
 

 

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunfullmäktige, måndag den 10 
juni 2019, OBS: kl 14:00. Lindeskolans aula 

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! 

 
Arnold Bengtsson Ellinor Halldan  
Ordförande Sekreterare 

  

 

 

Föredragningslista    

Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid 

 Val av justerare 

 

Allmänhetens frågestund kl. 15.15 

    

 



 

 

 Beslutsärenden     

1. Bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)  

KS 
2019/103 

  

2. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 
Lindesbergs kommun 

KS 
2019/117 

  

3. Driftbudgetramar, nämnder för budget 
2020 och VP 2021-2022 

KS 
2019/138 

  

4. Digitalisering 1-1 barn- och 
utbildningsförvaltningen, tilläggsbudget 

KS 
2019/105 

  

5. Inköp av datorer KS 
2019/174 

  

6. Ändring i reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
med anledning av ny lag om tobak och 
liknande produkter 

KS 
2019/112 

  

7. Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen 
om tobak och liknande produkter, alkohol 
och handel med vissa receptfria 
läkemedel 

KS 
2019/113 

  

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

KS 
2019/161 

  

9. Detaljplan för Rådhuskvarteret 5 i 
Lindesberg för byggnation av bostäder 
och verksamhetslokaler av Fastigheter i 
Linde AB 

KS 2018/5   

10. Kommunalt bidrag och finansiering av 
fyrverkerier och andra pyroteknisk 
shower 

KS 
2019/146 

  

11. Redovisning ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen kvartal 4 2018 

KS 
2019/171 

  

12. Val av nämndemän till Örebro tingsrätt KS 
2019/122 

  

13. Redovisning av kommunalt partistöd 
2018 

KS 
2019/43 

  



 

 

14. Svar på motion från Christina Pettersson 
(C) och Tuula Marjeta (C) om att förbättra 
anhörigstödet i Lindesbergs kommun 

KS 
2018/294 

  

15. Svar på motion från Inger Griberg (MP) 
och Bengt Evertsson (MP) om att erbjuda 
alla som fyllt 90 år plats på äldreboende 
utan biståndsbeslut 

KS 
2018/458 

  

16. Utökning av kommunalt 
verksamhetsområde för spillvatten och 
vatten och avlopp i Gamla Vibyn, Frövi 

KS 
2018/499 

  

17. NYTT! Årsredovisning för 
Samordningsförbundet i norra Örebro län, 
SOFINT, 2018 

KS 
2019/156 

  

18. NYTT! En enkel fråga från Lillemor 
Bodman (M) om att montera 
angöringsringar på kyrkbryggans södra 
sida som gästbryggor före midsommar 

KS 
2019/187 

  

19. NYTT! Avsägelse och fyllnadsval av 
ersättare i socialnämnden efter Sanna 
Jansson (L) 

KS 
2019/186 

  

 Nya motioner och medborgarförslag     

20. Motion från Markus Lundin (KD) om 
sommarvistelse för ensamma äldre 

KS 
2019/178 

  

21. Medborgarförslag om gångtunnel under 
järnvägen från järnvägs- och busstation 
till Banvägen 

KS 
2019/179 

  

22. Meddelanden     

 Interpellationer     

23. Interpellation från Sanna Jansson (L) till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
ordförande om brandposter 

KS 
2019/170 

  

     

 
 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

2019-04-09  KS 2019/103 

Personalenheten 
Carina Fyrpihl 
+46 0581-810 20
carina.fyrpihl@lindesberg.se 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18) 

Förslag till beslut  

Kommunledningsstaben föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 

1. Att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18) och nedan lokala beslut om tillämpning.

 Ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med
förvärvsinkomster även första utbetalningsåret. Samordningen ska
ske enligt samma regler som gäller för utbetalningsår två och tre.

 Förtroendevald som under 2014 har tillträtt uppdrag på minst 40
procent, kan efter särskild begäran avstå rätten till PBF och istället
omfattas av OPF-KL under uppdragstiden. Begäran/avstående ska
göras skriftligt av den förtroendevalde.

2. Att pensionsmyndigheten, tillika kommunstyrelsen, får i uppdrag att
uppdatera de tillämpningsanvisningar OPF-KL som är antagna enligt
beslut KS §250, 2016-12-14.

Ärendebeskrivning 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse antog förslag till bestämmelser 
om omställningsstöd och pension till förtroendevalda för att kunna tillämpas 
efter valet 2014, på förtroendevalda som: 

- nytillträdde uppdrag i kommunen efter valet 2014 eller senare,
- i tidigare uppdrag i kommunen inte har omfattats av PBF, PRF-KL
eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Bestämmelserna var helt nya. För att förenkla hanteringen fanns inte några 
övergångsbestämmelser.  

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. 

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 
Lindesbergs kommun antog bestämmelserna att gälla utifrån 
kommunfullmäktiges beslut §116, 2014-06-17. Kommunstyrelsen antog 
därtill gällande tillämpningsanvisningar OPF-KL utifrån §250, 2016-12-14. 



2 (2) 

Under 2018 utarbetades förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda OPF-KL18. Ett uppdaterat förslag från Sveriges 
kommuner och landsting, som för att gälla behöver antas i 
kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. 

Ärendets beredning 

I samband med antagande av OPF-KL av kommunfullmäktige §116, 2014-06-
17 genomfördes dialog över partigränserna samt att KPA deltog genom 
seniorkonsult i utformningen av förtydliganden samt lokala beslut.  
Utifrån den uppdatering som Sveriges kommuner och landstings styrelse nu 
föreslår genom OPF-KL18 kommuner och landsting, så har Lindesbergs 
kommun genom personalchef haft dialog med seniorkonsult Fredrik Mandelin 
vid KPA, för att genomföra uppdatering vid Lindesbergs kommun, vilket 
redovisas genom det förslag till beslut som här redovisas. 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet  

Lindesbergs kommun ska ha juridiskt säkerställd hantering i avtalsfrågor och 
bör därför anta det förslag som Sveriges kommuner och landsting föreslår. 

Henrik Arenvang Carina Fyrpihl 
Kommundirektör Personalchef 

Bilaga: 

- Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL18), inklusive för Lindesberg antagna lokala beslut om tillämpning



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 10 (50) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§94/19 Dnr: KS 2019/103 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18)  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18) och nedan lokala beslut om
tillämpning.

 Ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med
förvärvsinkomster även första utbetalningsåret.
Samordningen ska ske enligt samma regler som gäller för
utbetalningsår två och tre.

 Förtroendevald som under 2014 har tillträtt uppdrag på
minst 40 procent, kan efter särskild begäran avstå rätten
till PBF och istället omfattas av OPF-KL under
uppdragstiden. Begäran/avstående ska göras skriftligt av
den förtroendevalde.

2. Att pensionsmyndigheten, tillika kommunstyrelsen, får i
uppdrag att uppdatera de tillämpningsanvisningar OPF-KL
som är antagna enligt beslut KS §250, 2016-12-14.

Ärendebeskrivning 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse antog förslag till 
bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda för att kunna tillämpas efter valet 2014, på 
förtroendevalda som: 

- nytillträdde uppdrag i kommunen efter valet 2014 eller senare,
- i tidigare uppdrag i kommunen inte har omfattats av PBF, PRF-
KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Bestämmelserna var helt nya. För att förenkla hanteringen fanns 
inte några övergångsbestämmelser.  

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och 
pensionsbestämmelser.  



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 11 (50) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av 
bestämmelserna. Lindesbergs kommun antog bestämmelserna 
att gälla utifrån kommunfullmäktiges beslut §116, 2014-06-17. 
Kommunstyrelsen antog därtill gällande 
tillämpningsanvisningar OPF-KL utifrån §250, 2016-12-14. 

Under 2018 utarbetades förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL18. Ett 
uppdaterat förslag från Sveriges kommuner och landsting, som 
för att gälla behöver antas i kommunfullmäktige i Lindesbergs 
kommun. 

Kommunledningsstabens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18) och nedan lokala beslut om
tillämpning.

 Ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med
förvärvsinkomster även första utbetalningsåret.
Samordningen ska ske enligt samma regler som gäller
för utbetalningsår två och tre.

 Förtroendevald som under 2014 har tillträtt uppdrag
på minst 40 procent, kan efter särskild begäran avstå
rätten till PBF och istället omfattas av OPF-KL under
uppdragstiden. Begäran/avstående ska göras
skriftligt av den förtroendevalde.

2. Att pensionsmyndigheten, tillika kommunstyrelsen, får i
uppdrag att uppdatera de tillämpningsanvisningar OPF-KL
som är antagna enligt beslut KS §250, 2016-12-14.

