljöbod, en byggrätt
saknas dock för denna på plankartan.
Kommentar: Ovan nämnda synpunkter gällande planbestämmelser har föranledd till
vissa förändringar i plankartan och planbeskrivningen. Dock anser BMB, enligt
Boverkets rekommendation, att bestämmelser om radon inte ska finnas med som
planbestämmelse på plankartan, då detta redan regleras ibland annat PBL och BBR.
Vidare vill man inte precisera var bryggorna ska anläggas inom WB1 området och hur
stora bryggorna får vara. Planbestämmelsen ”q2” ändrades till ”Byggnadens exteriör
får inte förändras”. BMB anser att denna bestämmelse är mycket stark och ska enbart
gäller för fastigheten
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Polismyndigheten framför i sitt samrådsyttrande följande synpunkter:
•

Det har pågått en diskussion kring en trafiksäker avlämning/upphämtningsplats för
eleverna på Kristinaskolan under flera års tid. En långsiktig trafiksäker lösning av
denna fråga bör genomföras innan parkeringsytan på
tas i anspråk för
nybyggnation.
Kommentar: Vi har under planutredningen tittat på ett flertal alternativ för
avlämning/upphämtning av eleverna på Kristinaskolan. En slutgiltig lösning har man
inte ännu beslutat om, dock kunde man fastställa att det finns alternativ och
möjligheter för att lösa denna parkeringsfråga. Då exploateringen är tänkt i etapper
kommer man att undersöka denna fråga i ett senare skede, då förutsättningarna i
kvarteren kan ändras under tiden.

Trafikverket har inget att erinra mot planförslaget.
Synpunkter från fastighetsägare intill planområdet vilka bedöms som
sakägare
Fastighetsägare till
synpunkter:

samt fastighetsägare till

framför följande

•

De påpekar att större delar av Lindesbergs stadskärna, däribland det aktuella
planområdet, är klassad som riksintresse, som inte får skadas påtagligt av exempelvis
nya byggprojekt. De anser att miljön kommer att skadas väsentligt om planen
realiseras då föreslagna höjder för de nya byggrätterna är högre än omkringliggande
bebyggelsen. I det stora hela tycker de alltså att husen är för höga.
Kommentar: Planbestämmelsen gällande byggnadshöjden har ändrats från ”Högsta
byggnadshöjd” till ”Högsta nockhöjd”. Planbeskrivningen har kompletterats med en
illustration över ny bebyggelse i kv Gåsen (vy från sydväst, fig. 11+12). Där ser man
att de nya byggnaderna intill skolbyggnaden anpassar sig till skolbyggnaden. Skulle
man realisera planen fullt ut gällande höjderna, kan den norra komplementbyggnaden
maximalt överskrida Strandskolans höjd med 1 meter, vilket vi bedömer som
acceptabelt.

•

Vidare anser de att illustrationen gällande översvämningsrisken är vilseledande och att
illustrationerna från volymstudien, för en lekman, är svåra att utläsa för att få en
uppfattning om den fulla effekten av byggnadshöjderna. Det nedersta våningsplanet är
indraget och på så sätt bara synligt med några pelare. Bilderna är även tagna i
flygperspektiv och de saknar illustrationer från norr samt från en lägre vinkel.
Kommentar: Illustrationerna har kompletterats med vyn från norr samt från en lägre
vinkel. Illustrationen gällande översvämningsrisken har förändrats och kompletterats
med informationen att vyn är från norr.

•

I planbeskrivningen skrivs det om att höjderna harmonierar med de omgivande
bebyggelser, på vilket sätt?
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Kommentar: Vi har försökt anpassa byggnaderna efter befintliga bebyggelser. T.ex.
genom att ha en upptrappning av höjderna från kv Ankans lägre bebyggelse upp mot
norr.
•

De anser att de föreslagna byggrätterna på
ger avsevärda skuggbildningar på
grannfastigheter.
Kommentar: Vi har undersökt skuggbildningen med hjälp av en 3D modell. En
sammanfattning gjordes för tre olika årstider (21 dec, 21 mars och 21 juni) samt vid
tre olika tider (kl 9, 12 och 15), se separat dokument ”Solstudie”.

•

I omgivningarna finns flera fastigheter av gammeldags uppbyggnad som inte tillåter
bilparkering in på tomten. Förr i tiden löstes detta genom tillåten gatuparkering längst
med Kungsgatan. För några år sedan ändrades parkeringsmöjligheten. Det råder dels
datumparkering, men dessutom parkeringsförbud på den ena sida. Detta har varit stor
olägenhet, men har ändå praktiskt gått att lösa då boende har kunnat parkera på de
tomter som nu planeras bebyggas. Vid en bebyggelse på dessa tomter måste
Kungsgatans parkeringsrestriktioner ses över. Gatan bör tillåta en gatuparkering i ett
bostadsområde.
Kommentar: Det kommer att skapas ytterligare gatuparkeringsplatser i omnejden, på
exakt vilket sätt utreds under planprocessens gång samt vid genomförandet av planen.
Som ovan redan nämnd, ska exploateringen ske i etapper och då förutsättningarna i
kvarteren kan ändras under tiden undersöks denna fråga i ett senare skede.

•

Vid grannfastigheten
idag obebyggda tomträtter som man bör ta
hänsyn till i planarbetet.
Kommentar: BMB är medveten om dessa och det beaktas i planprocessen (bland annat
har det gjorts en solstudie, se separat dokument).

•

De tycker att placeringen av föreslagna hus och den öppenhet som bildas mot
Strandskolan är positivt. Detta hjälper till att i någon mån bibehålla strandskolans
karaktär som solitär.

•

Gällande behovsbedömningen så tycker de att den är missvisande och förskönad;
konkret avseende riksintressen, landskapsbilden, inverkan på omgivningen i övrigt och
den allmänna utvärderingen. Deras åsikt är att genomförandet av detaljplanen ger en
kraftigt negativ estetisk påverkan på miljön.
Kommentar: BMB delar inte deras bedömning.

Anmärkning från BMB: Fastighetsägare till
har även inkommit med en egen
skrivelse per mail. Punkterna fastighetsägaren nämner där speglas i ovan anförda punkter och
därför anförs de inte särskilt i denna samrådsredogörelse.
Fastighetsägare till
•

framför följande synpunkter:

De anser att man borde fortsätta med en bebyggelse i stil med kv. Ankan, samt
ifrågasätter höjden på hus B (kv. Gåsen). De föreslår att man ska sänka byggnaden en
våning och vinkla om taket.
Kommentar: Se kommentaren ovan (s. 3).