_____ 



Bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda  

(OPF-KL18) 
Kommunfullmäktige 

Strategi 

Plan/program 

›› Riktlinje 

Regler och instruktioner



Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2019-xx-xx, ersätter KF §116, 2014-06-17 
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Personalchef 
Dokumentet gäller för: Förtroendevalda 
Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare 



Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

- Inklusive för Lindesberg antagna lokala beslut
om tillämpning



Allmänt om bestämmelserna 
OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för 
förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-KL18 antas lokalt av fullmäktige 
inom kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser
- Pensionsmyndighet
- Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

2. Omställningsstöd
- Aktiva omställningsinsatser
- Ekonomiskt omställningsstöd
- Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

3. Pensionsbestämmelser
- Avgiftsbestämd pensionsbehållning
- Sjukpension
- Efterlevandeskydd

4. Familjeskydd



Kapitel 1 
Inledande bestämmelser 

§ 1 Pensionsmyndighet
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. Pensionsmyndigheten
har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL18.

För Lindesbergs kommun: 
- Pensionsmyndighet är kommunstyrelsen

§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som
kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet från tid till annan beslutar.



 

Kapitel 2  
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda  

 
§ 1 Tillämpningsområde med mera  
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 
procent av heltid. Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med 
valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda 
som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  
 
För Lindesbergs kommun: 

- Förtroendevald som under 2014 har tillträtt uppdrag på minst 40 procent, kan efter 
särskild begäran avstå rätten till PBF och istället omfattas av OPF-KL18 under 
uppdragstiden. Begäran/avstående ska göras skriftligt av den förtroendevalde. 

 
§ 2 Omställningsstöd  
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet 
när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva 
omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd.  
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt 
arbete.  
 
§ 3 Aktiva omställningsinsatser  
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera 
uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande 
uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när han eller hon 
lämnar sitt (sina) uppdrag.  
Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan 
exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och 
kompletterande utbildning.  
 
§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd  
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag 
efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. För varje år i uppdraget utges ett 
ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre 
år.  
 
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med 
60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den 
förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året.  
 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde 
uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Rätten att erhålla ekonomiskt 
omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med 



 
sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst 
motsvarande omfattning.  
 
§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd  
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.  
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den tidigaste 
uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt 
omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett 
år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan 
avgångstidpunkten. Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av 
heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller får uppdrag i Riksdagen 
eller regeringen.  
 
§ 6 Samordning  
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges.  
 
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning.  
 
Lindesbergs kommun: 

- Ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster även första 
utbetalningsåret. Samordningen ska ske enligt samma regler som gäller för 
utbetalningsår två och tre. 

 
§ 7 Uppgiftsskyldighet  
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att 
kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, 
underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i 
annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet 
återbetalas.  
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå 
från efterkrav.  
 
§ 8 Ansökan om omställningsstöd  
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar.  
 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den förtroendevalde 
lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  



 
 
§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  
Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör den 
förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  



Kapitel 3 
Pensionsbestämmelser 

§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen
och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller
senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare
uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser
för förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om
inte annat anges.
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina)
uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

För Lindesbergs kommun: 
- Förtroendevald som under 2014 har tillträtt uppdrag på minst 40 procent, kan efter

särskild begäran avstå rätten till PBF och istället omfattas av OPF-KL18 under
uppdragstiden. Begäran/avstående ska göras skriftligt av den förtroendevalde.

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:

a. avgiftsbestämd ålderspension
b. sjukpension
c. efterlevandeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.

§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till
högst 30 inkomstbasbelopp. Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande
uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under 
ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet och på grund av 
sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om 
(höjas) med vad som avdragits.  

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån 
eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst
enligt § 4. Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och
med 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den
pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den



 
förtroendevalde har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är 
pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt 
minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen 
befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas 
under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB).  
 
Anmärkning  
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). 
Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den 
förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till den 
förtroendevaldes pensionsbehållning.  
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma års 
inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den 
förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 
200 kr avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr 
årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  
 
§ 6 Pensionsbehållning  
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund, där 
den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de 
årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund.  
 
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.  
Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i anslutning 
till ansökan om uttag.  
 
§ 7 Information  
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes 
pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.  
 
§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension  
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, sker 
månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension 
utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde och 
pensionsmyndigheten.  
 
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom tre 
månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  
 
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan 
utbetalning av förmånen börjar.  



 
 
§ 9 Uppgiftsskyldighet  
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att 
kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. Lämnas inte 
sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig 
omfattning.  
 
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet 
eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp återkrävas 
eller avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.  
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.  
 
§ 10 Sjukpension  
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 
6 § kommunallagen från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.  
 
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 
förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag.  
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till anställda 
enligt AGS-KL.  
 
Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också 
rätten till sjukpension.  
 
Anmärkningar  

1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen).  
2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som gäller 
för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.  
 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd 
under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om 
förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.  
 
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en 
anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.  
 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.  

 
§ 11 Efterlevandeskydd  
Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning betalas till 
efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.  
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och 
sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika 
mellan dessa barn.  
 



Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberättigad 
efterlevande under fem år.  
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av 
pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av 
förmånen börjar.  

§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat
förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a §§ 
lagen om försäkringsavtal.

§ 13 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och
kommunalförbund.

§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd
Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få 
sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15 Uppgiftsskyldighet med mera
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som
pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension och efterlevandeskydd.
Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten
fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten
återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan
dock medge undantag.



 

Kapitel 4  
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall  

 
§ 1 Tillämpningsområde m.m.  
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 
procent av heltid.  
 
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 antas av 
fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. Bestämmelserna gäller 
från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  
 
§ 2 Rätt till familjeskydd  
En förtroendevalds efterlevande har rätt till: 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och  
– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.  

 
§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall  
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde avlider:  

a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,  
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10 Rätten till 
familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den förtroendevalde 
avlider:  
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt uppdrag.  
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna b) – c) om 
den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller uppdrag med 
pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller uppdrag hade motsvarande 
skydd för efterlevande.  
 

§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen  
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, maka, sambo 
och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för dödsfallet.  
 
§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen  
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt 
till förmån i fem års tid.  
 
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. 
Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet. 
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar.  
 
§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn  
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes arvsberättigade barn 
till och med månaden innan barnet fyller arton år.  
 
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt till 
barnpension enligt SFB.  



 
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med 
socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i adoptionssyfte.  
 
§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn  
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter 
att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig 
förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen 
räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn 
kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat 
med tolv.  
 
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart och ett av 
de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året 
då den förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd 
till efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd till 
efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda 
förmåner inte omfördelas mellan barnen.  
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas 
månadsvis och i lika stora delar.  
 
§ 8 Utbetalning av förmåner  
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast tre 
månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet har tagit 
emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  
 
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde omfattas 
av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från 
pensionsmyndigheten.  
 
När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund ha fått 
kännedom om dödsfallet.  
 
För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån lämna de 
uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta pensionsmyndigheten hämta in 
uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, 
Skatteverket, Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  
 
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd utbetalas, 
kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande utbetalningar eller helt eller 
delvis återkrävas. Detta gäller under förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett 
att lämnade uppgifter var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis 
efterge beloppet.  
 
Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till familjeskydd med 
anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den förtroendevaldes död. 
Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 § första stycket FAL. 
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Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§94/19 Dnr: KS 2019/103 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18)  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18) och nedan lokala beslut om
tillämpning.

 Ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med
förvärvsinkomster även första utbetalningsåret.
Samordningen ska ske enligt samma regler som gäller för
utbetalningsår två och tre.

 Förtroendevald som under 2014 har tillträtt uppdrag på
minst 40 procent, kan efter särskild begäran avstå rätten
till PBF och istället omfattas av OPF-KL under
uppdragstiden. Begäran/avstående ska göras skriftligt av
den förtroendevalde.

2. Att pensionsmyndigheten, tillika kommunstyrelsen, får i
uppdrag att uppdatera de tillämpningsanvisningar OPF-KL
som är antagna enligt beslut KS §250, 2016-12-14.

Ärendebeskrivning 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse antog förslag till 
bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda för att kunna tillämpas efter valet 2014, på 
förtroendevalda som: 

- nytillträdde uppdrag i kommunen efter valet 2014 eller senare,
- i tidigare uppdrag i kommunen inte har omfattats av PBF, PRF-
KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Bestämmelserna var helt nya. För att förenkla hanteringen fanns 
inte några övergångsbestämmelser.  

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och 
pensionsbestämmelser.  
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Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av 
bestämmelserna. Lindesbergs kommun antog bestämmelserna 
att gälla utifrån kommunfullmäktiges beslut §116, 2014-06-17. 
Kommunstyrelsen antog därtill gällande 
tillämpningsanvisningar OPF-KL utifrån §250, 2016-12-14. 