93

•

De undrar var alla besökande till Kristinaskolan och boende i dessa kvarter ska
parkera när kv. Lejonet har bebyggts.
Kommentar: Se kommentaren ovan (s. 2).

Fastighetsägare till

framför följande synpunkter:

•

Fastighetsägaren anser att bedömningarna i Behovsbedömningen är för snålt tilltagna.
Kommentar: BMB tycker att omfattningen av behovsbedömningen är tillräckligt och
slutsatsen att miljöpåverkan inte kan antas bli så betydande att en
miljökonsekvensbeskrivning behöver göras är tillåten att dra. Länsstyrelsen delar
denna uppfattning.

•

Trafiksituationen fungerar, enligt fastighetsägaren, skapligt utefter Kungsgatan från
Stadshotellet och söderut till bron. Mer bebyggelse ökar biltätheten. Det största
problemet ur trafiksynpunkt, framförallt med tanke på Kristinaskolans elevers
säkerhet, blir när parkeringsplatserna försvinner på
. Fastighetsägaren undrar
vilka alternativ det finns. Dessutom tycker fastighetsägaren att gatuparkeringar på
både Trädgårdsgatan och Kvarngatan verkar verklighetsfrämmande.
Kommentar: Se kommentaren ovan (s. 2).

•

Det estetiska värdet av södra stadsdelens själ tas död på genom den moderna, höga och
massiva byggnationerna i etapp 2 (kv. Gåsen). Konsekvenserna för mig och mitt hus
är synnerligen påtagliga. Genom byggnationen i etapp 2 försvinner min utsikt över
Lindesjön som jag idag har via 3 fönster och delar av trädgården. Enligt Lindesbergs
meste mäklare (Thomas Eriksson, f.d. Svensk Fastighetsförmedling) kommer huset att
tappa minst 150.000 SEK i värde p.g.a. byggnationen i etapp 2. Ytterligare värde
försvinner när etapp 3 skall genomföras. Fastighetsägaren tycker att dennes
livskvalitet och framtida ekonomi kommer att bli lidande.
Kommentar: Frågan om eventuell värdeminskning av fastigheten kan först bedömas
när planen har vunnit laga kraft.

•

Fastighetsägaren motsätter sig planen i sin helhet med undantag för etapp 1 (d.v.s.
ombyggnationen av Strandskolan).

Boende i

framför följande synpunkter:

•

Den huskroppen som planeras i etapp 3 kommer att försämra inflödet av
solljus till deras mark. Vidare kommer huskroppen skymma utsikten över sjön och
fylla ut det luftrum som ger hela området en känsla av luftighet. Attraktionsförmågan
som området har idag kommer till stor del att försvinna om området börjar likna
övriga delar av stadskärnan. De är rädda att deras bostadsrätter kommer att falla i
värde och vid en framtida försäljning rendera i en förlust. Enligt deras antagande, en
förlust som inte är medräknad i budgeten för etapp 3.
Kommentar: Se kommentaren ovan (s. 8).

•

De förbehåller sig rätten att yttra sig vid ett eventuellt beslut att påbörja etapp 3, då
utseende och storlek på ev. byggnad blir avgörande för vilken påverkan detta kommer
att ha. De kräver att få se ritningar och få komma med synpunkter på en eventuell
byggnad på

94

Kommentar: Nu upprättas en detaljplan som, om den vinna laga kraft, ge en byggrätt
som gäller tills man antingen upphäver planen eller gör en ny plan. Därför är det
viktigt att yttra sig nu, precis som de har gjort, då det senare kan vara för sent eller/och
mycket svårare att påverka planerna. Konkreta ritningar och detaljer kring fasaden etc.
behandlas dock i bygglovsärendet och hör inte till detaljplaneprocessen.
•

I den utställningen som fanns i Kristinaskolans matsal (öppet hus, tidigt samrådsmöte)
antyddes att det grönområde som uppstår mellan byggnaderna i etapp 2 (på kv Gåsen)
skulle vara en offentlig plats för de promenerande på strandpromenaden. I
samrådsutskick skrevs det om att ”kan ges en halvoffentlig funktion”.
Kommentar: Texten ändrades till: ”Mellan strandskolan och de nya flygelbyggnaderna
skapas en bostadsgård som ska ges en halvoffentlig funktion.”

Synpunkter från andra som inte bedöms som sakägare
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening lämnar följande synpunkter:
•

”Planområdet ligger i Lindesbergs stad i de kulturhistoriskt värdefulla kvarterna i
södra delen av stadskärnan”. Stadskärnan är av riksintresse. Citatet är hämtat ur
samrådshandlingarna. Föreningen anser med emfas att just de kulturhistoriska
värdena helt kommer att förloras om de planerade ”flygelbyggnaderna” uppförs. Om
så sker kommer byggnaderna pga sin storlek och sitt utförande att helt dominera den i
stort enhetliga bebyggelsen i södra delen av staden. Det värdefulla i den södra delen av
stadskärnan är just den kulturhistoriskt enhetliga bebyggelsen. Och det vore synd att
förstöra helhetsintrycket genom att där uppföra byggnader som ser ut som direkt
hämtade ur Hammarby Sjöstad. Flyglar till Strandskolan bör vara anpassade i höjd,
färg och utseende till den gamla skolbyggnaden, så att den blir dominerande.
Kommentar: Även den södra delen av staden karakteriseras av en varierad bebyggelse
med stor kronologisk spridning. Med den här planen vill man skaffa förutsättningar att
anknyta till de befintliga variationerna.

•

Vi förutsätter att man tillvaratar och använder de byggnadsdetaljer som är
kulturhistoriskt värdefulla enligt byggnadsantikvariens genomgång.

•

Översvämningsrisken är betydligt större än den som anges. Det har varit 3 stora
översvämningar under 1900-talet.
Kommentar: Vi har tagit hänsyn till översvämningsrisken och infört särskilda
bestämmelser som syftar till att minimera skador vid översvämningar.

•

Hörnhuset i kv Lejonet bör vad gäller höjd och utförande anpassas till angränsande
byggnader.
Kommentar: Byggnadsvolymen har minskats en aning (från samrådshandlingen) och
BMB anser att den är anpassad till angränsande byggnader.