Under 2018 utarbetades förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL18. Ett 
uppdaterat förslag från Sveriges kommuner och landsting, som 
för att gälla behöver antas i kommunfullmäktige i Lindesbergs 
kommun. 

Kommunledningsstabens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18) och nedan lokala beslut om
tillämpning.

 Ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med
förvärvsinkomster även första utbetalningsåret.
Samordningen ska ske enligt samma regler som gäller
för utbetalningsår två och tre.

 Förtroendevald som under 2014 har tillträtt uppdrag
på minst 40 procent, kan efter särskild begäran avstå
rätten till PBF och istället omfattas av OPF-KL under
uppdragstiden. Begäran/avstående ska göras
skriftligt av den förtroendevalde.

2. Att pensionsmyndigheten, tillika kommunstyrelsen, får i
uppdrag att uppdatera de tillämpningsanvisningar OPF-KL
som är antagna enligt beslut KS §250, 2016-12-14.

_____ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

2019-04-03  KS 2019/117 

Personalenheten 
Carina Fyrpihl 
+46 0581-810 20
carina.fyrpihl@lindesberg.se

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Lindesbergs kommun 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 Riktlinjer fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Lindesbergs
kommun antas. Ersätter styrdokumentet Riktlinjer för ansvar och
fördelning av arbetsmiljöuppgifter KF §57, 2004-04-19 med
redaktionella ändringar 2014-01-23.

Ärendebeskrivning 

Nuvarande riktlinjer behöver uppdateras och kompletteras. I samband med 
ny mandatperiod är det viktigt att medvetandegöra förtroendevalda om det 
ansvar som finns för arbetsmiljöfrågor. Riktlinjerna ska vara grunden för att 
säkerställa att varje nämnd, chef eller medarbetare med särskilt 
funktionsansvar kopplat till arbetsmiljö, får kunskap om det ansvar som 
föreligger samt en helhetsbild av hur arbetsmiljöfördelning fungerar inom 
Lindesbergs kommun.  

Ärendets beredning 

I samband med ny mandatperiod har personalchef haft dialog med den 
politiska ordförandegruppen. Genomgång av arbetsgivaransvaret samt den 
webbaserade utbildning som SKL rekommenderar har genomförts. Uppdrag 
gavs till personalchef att se över en uppdatering av riktlinjer samt att 
fördelning/returnering av arbetsmiljöuppgifter inbegrips. Förslaget till 
riktlinjer för att tydliggöra arbetsmiljöuppgifter är diskuterat med fackliga 
parter i kommunövergripande samverkansgrupp, vilka stöder förslaget att 
uppdatera nuvarande styrdokument. 

Konsekvenser 

All fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska finnas skriftligt dokumenterad 
enligt den bilaga som följer antagen riktlinje. Gäller alla nämnder och 
förvaltningar 



2 (2) 

Henrik Arenvang Carina Fyrpihl 
Kommundirektör Personalchef 

För åtgärd: 

Politiskt förtroendevald med ordförandeuppdrag. Förvaltningschefer inom 
Lindesbergs kommun. 

För kännedom: 

Politiskt förtroendevalda med uppdrag i nämnd inom Lindesbergs kommun. 
Chefer inom Lindesbergs kommun. 

Bilagor: 

Riktlinjer fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Lindesbergs kommun 
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Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§95/19 Dnr: KS 2019/117 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Lindesbergs 

kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Riktlinjer fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom
Lindesbergs kommun antas. Ersätter styrdokumentet
Riktlinjer för ansvar och fördelning av
arbetsmiljöuppgifter KF §57, 2004-04-19 med
redaktionella ändringar 2014-01-23.

Ärendebeskrivning 

Nuvarande riktlinjer behöver uppdateras och kompletteras. I 
samband med ny mandatperiod är det viktigt att 
medvetandegöra förtroendevalda om det ansvar som finns för 
arbetsmiljöfrågor. Riktlinjerna ska vara grunden för att 
säkerställa att varje nämnd, chef eller medarbetare med särskilt 
funktionsansvar kopplat till arbetsmiljö, får kunskap om det 
ansvar som föreligger samt en helhetsbild av hur 
arbetsmiljöfördelning fungerar inom Lindesbergs kommun.  

Kommunledningskontorets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Riktlinjer fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom
Lindesbergs kommun antas. Ersätter styrdokumentet
Riktlinjer för ansvar och fördelning av
arbetsmiljöuppgifter KF §57, 2004-04-19 med
redaktionella ändringar 2014-01-23.

_____ 

För åtgärd: 

Politiskt förtroendevald med ordförandeuppdrag. 
Förvaltningschefer inom Lindesbergs kommun. 

För kännedom: 

Politiskt förtroendevalda med uppdrag i nämnd inom 
Lindesbergs kommun. Chefer inom Lindesbergs kommun. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

inom Lindesbergs kommun 
Kommunfullmäktige 

Strategi 

Plan/program 

›› Riktlinje 

Regler och instruktioner 
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Bakgrund 
I föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 preciseras arbetsgivarens 
skyldigheter angående arbetsmiljön. I 6 § anges att ”arbetsgivaren ska fördela 
arbetsuppgifter i verksamheten på ett sådant sätt att arbetsmiljökraven kan uppfyllas”. Med 
fördelning menas att arbetsgivaren fördelar arbetsmiljöuppgifter, befogenheter och resurser 
på andra i verksamheten. Vissa uppgifter kan bara fördelas till chefer medan andra kan 
fördelas till specialister eller motsvarande. Det övergripande ansvaret för arbetsmiljön ligger 
dock alltid kvar på arbetsgivaren. 

De politiskt förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder är 
arbetsgivare och därmed även huvudansvariga för en god arbetsmiljö. De förtroendevalda 
ska bland annat se till att det finns en väl fungerande organisation för arbetsmiljöarbetet, där 
det klart framgår vem som ansvarar för att arbetsmiljölagen följs och att verksamheten leds 
av chefer med tillräckliga kunskaper och befogenheter inom arbetsmiljöområdet.  

En chef som får arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig ska vara medveten om sina 
skyldigheter och ha de kunskaper som behövs för att bedriva detta arbete. Denne ska även 
känna till möjligheten/skyldigheten att returnera arbetsmiljöuppgifterna om 
förutsättningarna för att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete inte finns. Returneringen görs 
skriftligen på särskild blankett. Att returnera en arbetsmiljöuppgift innebär inte en 
uppsägning av anställningen eller chefsuppdraget, arbetsmiljöuppgifterna återgår då till den 
nivå fördelningen kommit ifrån. 

Ansvar 
Kommunfullmäktige vid Lindesbergs kommun: 
- fördelar medel genom att anta övergripande budget.
- har till kommunstyrelsen gett uppdraget att leda och samordna personalpolitiken.
- fördelar arbetsmiljöuppgifter till både kommunstyrelsen och nämnderna.
- antar utvecklingsstrategin som innehåller målet attraktiv arbetsgivare vilket genom sina

indikatorer visar antagen målinriktning på kommunens arbetsmiljöarbete.

Det innebär att det övergripande arbetsmiljöansvaret för medarbetarnas arbetsmiljö ligger 
på respektive nämnd, det vill säga att de förtroendevalda i kommunstyrelsen och nämnderna 
har ansvar för att arbetsmiljölagen följs inom respektive verksamhet.  

Kommunfullmäktige ska enligt arbetsmiljöverket tillse att: 
- fastställa övergripande riktlinjer och mål för arbetsmiljöarbetet.
- fördela arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnderna.
- se till att ingen arbetsmiljöfråga hamnar mellan nämnderna.
- följa upp kommunens arbetsmiljöarbete genom nämnderna.
- ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i kommunfullmäktiges årliga

budgetbeslut.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt arbetsmiljöverket tillse att: 
- verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön.
- verkställa kommunfullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål

tas fram. (Lindesberg = övergripande ingår de i utvecklingsstrategin).
- ge kommunchef/förvaltningschef rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att

det systematiska arbetsmiljöarbetet kan drivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga
befogenheter, resurser och kompetens följer med.
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- se till att kommunchef/förvaltningschef har befogenheter, resurser, kunskaper och
kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet.

- se till att konsekvenser för arbetsmiljön bedöms vid förändringar.
- se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp

arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget.
- Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp och fungerar både

förvaltningsövergripande och ute på arbetsplatserna.

Även om arbetsmiljöansvaret har tilldelats någon tjänsteman har kommunstyrelsen och 
nämnderna ändå kvar det yttersta ansvaret att försäkra sig om att verksamhetens 
arbetsmiljöförhållanden är goda. 

Uppgiftsfördelning 
Kommunfullmäktige som högsta beslutande organ i kommunen fördelar arbetsmiljöuppgifter 
till kommunstyrelsen och nämnderna. 

Kommunstyrelsen/nämnderna fördelar arbetsmiljöuppgifter till 
kommunchef/förvaltningschef samt ger kommunchef/förvaltningschef rätt att fördela 
uppgifter vidare.  

Kommunchef/förvaltningschef fördelar uppgifterna till nästa chefsled i sin förvaltning. 

Verksamhetschef har möjlighet att fördela konkreta arbetsmiljöuppgifter vidare till rektor, 
förskolechef eller enhetschef. Vidare fördelning kan ske till medarbetare med 
funktionsansvar.  

Chef med personalansvar ansvarar för att kartlägga, analysera, bedöma och åtgärda behovet 
av insatser för att erhålla en god och säker arbetsmiljö.  Kommunens personalenhet och 
företagshälsovård är en resurs i arbetsmiljöarbetet.  

Medarbetare med speciell arbetsmiljö ansvarar för de arbetsmiljöuppgifter som fördelats av 
närmaste chef.  

Viktigt tänka på att: 
- uppgifterna är fördelade på tillräckligt många medarbetare.
- den som får uppgifter fördelade till sig har en rimlig arbetssituation.
- den som får uppgifter fördelade till sig har tillräckliga befogenheter, det vill säga rätt att

fatta beslut och vidta åtgärder.
- den som får uppgifter fördelade till sig har resurser, det vill säga ekonomiska medel,

lokaler, tid, kompetenta medarbetare och tillgång till företagshälsovård.
- de som får uppgifter fördelade till sig har kompetens, det vill säga kunskap om:

arbetsmiljöreglering, förhållanden som innebär risk för ohälsa och olycksfall, åtgärder för
att förebygga ohälsa och olycksfall samt hur man främjar en god arbetsmiljö.

- fördelningen görs skriftligt och undertecknas av både den som fördelar och den som tar
emot uppgiften.

- det ska finnas möjlighet att returnera en arbetsmiljöuppgift om han/hon saknar
befogenhet och/eller resurser att lösa ett problem. Returneringen ska motiveras och ske
skriftligt.
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Arbetsmiljöuppgifter och straffrättsligt ansvar 
Arbetsmiljöbrott finns reglerade i brottsbalken. Som ansvarig för arbetsmiljöuppgifter kan 
man dömas för arbetsmiljöbrott. Detta om man åsidosätter sina skyldigheter på ett sätt så att 
någon skadar sig eller avlider.  

Vid en rättslig prövning granskas arbetsgivarens fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Detta 
särskilt då bedömning sker om att någon ska ställas till ansvar för arbetsmiljöbrott. En 
bristande och otydlig fördelning kan leda till straffrättsligt ansvar. Har någon brustit i sin 
uppgift att utföra en skyddsåtgärd som han/hon blivit ålagd kan det leda till att den personen 
döms för arbetsmiljöbrott förutsatt att han/hon hade tillräckliga kunskaper och resurser för 
att utföra skyddsåtgärden. 

För att en fördelning ska vara giltig ska den som har tagit emot fördelningen ha kompetens, 
befogenheter och resurser som krävs för att klara arbetsmiljöarbetsuppgifterna. Ingen ska ha 
arbetsmiljöuppgifter utan att känna till det. Dock går det inte att utesluta att vissa 
arbetsmiljöuppgifter följer med den ställning den anställde har, något som främst gäller 
chefer. Om inte arbetsmiljöuppgifterna har fördelats eller fördelats felaktigt så är det nästa 
högre nivås ansvarig som innehar fördelningen. 

Har arbetsmiljöuppgifter fördelats korrekt till en person med tillräcklig kompetens och 
erfarenhet och med åtföljande beslutsbefogenheter är det denna som får arbetsmiljöansvaret 
och som också kan göras straffrättsligt ansvarig om en olycka inträffar. 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

 
 
 
 

Nivå 1 Kommunfullmäktige 

2. Kommunstyrelse/nämnder

3. Kommunchef/förvaltningschef

4. Verksamhetschef

5. Rektor, förskolechef, enhetschef

6. Medarbetare med
funktionsansvar

Delegering av 
arbetsmiljö- 
arbetsuppgifter 
mellan chefsnivåer 
samt returnering. Ansvar Straffansvar 

flyttas uppåt 
om det råder 
bristande 
förutsättningar
. Vid tillräckliga 
förutsättningar 
ligger ansvaret 
kvar hos 
aktuell chef.  

1. Kommunfullmäktige
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Nivå 1 Kommunfullmäktige 
Fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnderna samt ser till att 
tillräckligt med resurser fördelas så att kommunstyrelsen och nämnderna kan bedriva ett 
kvalitetssäkert arbetsmiljöarbete. Kommunfullmäktige ska även se till att det finns tydliga 
styrdokument och mål för arbetsmiljöarbetet.  

Kommunfullmäktige tillser att det i reglementet för respektive nämnd anges att de är 
anställande myndighet och därmed övervakar och ansvarar för frågor som rör förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Kommunfullmäktiges ordförande fördelar arbetsmiljöuppgifter till respektive nämnd genom 
nämndordförande. 

Nivå 2 Kommunstyrelse och nämnder 
Verksamhetsansvaret för de olika förvaltningarna finns hos respektive 
nämnd/kommunstyrelse och de ska vid varje beslut beakta arbetsmiljöaspekter  
(AFS 2001:1 § 8 Systematiskt arbetsmiljöarbete). De förtroendevalda i varje nämnd ska se till 
att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet, det vill säga att cheferna har ett 
väldefinierat uppdrag med befogenheter, kompetens och resurser. Fortlöpande tillsyn över 
att arbetsmiljön är tillfredsställande måste läggas ut på ett sådant sätt att arbetsmiljö-
uppgifterna blir en naturlig och integrerad del av övrigt driftsansvar. Både kommunstyrelsen 
och nämnderna har ett ansvar att följa upp och återrapportera arbetsmiljöfrågorna till 
kommunfullmäktige, minst årligen genom verksamhetsuppföljning. 

Ansvarsreglerna gäller ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnder mot bakgrund av att de 
ansvarar för den övergripande organisationen och för att det finns ansvariga 
befattningshavare med tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens. För 
arbetsmiljöuppgifter som returneras till kommunstyrelsen eller till nämnderna bär 
ledamöterna ett ansvar. 

Respektive nämnd fördelar genom nämndordförande arbetsmiljöuppgifter till respektive 
förvaltning genom förvaltningschef. 

Nivå 3 Kommunchef/förvaltningschef 
Kommunchefen/förvaltningschefen har skyldighet att skaffa sig kunskap om lagstiftning och 
förordningar inom arbetsmiljöområdet enligt Arbetsmiljöverkets direktiv. 
Kommunchefen/förvaltningschefen ansvarar för att skriftligt fördela arbetsmiljöuppgifter till 
underordnade och tillse att dessa har tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens för 
att kunna bedriva ett gott arbetsmiljöarbete.  

Det innebär att: 
- organisera arbetsmiljöarbetet systematiskt vad avser planering, ledning och kontroll

inom sin egen förvaltning
- följa upp att förvaltningarnas samverkansgrupper fortlöpande belyser, driver på och

följer upp strategiska arbetsmiljöfrågor inom respektive förvaltning
- tillämpa Lindesbergs kommuns samverkansavtal.
- fortlöpande följa upp och hålla nämnden eller styrelsen underrättad om utvecklingen

inom arbetsmiljöområdet.
- ha kunskap om gällande lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket och se till att de

följs.
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- bevaka att gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter klart visar vem i organisationen
som har ansvar för varje typ av fråga.

- uppgifterna uppdateras vid organisations- och verksamhetsförändringar samt förvissar
sig om att kompetens, resurser och befogenheter finns.

- att det inom kommunen finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och
rehabiliteringsverksamhet och att det finns rutiner för utredning av ohälsa, olyckor och
tillbud.

- att riskanalyser av arbetsmiljön görs kontinuerligt och att handlingsplaner för
arbetsmiljöarbetet upprättas och att insatserna för arbetsmiljön följs upp.

- fortlöpande arbeta för ekonomiska och personella förutsättningar för ett i praktiken
fungerande arbetsmiljöarbete bland annat genom fortlöpande information/utbildning av
chefer/arbetsledare och skyddsombud.

- stimulera initiativ på arbetsmiljöområdet och åtgärda brister i arbetsmiljön inom
fördelade områden eller vidarebefordra (returnera) frågan till
kommunstyrelsen/nämnden.

- bevaka att skyddsombudens rättigheter enligt lagar och avtal tillgodoses.
- följa upp arbetsmiljöuppgifter som fördelats och ingripa om något behöver förbättras.