•

Vi ifrågasätter tanken på att göra Tellandska gården till vandrarhem. Då det inte är
lämpligt att ha museum där kan det knappast vara lämpligt att använda det som
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vandrarhem, med de krav på hygienutrymmen mm. som dagens ”vandrare” har.
Dessutom är tillgängligheten ur trafiksynpunkt dålig.
Kommentar: Detaljplaner definierar ändamål för användningen av mark och vatten,
dvs. skaffar förutsättningar för diverse användningar, dock innebär det inte att
realiseringen av t.ex. ett vandrahem kan ske utan ytterligare åtgärder än de i planen
angivna (t.ex. interiör av befintliga hus regleras inte i detaljplanen). Likaså måste man,
om man vill bedriva vandrahem fundera över hur man vill lösa parkeringssituationen
(t.ex. hänvisning till parkeringshus, inriktning på cyklister, etc.).
•

Parkeringsmöjligheter måste tillgodoses för kv Lejonet och Hästen, när en ny
huskropp uppföres på den gamla parkeringsplatsen.
Kommentar: Se kommentaren ovan (s. 2).

Gunnar Stengarn, rektor på Kristinaskolan, framför följande synpunkter:
•

Kristinaskolan nyttjar idag parkeringen i kvarteret
i två syften. Delvis parkerar
personal på skolan där, men främst används den som parkering/avlämningsplats för
föräldrar vid hämtning och lämning av barn på morgnar och kvällar. Det vore olyckligt
och olämpligt ur säkerhetsperspektiv om denna hämtning och lämning av barn på skolan
nu förflyttas till den trånga parkeringen på framsidan av skolan,
Kvarngatan/Kristinavägen. Förslag vore att en sådan av- och upphämtningsplats kunde
inrättas där barnen idag anländer med skolskjutsar på något bra sätt. Att öppna
Kvarngatan för biltrafik går inte då skolans elever måste passera gatan för att komma till
och från skolans matsal.
Kommentar: Se kommentaren ovan (s. 2).

•

Det är naturligtvis svårt att säga hur avstängning av gator under byggtiden kommer att
påverka skolans elevers väg till och från skolan, men det är något som bör beaktas vid
byggplaneringen. Likaså gällande hur byggtrafiken kommer att planeras.
Kommentar: Detta är en viktig fråga och kommer att planeras närmare i samband med
bygglovet.

Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen, Museiintendent, framför följande synpunkter:

•

•

Fastigheten
ingår i det av staten utpekade
Riksintresseområdet för kulturmiljövården. Riksintressebegreppet innebär inte ett
byggnadsförbud, men varje addering ska tillföra ett värde utan att den skyddade miljön
lider påtaglig skada.
Kvarteret Gåsen och Lejonet ingår i den stadsdel i Lindesberg som är bäst bevarad och
har därmed mycket högt kulturhistoriskt värde, med paradexemplen Kristinaskolan,
gamla skolkontoret
och
) som utmärkta
exempel från jugendepoken. Till exemplen hör också Tellandska gården med ursprung
i 1700-talet som miljömässigt förstärks av arbetarbostaden från 1800-talet samt den
låga och sammanhållna träbebyggelsen längs Kungsgatans förlängning söderut.
Ensemblen som avslutas med pumphuset och Sundsbron från 1902 ger staden sin
specifika karaktär och identitet. Dessa kulturhistoriska värden ska vårdas och värnas
så att de inte utplånas vilket olyckligtvis skett i så många andra svenska städer.
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•

•

•

I den här känsliga miljön ställs stora krav på tillbyggnader. Ett lysande exempel på
lyckad tillbyggnad är Kristinaskolans addering som vid nybyggnadstillfället på 1970talet erhöll utmärkelsen ”Sveriges bästa tillbyggnad”. Kvarteret Ankan har också
anpassats till befintlig bebyggelse och smälter väl in i karaktärsmiljön.
För att en tillbyggnad i kvarteren Gåsen och Lejonet inte ska skada riksintresset bör en
restaureringsarkitekt ge förslag på nybyggnation, så att även Lindesberg har
möjligheter att få ett lika uppmärksammat tillägg i stadskärnan som exempelvis Nora
församlingshem.
Hanteringen av riksintresset bör föregås av en miljökonsekvensbeskrivning i enlighet
med miljöbalken för att klarlägga vilken betydelse en nybyggnation får för utsiktsvyer,
siktlinjer landskapsupplevelser, grönytor, strandkontakt etc. Nybyggnationen ska följa
de förskrifter som anges i PBL om anpassning till befintlig bebyggelse i fråga om
materialval, färger, former, takvinklar och våningsvolymer.
Kommentar: BMB har gjort bedömningen att miljöpåverkan inte kan antas bli så
betydande att en miljökonsekvensbeskrivning behöver göras. Länsstyrelsen delar
denna uppfattning. Gällande de andra nämnda punkterna så kommer naturligtvis alltid
PBL och annan lagstiftning (t.ex. BBR) följas. Detaljplanen reglerar dock enbart
frågor kring byggvolymer och inte i fråga om materialval och färger (detta behandlas
vid bygglov).

Sammanfattning
Ett tidigt samråd hölls genom ett öppet möte där samtliga boende i Lindesbergs kommun var
inbjudna till. Under mötet framkom synpunkter som, i den mån de varit relevanta för
detaljplanen, har legat till grund för arbetet med detaljplanen. Samrådsförslaget sändes ut till
sakägare, kommunala förvaltningar och övriga berörda, vilket resulterade i tretton yttranden.
Sammantaget har detta föranlett vissa förändringar i plankartan samt i planbeskrivningen.
Planförslaget föreslås efter gjorda ändringar hållas tillgängligt för granskning enligt PBL 5
kap 18-22 §§.

Cornelia Liebl
Fysisk planerare

Per Granlund
Stadsarkitekt
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-05-26

KS § 139

Detaljplan för
kommun

Dnr. 2013/194

(m fl), Strandskolan i Lindesbergs

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Detaljplan för

m fl (Strandskolan) i Lindesbergs kommun antas.