Nivå 4 Verksamhetschef 
Chefer direkt underställda kommunchef eller förvaltningschef har skyldighet att skaffa sig 
kunskap om lagstiftning och förordningar inom arbetsmiljöområdet enligt 
Arbetsmiljöverkets direktiv. De har ansvar att skriftligt fördela arbetsmiljöuppgifter till 
underordnade chefer och tillse att dessa har tillräckliga befogenheter, resurser och 
kompetens för att kunna bedriva ett gott arbetsmiljöarbete.  

Det innebär att: 
- ansvara för att organisera och genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet på

arbetsplatsen.
- tillämpa Lindesbergs kommuns samverkansavtal.
- verksamhetens personal t.ex. via arbetsplatsträffar fortlöpande får den information och

de instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa och olycksfall.
- nyanställda, elever, praktikanter och visstidsanställda alltid får instruktioner om

arbetsmetoder, utrustning, kemiska hälsorisker, brandinformation och övriga
arbetsmiljöhänsyn för att förebygga ohälsa och olycksfall. Momentet ska ingå i
introduktionen av personal.

- befintliga hjälpmedel och personlig skyddsutrustning används.
- vedertagen arbets-/lyftteknik används.
- arbetsmiljöronder genomförs.
- arbetsskada och tillbud anmäls. Till Arbetsmiljöverket rapportera allvarliga arbetsskador

och tillbud samt att dessa utreds.
- delta i planering av förändringar som har betydelse för arbetsmiljön.
- fortlöpande åtgärda akuta brister i arbetsmiljön eller returnera frågan.
- upprätta nödvändiga handlingsplaner för arbetsmiljöverksamheten.
- planerade arbetsmiljöinsatser genomförs och får önskad effekt.
- bestämmelser i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, lagen om allmän försäkring

samt andra bestämmelser i avtal med mera följs och att information om reglerna ges.
- den anställdes rehabiliteringsbehov klarläggs och att erforderliga arbetslivsinriktade

rehabiliteringsåtgärder vidtages i enlighet med bestämmelser i lag om allmän försäkring.
- följa upp sjukfrånvaro inom verksamhetsområdet.



 

9 
 

- Arbetsmiljöverkets författningar samt normer och standard för utrustning och 
arbetsmetoder följs och att informationen finns tillgänglig. 

- till överordnad chef returnera varje arbetsmiljöfråga för vilken befogenhet saknas. 
- ta vara på olika lösningar på arbetsmiljöproblem och rapportera dessa till närmaste chef. 
- eventuella ingripanden från Arbetsmiljöverket respekteras och följs. 
- följa upp arbetsmiljöuppgifter som fördelats och ingripa om något behöver förbättras.  

 
 

Nivå 5 Rektor, förskolechef, enhetschef, arbetsledare eller annan med 
personalansvar 
Rektor, förskolechef, enhetschef, arbetsledare eller annan med personalansvar har skyldighet 
att skaffa sig kunskap om lagstiftning och förordningar inom arbetsmiljöområdet enligt 
Arbetsmiljöverkets direktiv. Ansvara för att skriftligt fördela arbetsmiljöuppgifter till 
underordnade och tillse att dessa har tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens för 
att kunna bedriva ett gott arbetsmiljöarbete.  
 
Det innebär att: 
- ansvara för att organisera och genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet på 

arbetsplatsen. 
- tillämpa Lindesbergs kommuns samverkansavtal. 
- verksamhetens personal t.ex. via arbetsplatsträffar fortlöpande får den information och 

de instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa och olycksfall. 
- nyanställda, elever, praktikanter och visstidsanställda alltid får instruktioner om 

arbetsmetoder, utrustning, kemiska hälsorisker, brandinformation och övriga 
arbetsmiljöhänsyn för att förebygga ohälsa och olycksfall. Momentet ska ingå i 
introduktionen av personal. 

- befintliga hjälpmedel och personlig skyddsutrustning används. 
- vedertagen arbets-/lyftteknik används. 
- arbetsmiljöronder genomförs. 
- arbetsskada och tillbud anmäls. Till Arbetsmiljöverket rapportera allvarliga arbetsskador 

och tillbud samt att dessa utreds. 
- delta i planering av förändringar som har betydelse för arbetsmiljön. 
- fortlöpande åtgärda akuta brister i arbetsmiljön eller returnera frågan.  
- upprätta nödvändiga handlingsplaner för arbetsmiljöverksamheten.  
- planerade arbetsmiljöinsatser genomförs och får önskad effekt. 
- bestämmelser i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, lagen om allmän försäkring 

samt andra bestämmelser i avtal med mera följs och att information om reglerna ges.  
- den anställdes rehabiliteringsbehov klarläggs och att erforderliga arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärder vidtages i enlighet med bestämmelser i lag om allmän försäkring. 
- följa upp sjukfrånvaro inom verksamhetsområdet. 
- Arbetsmiljöverkets författningar samt normer och standard för utrustning och 

arbetsmetoder följs och att informationen finns tillgänglig. 
- till överordnad chef returnera varje arbetsmiljöfråga för vilken befogenhet saknas. 
- ta vara på olika lösningar på arbetsmiljöproblem och rapportera dessa till närmaste chef. 
- eventuella ingripanden från Arbetsmiljöverket respekteras och följs. 
- följa upp arbetsmiljöuppgifter som fördelats och ingripa om något behöver förbättras.  
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Nivå 6 Medarbetare med funktionsansvar 
Arbetsmiljöuppgifter kan fördelas till medarbetare med funktionsansvar eller speciella 
arbetsuppgifter exempelvis kemilärare, slöjdlärare, idrottslärare, handledare etc. 
Arbetsmiljöuppgifterna fördelas till medarbetaren av närmaste chef och innebär att 
medarbetaren ska se till att dessa arbetsmiljöuppgifter genomförs.  

Alla medarbetare 
Har skyldigheter enligt arbetsmiljölagen att delta i det arbete som krävs för att skapa en bra 
hälsa och arbetsmiljö. 

Skyldigheterna innebär att alla medarbetare ska: 
- anmäla olycksfall eller tillbud samt aktivt medverka i det dagliga hälso- och

arbetsmiljöarbetet genom att rapportera förhållanden som kan utgöra brist eller risk.
- aktivt delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god hälsa

och arbetsmiljö och uppträda på ett sådant sätt att den psykosociala och den fysiska
arbetsmiljön förbättras.

- aktivt bidra till att skapa en bra arbetsmiljö för varandra.
- följa föreskrifter och rutiner på arbetsplatsen genom att använda skyddsanordningar,

personlig skyddsutrustning samt iaktta den försiktighet som krävs för att förebygga
ohälsa och olycksfall.

- vara aktiv i sin egna rehabilitering.
- i dialog med arbetsgivare sätta realistiska mål så att uppkomst av ohälsa undviks.

Blanketter för fördelning och returnering av arbetsmiljöuppgifter 
Bifogas dessa riktlinjer. 
Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter finns i chefshandboken på intranätet. Samma 
blankett gäller för fördelning på alla nivåer. Samma blankett används för returnering av 
arbetsmiljöuppgifter. 
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

 
I min egenskap av ordförande/chef för     fördelar jag de 
arbetsmiljöuppgifter som följer av arbetsmiljölagen och som faller inom ditt ansvarsområde. 
 
 
För att kunna uppfylla arbetsmiljöansvaret vid Lindesbergs kommun, måste 
arbetsmiljöuppgifterna fördelas på olika nivåer i organisationen. Fördelningen klargörs 
genom riktlinjerna ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Lindesbergs kommun” antaget 
av Kf § xxx/2019.  
 
En chef som får arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig ska vara medveten om sina 
skyldigheter och ha de kunskaper som behövs för att bedriva detta arbete. Chefen ska också 
känna till möjligheten/skyldigheten att returnera arbetsmiljöuppgifterna om denne inte 
känner att förutsättningarna för att bedriva ett tillfredsställande arbetsmiljöarbete finns. För 
att en fördelning ska vara giltig ska den som har tagit emot fördelningen ha de kunskaper, 
befogenheter och resurser som krävs för att klara ansvaret. 
 
 
Fördelare:     
 
Mottagare:     
 
Befattning:     
 
Ansvarsområde:    
 
Innehar arbetsmiljöutbildning:        Ja        Nej Planerad till:  
 
Innehar ekonomiska befogenheter        Ja        Nej 
 
 
 
     
Ort och datum 

 
        
Ordförande/Chef som  Ordförande/chef/medarbetare som fördelats  
fördelar arbetsmiljöuppgifter  arbetsmiljöuppgifter 
  

        
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
 
Originalet ska följa uppdragshandlingen och handhas av överordnad chef.  
Kopia ska ges till den som fördelats arbetsmiljöuppgifter samt till personalchef. 
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Returnering av arbetsmiljöuppgifter 

I min egenskap av chef/medarbetare för   returnerar jag 
de arbetsmiljöuppgifter som följer av arbetsmiljölagen och som faller inom mitt 
ansvarsområde. 

Returlämnare: 

Befattning:  

Ansvarsområde: 

Mottagare:  

Jag returnerar hela mitt arbetsmiljöansvar 

Jag returnerar vissa arbetsmiljöuppgifter. Beskrivning av returnerad arbetsuppgift och 
anledning till returnering: 

Ort och datum 

Underskrift av returlämnare Underskrift av mottagare 

Originalet ska följa ordinarie uppdragshandling hos ansvarig chef.  
Kopia ska finnas hos den som returnerar samt skickas till personalchef. 
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Kommunledningskontoret 
Gunilla Sandgren 
 0581-817 17 
gunilla.sandgren@lindesberg.se 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 

Driftbudgetramar, nämnder för budget 2020 och VP 2021-2022 

Förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Driftbudgetramar för nämnderna för åren 2020 och VP 2021--2022,
antas. (nettokostnader)

2. Finansiella mål- Verksamhetens nettokostnader får inte överstiga 99
procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag och soliditeten
skall vara oförändrad eller öka under planperioden 2020-2022.

3. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska hållas. Om en
situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar
inte överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills
annat beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

4. Resursfördelning utifrån volymer inom grundskola, förskola och
gymnasium, vård och omsorg samt funktionsstöd införs  fr o m år 2021.
Volymer utifrån vuxenutbildningen och individ och familjeomsorg fr o m
2022. Se över andra verksamheter som kan komma ifråga fr o m år
2023.

5. Leasing betraktas som en form av upplåning och får endast ske efter
samråd med kommunledningskontorets upphandlare och undertecknas
av firmatecknare.

Ärendebeskrivning 

Enligt Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen ska 
kommunstyrelsen varje år besluta om årshjul för planering och uppföljning. 
Det innefattar arbetet med mål och budget, helårs- och delårsredovisningar, 
internkontroll, samt andra uppföljningar som kommunstyrelsen gör för att 
fullgöra sin uppsiktsplikt.   

Kommunstyrelsen beslöt 2018-11-27 anta årshjulet för 2019.  
Tidplanen enligt årshjulet har förändrats i förhållande till tidigare år med 
anledning av att en ny styrmodell för ledning och styrning successivt kommer 
att införas 2019 och ska gälla fullt ut från och med 2020. Beslut fattades av 
kommunfullmäktige 2019- 02-25.  
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Syftet med den nya styrmodellen är att visa en gemensam struktur och 
gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess 
verksamheter. Modellen ska främja att tid och kraft läggs på det som får 
positiv effekt på verksamhetsutvecklingen som leder till en förbättring och ett 
mervärde för medborgarna. 

Lindesbergs kommuns utvecklingsstrategi sträcker sig till och med 2019. 
Under hösten 2019 kommer ett arbete att startas upp för att ta fram 
fullmäktigemål, samt nya nämndmål att gälla från 2020. Fullmäktige-målen 
skall även inkludera de finansiella målen och koppling till god ekonomisk 
hushållning för hela kommunkoncernen. Enligt tidplan skall de vara klara för 
antagande i fullmäktige och nämnder senast december 2019.  

Enligt årshjulet sker behandling av Mål- och budgetramar på 
kommunstyrelsen sammanträde 2019-05-27 och fastställande sker av 
kommunfullmäktige 2019-06-10. Nämndernas arbete med att anpassa 
internbudgeten till de ramar som kommunfullmäktige fastställt kommer att 
ske under hösten. Kommunstyrelsen informeras om nämndernas 
internbudgetar på sammanträde 2019-12-16.  

För att skapa effektivitet och långsiktighet i investeringsprocessen påbörjades 
Mål- och budgetprocessen 2019 med en investeringsdag  
2018-12-05 där förslag till femårig plan för investeringar och underhåll 
presenterades. Underlaget ligger sedan till grund för beslut om investeringar 
och eventuella ökade driftkostnader vid genomförande av investeringar, 
tillsammans med mål- och budget för året efter. 

Analysdagen genomfördes 2019-02-25. Under dagen presenterades vad som 
hände under föregående år och vilka slutsatser man kan dra av det. Syftet med 
dagen är att den ska utgöra underlag för kommande planeringsprocess. 

Workshop för Plan för hållbar kommunalservice – Att äga framtiden- 
genomfördes 2019-03-25 med syfte att diskutera kommunens utbud av 
välfärd och service utifrån en långsiktig planering. Presentation av 
ekonomiska planeringsförutsättningar, som exempelvis befolkningsprognos, 
prognos över volymjusteringar, skatteunderlag och omvärldsanalys 
presenterades vid Mål- och budgetseminarium  

2019-03-13. Förvaltningschefer, stabschefer och VD:ar i kommunala bolag 
presenterade vilka förutsättningar som finns för att nå den verksamhet som 
presenterades på analysdagen utifrån given budgetram. Under dagen fanns 
även utrymme för politiska diskussioner inför fortsatt arbete med att fördela 
budgetramar.  
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Notera att det i Mål- och budget 2019 och VP 2020--2021 redan finns 
beslutade ramminskningar för 2020 enligt följande, Mnkr: 

Kommunstyrelsen 11,0 

Samhällsbyggnadsförbundet     *) 

Barn- och utbildningsnämnden   7,0 

Socialnämnden   3,0 

Totalt  21,0 

*) Belopp ej angivet ingår som del i de 11 Mnkr som redovisas under 
kommunstyrelsen. 

Nästa Mål- och budgetseminarium ägde rum 2019-04-29—30 och då 
presenterades en uppdatering av omvärldsanalysen, den reviderade 
befolkningsprognosen, kortfattat vårändringsbudgeten och vårpropositionen 
samt konsekvenser av investeringsstopp 2020. De ekonomiska 
planeringsförutsättningarna har sedan förra seminariet förändrats då den 
reviderade befolkningsprognosen innebär lägre skatteintäkter. 

Förvaltningscheferna lämnade en helårsprognos för 2019 upprättad efter 
mars månad, presenterade genomförda effektiviseringar 2019, beslutade 
effektiviseringar 2020 samt övergripande konsekvenser av tilldelad ram 
2020. Kommunstyrelsen effektiviseringskrav har av kommundirektören 
fördelats genom att utskottet för stöd och strategi (inkl. kommun-
ledningskontoret), tillväxtförvaltningen samt samhällsbyggnads-förbundet 
redovisat konsekvenser/reduceringar för vardera 4 Mnkr. Politiska 
diskussioner i grupper med möjlighet att ställa frågor till tjänstepersonerna 
skedde under dag två. 

Några dagar efter seminariet (2019-05-02) lämnade Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) en ny skatteunderlagsprognos som innebär ökade 
skatteintäkter. Befolkningsprognosen har vidare räknats om av Statistiska 
Centralbyrån (SCB) Med dessa nya prognoser innebär det att skatteintäkterna 
ökar med 4 Mnkr för 2020. SKL har vidare meddelat en höjning av de 
preliminära arbetsgivaravgifterna, inklusive avtalsförsäkringar och pensioner 
(PO-pålägg) med 1 % f r om 2020, vilket innebär 8 Mnkr i ökade kostnader. 
Budgetförstärkning för indexering av hyror enligt hyresavtal med det 
kommunala fastighetsbolaget (FALAB), 3 Mnkr per år ingår även i de nya 
beräkningarna. 

Majoritetens förslag innebär ytterligare ramminskningar med 30 Mnkr för att 
nå det  finansiella målet på 99% enligt följande: 

Kommunstyrelsen      5,1 

Barn- och utbildningsnämnden 13,2 

Socialnämnden 11,4 

Samhällsbyggnadsnämnden   0,3 
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Totalt 30,0 

Totalt förslås minskade budgetramar med 51 Mnkr för 2020. Detaljer finns i 
bilaga.1  

Fastställande av investeringsbudget samt en totalbudget innehållande även 
fullmäktigemål kommer att ske senare under året då den nya 
utvecklingsstrategin finns framtagen. 