Ärendebeskrivning
Kvarteren Gåsen och Lejonet i den södra delen av Lindesbergs stadskärna
har under de senaste åren genomgått en förändring. Skolbyggnaden i
kvarteret Gåsen har byggts om till bostäder och stod klar 2014.
Fastigheterna ägs av kommunala bolag och kommunens vilja är att förtäta
kvarteren med bostäder. I samband med detta är kommunen positiv till att
komplettera med nya bostadsbyggnader på
samt
på ytor
som idag nyttjas som parkering. Tellandska gården, fastigheten
har använts som kommunens museum, fastigheten är sedan 2014 i privat
ägo och byggs om till bostad.
Dessa förändringar kräver upprättande av en ny detaljplan. En ansökan om
ändring av detaljplan för området inkom till Bergslagens miljö- och
byggförvaltning från FALAB den 7 februari 2012.
Planen har varit ute på samråd perioden 6 februari – 6 mars 2013. Därefter
har omfattande justeringar gjorts av planförslaget vilket har resulterat i att
det ställts ut för granskning vid tre tillfällen. Senaste granskningstiden
pågick under perioden 4-27 mars 2015.
Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade den 9 april 2015 att tillstyrka
Detaljplan för
m fl (Strandskolan) och skicka den vidare till
antagandeprövning i Lindesbergs kommun.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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9. Gemensam taxa för markåteraställningsarbeten för Hällefors, Nora,
Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun

Förslag till beslut
Förslaget till gemensam taxa för markåterställning antas, enligt bilaga från Bergslagens
kommunalteknik, daterad den 27 mars 2015.

Ärendebeskrivning

Bergslagens kommunalteknik (BKT) ansvarar för mottagande, handläggning och beslut
gällande grävtillståndsanmälan och återställningsanmälan i kommunägd mark och
ansvarar sedan för återställningsarbetet. Den som utför grävning i kommunägd mark får ej
återställa hårdgjord yta efter egna arbeten utan dessa ombesörjs av BKT. Taxorna bygger
på det branschspecifika regelverket anläggnings-AMA och vad som behöver åtgärdas
efter att grävning har gjorts, samt de priser som ingår i avtal med upphandlad leverantör.

BKT har tagit fram förslag till taxor för antagande i respektive kommuns fullmäktige, som
direktionen för Bergslagens kommunalteknik beslutade att godkänna den 27 mars 2015.

Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2015 föreslå kommunfullmäktige besluta att:

Förslaget till gemensam taxa för markåterställning antas, enligt bilaga från Bergslagens
kommunalteknik, daterad den 27 mars 2015.

9.1. Handlingar
BKT § 46 förslag taxa markåterställningsarbeten(1).pdf (inkluderad nedan)
KS § 141 markåterställning.pdf (inkluderad nedan)
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-05-26

KS § 141

Dnr. 2015/182

Gemensam taxa för markåterställningsarbeten för Hällefors,
Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Förslaget till gemensam taxa för markåterställning antas, enligt bilaga från
Bergslagens kommunalteknik, daterad den 27 mars 2015.
Ärendebeskrivning
Bergslagens kommunalteknik (BKT) ansvarar för mottagande,
handläggning och beslut gällande grävtillståndsanmälan och
återställningsanmälan i kommunägd mark och ansvarar sedan för
återställningsarbetet. Den som utför grävning i kommunägd mark får ej
återställa hårdgjord yta efter egna arbeten utan dessa ombesörjs av BKT.
Taxorna bygger på det branschspecifika regelverket anläggnings-AMA och
vad som behöver åtgärdas efter att grävning har gjorts, samt de priser som
ingår i avtal med upphandlad leverantör.
BKT har tagit fram förslag till taxor för antagande i respektive kommuns
fullmäktige, som direktionen för Bergslagens kommunalteknik beslutade
att godkänna den 27 mars 2015.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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10. Revidering av förbundsordning för Bergslagens kommunalteknik
samt revidering av samverkansavtal och reglemente för Bergslagens
miljö- och byggnämnd
Förslag till Beslut

Förbundsordningen för Bergslagens kommunalteknik revideras från och med den 1 juli
2015 enligt följande:
Ändamålet för förbundet är att medlemmarna i detta överlåter de lagstadgade
kommuntekniska verksamheterna vatten, avlopp, avfall, gata/trafik. Verksamheten
trafik inkluderar myndighetsutövning, vilket innebär att förbundet är tillika
medlemskommunernas trafiknämnd.
Samverkansavtalet, daterad 2012-02-10, rörande politisk nämnd och förvaltning för de
kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och
Nora kommuner revideras från och med den 1 juli 2015 i enlighet med kommunchefens
tjänsteskrivelse, daterad den 23 april 2015.
Reglemente för Bergslagens miljö- och byggnämnd revideras från och med den 1 juli 2015
i enlighet med kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad den 23 april 2015.
Nettobudget avseende trafikområdet 185 tkr, inom Bergslagens miljö- och byggnämnd för
perioden 2015-07-01 — 12-31 överförs till Bergslagens kommunalteknik.
Ärendebeskrivning

Förbundsordningen för Bergslagens kommunalteknik reviderades under våren 2014.
Revideringen antogs i respektive kommunfullmäktige från och med 2014-03-01. En av
skillnaderna gentemot tidigare förbundsordning var att verksamhetsområdet trafik tillfördes
förbundet. Skälet till detta var att trafikområdet är starkt kopplat till gatufrågorna.

Diskussioner har därefter förts mellan BMB och BKT om hela eller delar av trafikområdet
berörs, d v s myndighetsutövning, trafiksäkerhetsfrågor och projektering.

I kommunalförbund likväl som i gemensam nämnd är myndighetsutövning tillämplig. För
att samordna arbetet i möjligaste grad föreslås att trafikområdet i sin helhet förs över till
kommunalförbundet.
Sida 17 av 31

För att tydliggöra trafikområdets omfattning i förbundsordningen föreslås en revidering i
förbundsordningen, avseende punkt 2, Ändamål och verksamhet.

Ändamålet med förbundet är att medlemmarna i detta överlåter de lagstadgade
kommunaltekniska verksamheterna vatten och avlopp, avfall, gata/trafik inkluderande
myndighetsutövning till förbundet.

Kommunchefen inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 23 april 2015, med förslag
till beslut att revidera förbundsordningen för Bergslagens kommunalteknik samt revidera
samverkansavtalet med, och reglementen för Bergslagens miljö- och byggnämnd.

Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2015 föreslå kommunfullmäktige besluta att:

Förbundsordningen för Bergslagens kommunalteknik revideras från och med den 1 juli
2015 enligt följande:
Ändamålet för förbundet är att medlemmarna i detta överlåter de lagstadgade
kommuntekniska verksamheterna vatten, avlopp, avfall, gata/trafik. Verksamheten
trafik inkluderar myndighetsutövning, vilket innebär att förbundet är tillika
medlemskommunernas trafiknämnd.
Samverkansavtalet, daterad 2012-02-10, rörande politisk nämnd och förvaltning för de
kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och
Nora kommuner revideras från och med den 1 juli 2015 i enlighet med kommunchefens
tjänsteskrivelse, daterad den 23 april 2015.
Reglemente för Bergslagens miljö- och byggnämnd revideras från och med den 1 juli 2015
i enlighet med kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad den 23 april 2015.
Nettobudget avseende trafikområdet 185 tkr, inom Bergslagens miljö- och byggnämnd för
perioden 2015-07-01 — 12-31 överförs till Bergslagens kommunalteknik.
10.1. Handlingar
0740_001.pdf (inkluderad nedan)
KS § 142 Revidering förbundsordning.pdf (inkluderad nedan)
Sida 18 av 31

BKT § 49 förslag reviderad förbundsordning.pdf (inkluderad nedan)
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-05-26

KS § 142

Dnr. 2015/183

Revidering av förbundsordning för Bergslagens
kommunalteknik samt revidering av samverkansavtal och
reglemente för Bergslagens miljö- och byggnämnd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Förbundsordningen för Bergslagens kommunalteknik revideras från och
med den 1 juli 2015 enligt följande:
Ändamålet för förbundet är att medlemmarna i detta överlåter de
lagstadgade kommuntekniska verksamheterna vatten, avlopp, avfall,
gata/trafik. Verksamheten trafik inkluderar myndighetsutövning, vilket
innebär att förbundet är tillika medlemskommunernas trafiknämnd.
Samverkansavtalet, daterad 2012-02-10, rörande politisk nämnd och
förvaltning för de kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors,
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner revideras från och med den
1 juli 2015 i enlighet med kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad den 23
april 2015.
Reglemente för Bergslagens miljö- och byggnämnd revideras från och med
den 1 juli 2015 i enlighet med kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad
den 23 april 2015.
Nettobudget avseende trafikområdet 185 tkr, inom Bergslagens miljö- och
byggnämnd för perioden 2015-07-01—12-31 överförs till Bergslagens
kommunalteknik.
Ärendebeskrivning
Förbundsordningen för Bergslagens kommunalteknik reviderades under
våren 2014. Revideringen antogs i respektive kommunfullmäktige från och
med 2014-03-01. En av skillnaderna gentemot tidigare förbundsordning var
att verksamhetsområdet trafik tillfördes förbundet. Skälet till detta var att
trafikområdet är starkt kopplat till gatufrågorna.
Diskussioner har därefter förts mellan BMB och BKT om hela eller delar
av trafikområdet berörs, d v s myndighetsutövning, trafiksäkerhetsfrågor
och projektering.
I kommunalförbund likväl som i gemensam nämnd är myndighetsutövning
tillämplig. För att samordna arbetet i möjligaste grad föreslås att
trafikområdet i sin helhet förs över till kommunalförbundet.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-05-26

För att tydliggöra trafikområdets omfattning i förbundsordningen föreslås
en revidering i förbundsordningen, avseende punkt 2, Ändamål och
verksamhet.
Ändamålet med förbundet är att medlemmarna i detta överlåter de
lagstadgade kommunaltekniska verksamheterna vatten och avlopp, avfall,
gata/trafik inkluderande myndighetsutövning till förbundet.
Kommunchefen inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 23 april 2015,
med förslag till beslut att revidera förbundsordningen för Bergslagens
kommunalteknik samt revidera samverkansavtalet med, och reglementen
för Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Ledamöternas förslag till beslut
Anniette Lindvall (M) föreslår att ingen förändring ska göras och att
trafikområdet ska vara kvar inom Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår bifall till kommunchefens förslag,
men med ändringen från:
Ändamålet för förbundet är att medlemmarna i detta överlåter de
lagstadgade kommuntekniska verksamheterna vatten, avlopp, avfall,
gata/trafik inkluderande myndighetsutövning till förbundet, vilket innebär
att förbundet är tillika medlemskommunernas trafiknämnd.
Till:
Ändamålet för förbundet är att medlemmarna i detta överlåter de
lagstadgade kommuntekniska verksamheterna vatten, avlopp, avfall,
gata/trafik. Verksamheten trafik inkluderar myndighetsutövning, vilket
innebär att förbundet är tillika medlemskommunernas trafiknämnd.
Jonas Kleber (C) föreslår bifall till Irja Gustavssons (S) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att kommunstyrelsen
beslutat enligt Irja Gustavsson (S) förslag.
Reservation
Anniette Lindvall (M), Lillemor Bodman (M) och Ingrid Åberg (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Anniette Lindvalls (M) förslag.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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p.2015.1484
2015-04-14
Dnr 2015/183

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

11. Revidering av arvodesreglemente för direktionen, Bergslagens
kommunalteknik
Förslag till beslut
Lindesbergs kommun antar förslag till revideringar i § 3, § 7, § 8 i arvodesreglemente,
ersättning till förtroendevalda i direktionen för Bergslagens kommunalteknik, enligt
förslaget daterat den 27 mars 2015. Revideringen gäller från och med den 1 januari 2015.
Ärendebeskrivning
Förslag till revidering av arvodesreglemente för direktionen för Bergslagens
kommunalteknik avser bilagan § 18 till den antagna förbundsordningen, som började
gälla 2015-01-01. Revideringen avser en komplettering gällande ett fast årsarvode till
revisionens ordförande, maxbelopp för förlorad arbetsinkomst/dag samt höjning av
timarvodet från 114 kronor till 130 kronor. Timarvodet baseras på ett genomsnitt av de fyra
medlemskommunernas timarvoden.

Direktionen för Bergslagens kommunalteknik föreslår medlemskommunerna att
anta förslag till revideringar i § 3, § 7 och § 8 i arvodesreglemente, ersättning till
förtroendevalda i direktionen.

Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2015 föreslå kommunfullmäktige besluta att:

Lindesbergs kommun antar förslag till revideringar i § 3, § 7, § 8 i arvodesreglemente,
ersättning till förtroendevalda i direktionen för Bergslagens kommunalteknik, enligt
förslaget daterat den 27 mars 2015. Revideringen gäller från och med den 1 januari 2015.