Gunilla Sandgren 
Ekonomichef 

Bilaga: 

Kommunbidrag KS 190527 
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Kommunstyrelsen 2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§99/19 Dnr: KS 2019/138 

Driftbudgetramar, nämnder för budget 2020 och VP 

2021-2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Driftbudgetramar för nämnderna för åren 2020 och
VP 2021--2022, antas. (nettokostnader)

2020 2021 2022 
Revision 0,9 0,9 0,9 
Kommunstyrelse 226,8 226,8 226,8 
Barn- och utbildningsnämnd 596,8 596,8 596,8 
Socialnämnd 513,2 513,2 513,2 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

13,2 13,2 13,2 

Summa nämnder 1350,9 1350,9 1350,9 
Finansiering 1366,7 1364,5 1378,4 
Årets resultat 15,8 13,6 27,5 

2. Finansiella mål- Verksamhetens nettokostnader får
inte överstiga 99 procent av skatter, utjämning och
generella statsbidrag och soliditeten skall vara
oförändrad eller öka under planperioden 2020-2022.

3. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna
ska hållas. Om en situation uppstår under löpande år
så att mål och ekonomiska ramar inte
överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen för
nämnden tills annat beslut fattas av
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

4. Resursfördelning utifrån volymer inom grundskola,
förskola och gymnasium, vård och omsorg samt
funktionsstöd införs  fr o m år 2021. Volymer utifrån
vuxenutbildningen och individ och familjeomsorg fr o
m 2022. Se över andra verksamheter som kan komma
ifråga fr o m år 2023.

5. Leasing betraktas som en form av upplåning och får
endast ske efter samråd med
kommunledningskontorets upphandlare och
undertecknas av firmatecknare.
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Kommunstyrelsen 2019-05-27 
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6. Kommunstyrelsen ger kommundirektör i uppdrag att
genomföra en genomlysning och översyn av
Lindesbergs kommuns befintliga nämnds- och
förvaltningsorganisation med förslag till förändringar
i organisationsstruktur för att uppnå en
kostnadseffektiv organisation och som ger bästa
möjliga service för Lindesbergs kommuns
medborgare. Kommundirektör ska återkomma till
kommunstyrelsen i augusti med förslag till
genomförandeplan.

7. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att genomföra en genomlysning över alla lokaler som
används av kommunens förvaltningar och ge förslag
effektivare lokalutnyttjande. Kommundirektören ska
återkomma till kommunstyrelsen i augusti med
förslag till genomförandeplan.

Ärendebeskrivning 

Enligt Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen ska 
kommunstyrelsen varje år besluta om årshjul för planering och 
uppföljning. Det innefattar arbetet med mål och budget, helårs- 
och delårsredovisningar, internkontroll, samt andra 
uppföljningar som kommunstyrelsen gör för att fullgöra sin 
uppsiktsplikt.   

Kommunstyrelsen beslöt 2018-11-27 anta årshjulet för 2019.  
Tidplanen enligt årshjulet har förändrats i förhållande till 
tidigare år med anledning av att en ny styrmodell för ledning 
och styrning successivt kommer att införas 2019 och ska gälla 
fullt ut från och med 2020. Beslut fattades av 
kommunfullmäktige 2019- 02-25.  

Syftet med den nya styrmodellen är att visa en gemensam 
struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av 
kommunen och dess verksamheter. Modellen ska främja att tid 
och kraft läggs på det som får positiv effekt på 
verksamhetsutvecklingen som leder till en förbättring och ett 
mervärde för medborgarna. 

Lindesbergs kommuns utvecklingsstrategi sträcker sig till och 
med 2019. Under hösten 2019 kommer ett arbete att startas upp 
för att ta fram fullmäktigemål, samt nya nämndmål att gälla från 
2020. Fullmäktige-målen skall även inkludera de finansiella 
målen och koppling till god ekonomisk hushållning för hela 
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Kommunstyrelsen 2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

kommunkoncernen. Enligt tidplan skall de vara klara för 
antagande i fullmäktige och nämnder senast december 2019. 

Enligt årshjulet sker behandling av Mål- och budgetramar på 
kommunstyrelsen sammanträde 2019-05-27 och fastställande 
sker av kommunfullmäktige 2019-06-10. Nämndernas arbete 
med att anpassa internbudgeten till de ramar som 
kommunfullmäktige fastställt kommer att ske under hösten. 
Kommunstyrelsen informeras om nämndernas internbudgetar 
på sammanträde 2019-12-16.  

För att skapa effektivitet och långsiktighet i 
investeringsprocessen påbörjades Mål- och budgetprocessen 
2019 med en investeringsdag 2018-12-05 där förslag till 
femårig plan för investeringar och underhåll presenterades. 
Underlaget ligger sedan till grund för beslut om investeringar 
och eventuella ökade driftkostnader vid genomförande av 
investeringar, tillsammans med mål- och budget för året efter. 

Analysdagen genomfördes 2019-02-25. Under dagen 
presenterades vad som hände under föregående år och vilka 
slutsatser man kan dra av det. Syftet med dagen är att den ska 
utgöra underlag för kommande planeringsprocess. 

Workshop för Plan för hållbar kommunalservice – Att äga 
framtiden- genomfördes 2019-03-25 med syfte att diskutera 
kommunens utbud av välfärd och service utifrån en långsiktig 
planering. Presentation av ekonomiska 
planeringsförutsättningar, som exempelvis befolkningsprognos, 
prognos över volymjusteringar, skatteunderlag och 
omvärldsanalys presenterades vid Mål- och budgetseminarium  
2019-03-13. Förvaltningschefer, stabschefer och VD:ar i 
kommunala bolag presenterade vilka förutsättningar som finns 
för att nå den verksamhet som presenterades på analysdagen 
utifrån given budgetram. Under dagen fanns även utrymme för 
politiska diskussioner inför fortsatt arbete med att fördela 
budgetramar.  

Notera att det i Mål- och budget 2019 och VP 2020--2021 redan 
finns beslutade ramminskningar för 2020 enligt följande, Mnkr: 

Kommunstyrelsen 11,0 

Samhällsbyggnadsförbundet     *) 

Barn- och utbildningsnämnden   7,0 

Socialnämnden   3,0 

Totalt 21,0 
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Kommunstyrelsen 2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

*) Belopp ej angivet ingår som del i de 11 Mnkr som redovisas 
under kommunstyrelsen. 

Nästa Mål- och budgetseminarium ägde rum 2019-04-29-30 och 
då presenterades en uppdatering av omvärldsanalysen, den 
reviderade befolkningsprognosen, kortfattat 
vårändringsbudgeten och vårpropositionen samt konsekvenser 
av investeringsstopp 2020. De ekonomiska 
planeringsförutsättningarna har sedan förra seminariet 
förändrats då den reviderade befolkningsprognosen innebär 
lägre skatteintäkter. 

Förvaltningscheferna lämnade en helårsprognos för 2019 
upprättad efter mars månad, presenterade genomförda 
effektiviseringar 2019, beslutade effektiviseringar 2020 samt 
övergripande konsekvenser av tilldelad ram 2020. 
Kommunstyrelsen effektiviseringskrav har av 
kommundirektören fördelats genom att utskottet för stöd och 
strategi (inkl. kommun-ledningskontoret), tillväxtförvaltningen 
samt samhällsbyggnads-förbundet redovisat 
konsekvenser/reduceringar för vardera 4 Mnkr. Politiska 
diskussioner i grupper med möjlighet att ställa frågor till 
tjänstepersonerna skedde under dag två. 

Några dagar efter seminariet (2019-05-02) lämnade Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) en ny skatteunderlagsprognos 
som innebär ökade skatteintäkter. Befolkningsprognosen har 
vidare räknats om av Statistiska Centralbyrån (SCB) Med dessa 
nya prognoser innebär det att skatteintäkterna ökar med 4 Mnkr 
för 2020. SKL har vidare meddelat en höjning av de preliminära 
arbetsgivaravgifterna, inklusive avtalsförsäkringar och 
pensioner (PO-pålägg) med 1 % f r om 2020, vilket innebär 8 
Mnkr i ökade kostnader. Budgetförstärkning för indexering av 
hyror enligt hyresavtal med det kommunala fastighetsbolaget 
(FALAB), 3 Mnkr per år ingår även i de nya beräkningarna. 

Majoritetens förslag innebär ytterligare ramminskningar med 
30 Mnkr för att nå det finansiella målet på 99% enligt följande: 

Kommunstyrelsen 5,1 

Barn- och utbildningsnämnden 13,2 

Socialnämnden 11,4 

Samhällsbyggnadsnämnden   0,3 

Totalt 30,0 
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Totalt föreslås minskade budgetramar med 51 Mnkr för 2020. 
Detaljer finns i bilaga 1. 