11.1. Handlingar
BKT § 47 förslag arvodesreglemente direktionen(1).pdf (inkluderad nedan)
KS § 143 arvodesreglemende BKT.pdf (inkluderad nedan)
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Dnr 2015/184
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-05-26

KS § 143

Dnr. 2015/184

Revidering av arvodesreglemente för direktionen för
Bergslagens kommunalteknik
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Lindesbergs kommun antar förslag till revideringar i § 3, § 7, § 8 i
arvodesreglemente, ersättning till förtroendevalda i direktionen för
Bergslagens kommunalteknik, enligt förslaget daterat den 27 mars 2015.
Revideringen gäller från och med den 1 januari 2015.
Ärendebeskrivning
Förslag till revidering av arvodesreglemente för direktionen för
Bergslagens kommunalteknik avser bilagan § 18 till den antagna
förbundsordningen, som började gälla 2015-01-01. Revideringen avser en
komplettering gällande ett fast årsarvode till revisionens ordförande,
maxbelopp för förlorad arbetsinkomst/dag samt höjning av timarvodet från
114 kronor till 130 kronor. Timarvodet baseras på ett genomsnitt av de fyra
medlemskommunernas timarvoden.
Direktionen för Bergslagens kommunalteknik föreslår
medlemskommunerna att anta förslag till revideringar i § 3, § 7 och § 8 i
arvodesreglemente, ersättning till förtroendevalda i direktionen.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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12. Förändring av arvodesbestämmelser
Förslag till beslut

Ingen förändring görs i bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i § 9 för
ersättare som inte tjänstgör.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2014 att föreslå kommunfullmäktige
att besluta att ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i sammanträdena med
kommunstyrelsens utskott. Samtidigt beslutade kommunstyrelsen att de ekonomiska
konsekvenserna för detta ska utredas.

Kommunstrategen inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2014 där det
framkommer att kommunstyrelsens beslut den 25 november 2014 leder till att kostnaden
för kommunstyrelsens verksamhet kommer att bli högre än budgeterat. En åtgärd för att
den politiska verksamheten ska kunna hålla budget utan att behöva begränsa antalet
sammanträden eller andra aktiviteter är att ändra arvodesreglerna så att arvode för
ersättare som inte tjänstgör tas bort.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 december 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta:

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda ändras i § 9 så att ersättare
som inte tjänstgör inte har rätt till arvode för sammanträden mm som i beskrivs i § 2.

Kommunstyrelsen beslutade även vid sitt sammanträde den 8 december 2014 att en
sammanställning av kostnaderna för varje ersättare skulle redovisas för kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2014 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen.
Sida 21 av 31

Personalchef Carina Fyrpihl inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2015,
där kostnaderna som utgått till icke tjänstgörande ersättare i nämnder och utskott 2014
redovisas. Kostnaderna är redovisade per nämnd och delas upp i arvode, reseersättning
samt förlorad arbetsförtjänst. Även totalsumman framgår.

Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2015 föreslå kommunfullmäktige besluta att:

Ingen förändring görs i bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i § 9 för
ersättare som inte tjänstgör.

12.1. Handlingar
Ändring arvodesbestämmelser ny.pdf (inkluderad nedan)
Redovisning ej tjanstgorande ers.pdf (inkluderad nedan)
KS § 138 arvodesbestämmelser.pdf (inkluderad nedan)
KF § 262 Återremittering arvodesbestämmelser.pdf (inkluderad nedan)
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1

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-05-26

KS § 138

Dnr. 2014/496

Förändring av arvodesbestämmelser
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Ingen förändring görs i bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda i § 9 för ersättare som inte tjänstgör.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2014 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att ersättare som inte tjänstgör har rätt att
delta i sammanträdena med kommunstyrelsens utskott. Samtidigt beslutade
kommunstyrelsen att de ekonomiska konsekvenserna för detta ska utredas.
Kommunstrategen inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 2 december
2014 där det framkommer att kommunstyrelsens beslut den 25 november
2014 leder till att kostnaden för kommunstyrelsens verksamhet kommer att
bli högre än budgeterat. En åtgärd för att den politiska verksamheten ska
kunna hålla budget utan att behöva begränsa antalet sammanträden eller
andra aktiviteter är att ändra arvodesreglerna så att arvode för ersättare som
inte tjänstgör tas bort.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 december 2014 att föreslå
kommunfullmäktige besluta:
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda ändras i § 9 så
att ersättare som inte tjänstgör inte har rätt till arvode för sammanträden
mm som i beskrivs i § 2.
Kommunstyrelsen beslutade även vid sitt sammanträde den 8 december
2014 att en sammanställning av kostnaderna för varje ersättare skulle
redovisas för kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2014 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen.
Personalchef Carina Fyrpihl inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 17
april 2015, där kostnaderna som utgått till icke tjänstgörande ersättare i
nämnder och utskott 2014 redovisas. Kostnaderna är redovisade per nämnd
och delas upp i arvode, reseersättning samt förlorad arbetsförtjänst. Även
totalsumman framgår.
Ledamöternas förslag till beslut
Justerande

Utdragsbestyrkande
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2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-05-26

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att ingen förändring görs i bestämmelser om
ersättning till kommunalt förtroendevalda i § 9 för ersättare som inte
tjänstgör.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-12-16

KF § 262

Dnr. 2014/496

Förändring av arvodesbestämmelser
Beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2014 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att ersättare som inte tjänstgör har rätt att
delta i sammanträdena med kommunstyrelsens utskott. Samtidigt beslutade
kommunstyrelsen att de ekonomiska konsekvenserna för detta ska utredas.
Kommunstrategen inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 2 december
2014 där det framkommer att;
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 25 november 2014 leder till att
kostnaden för kommunstyrelsens verksamhet kommer att bli högre än
budgeterat. En åtgärd för att den politiska verksamheten ska kunna hålla
budget utan att behöva begränsa antalet sammanträden eller andra
aktiviteter är att ändra arvodesreglerna så att arvode för ersättare som inte
tjänstgör tas bort.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 december 2014 att föreslå
kommunfullmäktige besluta:
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda ändras i § 9 så
att ersättare som inte tjänstgör inte har rätt till arvode för sammanträden
mm som i beskrivs i § 2.
Ledamöternas förslag till beslut
Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt
kommunstyrelsens förslag
Ulf Axelsson (V) och Mats Seijbolt (SD) föreslår avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Göran Gustavsson (FP), Pär-Ove Lindqvist, Anders Ceder (S), Per
Söderlund (SD) och Bengt Evertsson föreslår att ärendet ska återremitteras
till kommunstyrelsen.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-12-16
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras till kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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13. Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om att bygga vandrarhem
och/eller stugby på Loppholmarna eller i dess närhet
Förslag till beslut

Motionen besvara med yttrande från näringslivschefen, daterad den 4 maj 2015.

Ärendebeskrivning

Lillemor Bodman (M) föreslår i en motion daterad den 14 januari 2015 att ett mindre
vandrarhem och/eller en stugby i närheten av Loppholmarna i Lindesberg ska byggas.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2015 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.

Motionen remitterades den 1 april 2015 till tillväxtutskottet för yttrande.

Näringslivschef Merit Israelsson inkom med en tjänsteskrivelse, daterad den 4 maj 2015
där det framkommer att det under våren 2015 kommer initieras en utredning av den
fortsatta utvecklingen av Lindesjön runt. Motionen kommer att beaktas i utredningen, som
ska leda till en strategisk plan som ska verkställas under en längre tidsperiod.

Tillväxtutskottet beslutade den 12 maj 2015 att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta:

Motionen besvaras med yttrande från näringslivschefen, daterad den 4 maj 2015.

Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2015 föreslå kommunfullmäktige besluta att:

Sida 23 av 31

Motionen besvara med yttrande från näringslivschefen, daterad den 4 maj 2015.
13.1. Handlingar
Motion (M) vandrarhem,stugby.pdf (inkluderad nedan)
Beslutsparagraf(7).pdf (inkluderad nedan)
Svar Motion Vandrarhem på Loppholmarna 2015-05-04(1).pdf (inkluderad nedan)
TU § 78 Svar på motion vandrarhem.pdf (inkluderad nedan)
KS § 146 Svar på motion (M) vandrarhem.pdf (inkluderad nedan)
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2015-05-12

TU § 78

Dnr. 2015/29

Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om att bygga
vandrarhem och/eller stugby på Loppholmarna eller i dess
närhet
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta:
Motionen besvaras med yttrande från näringslivschefen, daterad den 4 maj
2015.
Ärendebeskrivning
Lillemor Bodman (M) föreslår i en motion daterad den 14 januari 2015 att
ett mindre vandrarhem och/eller en stugby i närheten av Loppholmarna i
Lindesberg ska byggas.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2015 att remittera motionen
till kommunstyrelsen.
Motionen remitterades den 1 april 2015 till tillväxtutskottet för yttrande.
Näringslivschef Merit Israelsson inkom med en tjänsteskrivelse, daterad
den 4 maj 2015 där det framkommer att det under våren 2015 kommer
initieras en utredning av den fortsatta utvecklingen av Lindesjön runt.
Motionen kommer att beaktas i utredningen, som ska leda till en strategisk
plan som ska verkställas under en längre tidsperiod.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE

p2015.2038.
2015-05-04
Dnr 2015/29

2015-05-04
Tillväxtförvaltningen
Merit Israelsson
0581-811 39
Merit.israelsson@lindesberg.se

Tillväxtutskottet

Motion från Lillemor Bodman (M) om att bygga
vandrarhem och/eller stugby på Loppholmarna eller i dess
närhet
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår utskottet besluta i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Ärendebeskrivning
Under våren 2015 har det initieras en utredning av den fortsatta
utvecklingen av Lindesjön runt. En rad önskemål har under senaste året
presenterats för Lindesbergs kommun kring frågan. I utredningen
kommer samtliga ingivna förslag att beaktas. Utredningen skall vara
genomförd senast den 31 oktober 2015.
Arbetet ska leda till en strategisk plan som ska verkställas under en
längre tidsperiod.

Merit Israelsson
Förvaltningschef

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

Merit Israelsson
Handläggare

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2015-05-12

TU § 78

Dnr. 2015/29

Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om att bygga
vandrarhem och/eller stugby på Loppholmarna eller i dess
närhet
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta:
Motionen besvaras med yttrande från näringslivschefen, daterad den 4 maj
2015.
Ärendebeskrivning
Lillemor Bodman (M) föreslår i en motion daterad den 14 januari 2015 att
ett mindre vandrarhem och/eller en stugby i närheten av Loppholmarna i
Lindesberg ska byggas.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2015 att remittera motionen
till kommunstyrelsen.
Motionen remitterades den 1 april 2015 till tillväxtutskottet för yttrande.
Näringslivschef Merit Israelsson inkom med en tjänsteskrivelse, daterad
den 4 maj 2015 där det framkommer att det under våren 2015 kommer
initieras en utredning av den fortsatta utvecklingen av Lindesjön runt.
Motionen kommer att beaktas i utredningen, som ska leda till en strategisk
plan som ska verkställas under en längre tidsperiod.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-05-26

KS § 146

Dnr. 2015/29

Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om att bygga
vandrarhem och/eller stugby på Loppholmarna eller i dess
närhet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Motionen besvara med yttrande från näringslivschefen, daterad den 4 maj
2015.
Ärendebeskrivning
Lillemor Bodman (M) föreslår i en motion daterad den 14 januari 2015 att
ett mindre vandrarhem och/eller en stugby i närheten av Loppholmarna i
Lindesberg ska byggas.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2015 att remittera motionen
till kommunstyrelsen.
Motionen remitterades den 1 april 2015 till tillväxtutskottet för yttrande.
Näringslivschef Merit Israelsson inkom med en tjänsteskrivelse, daterad
den 4 maj 2015 där det framkommer att det under våren 2015 kommer
initieras en utredning av den fortsatta utvecklingen av Lindesjön runt.
Motionen kommer att beaktas i utredningen, som ska leda till en strategisk
plan som ska verkställas under en längre tidsperiod.
Tillväxtutskottet beslutade den 12 maj 2015 att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen besvaras med yttrande från näringslivschefen, daterad den 4 maj
2015.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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14. Svar på interpellation från Marita Haraldsson (MP) om
könsfördelning och personalresurser på korttidsplatser inom LSS
Förslag till beslut

Interpellationen är besvarad.

Ärendebeskrivning

Marita Haraldsson (MP) inom med en interpellation till socialnämndens ordförande under
kommunfullmäktiges sammanträde den 19 maj 2015. I interpellationen undrar Marita
Haraldsson (MP):

•
•
•

Hur ser könsfördelningen ut bland personalen på boendet Björkstugan?
Kan personalen dela av avdelningen från de äldre ungdomarna från de mindre
barnen?
Anhöriga och föräldrar tycker det är lång framförhållning, ca ett halvår, om de
ansöker om en extra helg. Tyder det på för lite resurser, personal eller lokaler?

Marita Haraldsson (MP) ställde sin interpellation vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 19 maj 2015.
14.1. Handlingar
Interpellation från Marita Haraldsson (MP) om känsfördelning och personalresurser på
korttidsplatser inom LSS(2).pdf (inkluderad nedan)
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15. Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) till kommunstyrelsens
ordförande om integration
Förslag till beslut
Interpellationen ställs och besvaras
Ärendebeskrivning

Agneta Nilsdotter inkom på kommunfullmäktiges sammanträde den 14 april 2015
med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I interpellationen frågar hon
kommunstyrelsens ordförande:

•
•
•
•
•

Hur ser Lindesbergs kommuns organisation ut för mottagande och integration
av flyktingar?
Sammarbetar kommunen och frivilligorganisationer? Om så är fallet: hur?
Är det som görs tillräckligt?
Finns det fler föreningar som skulle kunna involveras i integrationsarbetet?
Hur kan arbetet med integration utvecklas?

Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2015 att interpellationen får ställas vid nästa
sammanträde.

Kommunstyrelsens ordförande, Irja Gustavsson (S), inkom den 12 maj 2015 med svar på
interpellationen. Irja Gustavsson (S) svarar bland annat:

Arbetsförmedlingen – etablering har huvudansvaret för vuxna nyanländas etablering.
Kommunen ansvarar för vissa delar i processen. Kommunens flyktingmottagning
ligger inom arbetsmarknadsenheten inom tillväxtförvaltningen. Vuxenutbildningen
på tillväxtförvaltningen ansvarar för att tillhandahålla Svenska för invandrare (SFI).
Grundskolan har en väg in via grundskolans introduktionsenhet. På Lindeskolan börjar alla
nyanlända elever Språkintroduktion inom Introduktionsprogrammen.

SFI och gymnasieskolan samarbetar med Röda korset. På gruppboendet Vågen för
ensamkommande flyktingbarn finns samarbete med idrottsföreningar. Svenska kyrkan
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har tagit initiativ för att få igång ett nätverk av frivilligorganisationer; Migrationsverket,
Arbetsförmedlingen och kommunens flyktingmottagning. De har haft två möten.

15.1. Handlingar
Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) om integration.pdf (inkluderad nedan)
Svar Interpellation Agneta Nilsdotter (MP) integration(1).pdf (inkluderad nedan)
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16. Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) till ordförande i barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden om vaktmästeri

Förslag till beslut
Interpellationen ställs och besvaras
Ärendebeskrivning

Agneta Nilsdotter (MP) inkom på kommunfullmäktiges sammanträde den 14 april 2015
med en interpellation till socialnämndens ordförande och barn- och utbildningsnämndens
ordförande. I interpellationen frågar hon de två ordförandena:

•
•
•

Hur ser kommunens vaktmästeriorganisation ut?
Vad kan man göra för att sammarbetet mellan Lindesbergsbostäder AB (LIBO)
och olika förvaltningar ska öka?
Vad kan du som ordförande i respektive nämnd göra för att äldreboenden,
skolor och förskolor ska få snabbare service?

Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2015 att interpellationen får ställas vid nästa
sammanträde.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Linda Svahn (S), inkom den 16 maj 2015 med
svar på interpellationen. Linda Svahn (S) skriver:

Vaktmästeriorganisationen är idag uppdelad i flera delar. Lindesbergsbostäder
(LIBO) har ett antal vaktmästare som sköter vissa sysslor, skolorna har i sin tur en
vaktmästeriorganisation. Vilken vaktmästeriorganisation som sköter vilka uppgifter finns
reglerat i ett avtal mellan kommunen och LIBO. I praktiken hjälper de varandra en delf ör
att det ska fungera så smidigt som möjligt för dem som sköter våra lokaler. Utifrån det är
det möjligt att föra ett resonemang om en gemensam organisation. Det som talar emot är
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att skolorna idag har vaktmästare knutna till sig, en vaktmästare ansvarar för ”sina” skolor/
förskolor jömfört med LIBO:s vaktmästare som ansvarar för alla LIBO:s fastigheter. Det är
enklare och tydligare för barn- och utbildningsförvaltningens enheter vem som är ”deras”
vaktmästare med den nuvarande organisationen.

En gemensam organisation har diskuterats från och till under årens lopp men det har varje
gång landat i att den nuvarande organisationen funderar tillfredsställande.

16.1. Handlingar
Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) om vaktmästeri.pdf (inkluderad nedan)
Svar på interpellation om vaktmästeri.pdf (inkluderad nedan)
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17. Motion från John Omoomian (S) om införande av årlig demokratidag
Förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

John Omoomian (S) föreslår i en motion daterad den 4 juni 2015 att en årlig demokratidag
ska införas i Lindesbergs kommun där politiker och representanter för kommunens
förvaltningar träffar unga i kommunen för diskussion om gemensamma frågeställningar.
17.1. Handlingar
Motion från John Omoomian (S) om demokratidag.pdf (inkluderad nedan)
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18. Meddelanden
Förslag till beslut
Redovisning av meddelanden enligt bifogad förteckning läggs till handlingarna
18.1. Handlingar
MEDDELANDEN 2015-06-16.pdf (inkluderad nedan)
(2015-05-08) Kommun e-post - SKL_s kongress.pdf (inkluderad nedan)
Beslut Länsstyrelsen Sköndal.pdf (inkluderad nedan)
Beslut Kumla kommun.pdf (inkluderad nedan)
Överklagan av kommunfullmäktiges beslut om
nedan)

.pdf (inkluderad
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MEDDELANDEN (händelser)
Kommunfullmäktige 2015-06-16

Sida 1 (1)

Lindesbergs kommun
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09:04
HAMED

p.2015.2129
2015-05-08

Från:
Till:
Kopia:
Hemlig
Datum:
Ärende:

Sveriges Kommuner och Landsting <Utskick@skl.se>
Tidekrans Möller Linda<Linda.TidekransMoller@skl.se>
Kommun e-post
2015-05-08 09:25
SKL:s kongress

Till fullmäktige i kommuner, landsting och regioner
Information om SKL:s ordinarie kongress
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomför sin ordinarie kongress i Karlstad den 11-12 november
2015. Den 10 november arrangerar partigrupperna möten i Karlstad inför kongressen.
På kongressen samlas de 451 ombud som är valda av fullmäktige i kommuner, landsting och regioner för
att representera sitt län.
Den 17 juni kommer kommuner, landsting och regioner samt kongressens ombud att få ta del av ett
förslag till inriktningsdokument för SKL:s verksamhet den kommande mandatperioden. Kommuner,
landsting och regioner samt ordinarie ombud kan därefter lämna motioner till kongressen. Senast den 4
september ska motioner vara SKL tillhanda.
Ordinarie ombud kan även ställa interpellationer till SKL:s ordförande. Dessa ska ha inkommit till SKL
senast den 20 oktober.
För mer information om kongressen: www.skl.se/kongress<http://www.skl.se/kongress>
Kontaktperson hos SKL: Linda Tidekrans Möller, projektledare för SKL:s kongress, telefon 08-452 75 83,
linda.tidekransmoller@skl.se<mailto:linda.tidekransmoller@skl.se>
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