Fastställande av investeringsbudget samt en totalbudget 
innehållande även fullmäktigemål kommer att ske senare under 
året då den nya utvecklingsstrategin finns framtagen. 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Driftbudgetramar för nämnderna för åren 2020 och
VP 2021--2022, antas. (nettokostnader)

2020 2021 2022 
Revision 0,9 0,9 0,9 
Kommunstyrelse 226,8 226,8 226,8 
Barn- och utbildningsnämnd 596,8 596,8 596,8 
Socialnämnd 513,2 513,2 513,2 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

13,2 13,2 13,2 

Summa nämnder 1350,9 1350,9 1350,9 
Finansiering 1366,7 1364,5 1378,4 
Årets resultat 15,8 13,6 27,5 

2. Finansiella mål- Verksamhetens nettokostnader får
inte överstiga 99 procent av skatter, utjämning och
generella statsbidrag och soliditeten skall vara
oförändrad eller öka under planperioden 2020-2022.

3. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna
ska hållas. Om en situation uppstår under löpande år
så att mål och ekonomiska ramar inte
överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen för
nämnden tills annat beslut fattas av
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

4. Resursfördelning utifrån volymer inom grundskola,
förskola och gymnasium, vård och omsorg samt
funktionsstöd införs  fr o m år 2021. Volymer utifrån
vuxenutbildningen och individ och familjeomsorg fr o
m 2022. Se över andra verksamheter som kan komma
ifråga fr o m år 2023.
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5. Leasing betraktas som en form av upplåning och får
endast ske efter samråd med
kommunledningskontorets upphandlare och
undertecknas av firmatecknare.

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår tillägg till förvaltningens 
förslag: 

1. Kommunstyrelsen ger kommundirektör i uppdrag att
genomföra en genomlysning och översyn av Lindesbergs
kommuns befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation
med förslag till förändringar i organisationsstruktur för att
uppnå en kostnadseffektiv organisation och som ger bästa
möjliga service för Lindesbergs kommuns medborgare.
Kommundirektör ska återkomma till kommunstyrelsen i
augusti med förslag till genomförandeplan.

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att
genomföra en genomlysning över alla lokaler som används
av kommunens förvaltningar och ge förslag effektivare
lokalutnyttjande. Kommundirektören ska återkomma till
kommunstyrelsen i augusti med förslag till
genomförandeplan.

Deltar inte i ärendets behandling och beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M), Markus Lundin 
(KD), Nils Detlofsson (L), Mats Seijboldt (SD), Jari Mehtäläinen 
(SD) och Tom Persson (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag till beslut med Irja Gustavsson (S) 
tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 

_____ 



Kommunbidrag 2020-2022

Budget 2020 VP 2021-2022 2019-05-22

Budgetram KF 

Budget Förslag Förslag Förslag

Nämnd 2019 2020 2021 2022

Revisionen 0,9 0,9 0,9 0,9

Ram 0,9 0,9 0,9 0,9

Kommunstyrelsen totalt 242,0 226,8 226,8 226,8

Varav Kommunstyrelsen 0 -16,1 -16,1 -16,1

Effektivisering KS 180605 -11,0 -11,0 -11,0

Effektivisering KS/KF 2019, 2,2 % -5,1 -5,1 -5,1

Varav Tillväxt 94,6 95,1 95,1 95,1

Ram 95,8 96,3 96,3 96,3

1 % effektivisering/verksamhetsavveckling -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

Effektivisering KS 180605 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Effektivisering KS/KF 2019, 2,2 %

Varav Stöd o strategi 72,6 72,2 72,2 72,2

Ram 75,2 75,2 75,2 75,2

1 % effektivisering/verksamhetsavveckling -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

Effektivisering KS 180605 -1,9 -2,3 -2,3 -2,3

Effektivisering KS/KF 2019, 2,2 %

Varav Samhällsbyggnadsförbundet 42,5 42,5 42,5 42,5

Ram 45,1 45,1 45,1 45,1

1 % effektivisering/verksamhetsavveckling -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Effektivisering KS 180605 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2

Effektivisering KS/KF 2019, 2,2 %
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Kommunbidrag 2020-2022

Varav VA/renhållning 0 0 0 0

Ram 0 0 0 0

Varav Räddningstjänst 29,0 29,8 29,8 29,8

Ram 29,0 29,8 29,8 29,8

Varav Överförmyndarverksamhet 3,3 3,3 3,3 3,3

Ram 3,3 3,3 3,3 3,3

Budget Förslag Förslag Förslag

2019 2020 2021 2022

Barn- och utbildningsnämnd 607,3 596,8 596,8 596,8

Ram 614,1 623,8 623,8 623,8

1 % effektivisering/verksamhetsavveckling -5,8 -5,8 -5,8 -5,8

Effektivisering KS 180605 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Effektivisering KS 180606 -7,0 -7,0 -7,0

Effektivisering KS/KF 2019, 2,2 % -13,2 -13,2 -13,2

Socialnämnd 528,1 513,2 513,2 513,2

Ram 534,1 533,6 533,6 533,6

1 % effektivisering/verksamhetsavveckling -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

Besparing enligt KS 180605 -1,0 -4,0 -4,0 -4,0

Effektivisering KS/KF 2019, 2,2 % -11,4 -11,4 -11,4

Samhällsbyggnadsförvaltningen 13,5 13,2 13,2 13,2
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Kommunbidrag 2020-2022

Ram 13,6 13,6 13,6 13,6

1 % effektivisering/verksamhetsavveckling -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Effektivisering KS/KF 2019, 2,2 % -0,3 -0,3 -0,3

Summa nämnder/verksamheter 1 391,8 1 350,9 1 350,9 1 350,9

Finansförvaltning 1 405,4 1 366,7 1 364,5 1 378,4

Finansbudget grund, skatteprognos maj, 1 405,4 1 377,7 1 378,5 1 395,4

befolkningsprognos maj

Indexhöjning hyror, 2 % per år -3,0 -6,0 -9,0

Höjning PO pension -8,0 -8,0 -8,0

Resultat 13,6 15,8 13,6 27,5
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

2019-05-15  KS 2019/105 

Kanslienheten 
Gunilla Sandgren 
0581-817 17 
gunilla.sandgren@lindesberg.se 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 

Digitalisering 1-1 barn- och utbildningsförvaltningen, 

tilläggsbudget 

Förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Bevilja Barn- och utbildningsnämnden tilläggsbudget för 2019 med
2 000 000 kronor för investeringsprojektet Digitalisering 1-1, projekt
nummer 97 008

 Finansiering sker ur det egna kapitalet

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har 2019-03-11, § 28 beslutat att hos 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige begära täckning för ett 
totalinförande för 1-1 satsning i åk 4-9 med 2 000 000 kronor. 

Nämnden beslöt vidare att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag 
att lyfta frågan om att begära täckning för årlig budgetökning om ca 1 500 000 
kronor för grundskolan och ca 1 300 000 kronor för gymnasieskolan på 
kommunstyrelsens budgetberedning under våren 2019.  

Detta ärende avser endast införandet i åk 4-9. 

Ärendets beredning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-02-28 
beskrivit ärendet. 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet  

Kommunen saknar riktlinjer för investeringar, vilket har påpekats i en 
revisionsrapport. 
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Ekonomienheten har nu tagit fram ett förslag till riktlinjer för investeringar 
som kommer att presenteras för kommunstyrelsen inom kort. Enligt förslaget 
betraktas ”första gångs investering” anskaffningen som en anläggningstillgång 
om det samlade värdet av investeringen uppgår till minst ett basbelopp. 
Totalinförandet för den nu aktuella uppsättning av datorer betraktas då som 
en investering och finansieringen föreslår ske ur det egna kapitalet. 
Digitalisering 1-1 projektnummer 97 008. 

Gunilla Sandgren 
Ekonomichef 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Bilagor: 

Protokollsutdrag BUN § 28/19 Digitalisering 1-1 barn- och 
utbildningsförvaltningen samt tjänsteskrivelse från förvaltningschef 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 9 (32) 
Sammanträdesdatum: 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-11 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN §28/19 Dnr: BUN 2019/34 

Digitalisering 1–1 barn- och utbildningsförvaltningen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

- Hos kommunstyrelsen och kommunfullmäktige begära
täckning för ett totalinförande för 1–1-satsningen i åk 4–9
med 2 000 000 kr.

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att lyfta
frågan om att begära täckning för årlig budgetökning om ca
1 500 000 kr för grundskolan och ca 1 300 000 kr för
gymnasieskolan på kommunstyrelsens budgetberedning
under våren 2019.

Ärendebeskrivning 

Under det senaste året har tydliga direktiv gått ut från 
Skolverket vad gäller elevers tillgång till digitala verktyg under 
skoltiden. Direktiven har tolkats av förvaltningsledningen i 
samråd med representanter för barn- och utbildningsnämnden 
och även diskuterats i arbetsgruppen Leda Digitalisering där 
varje skolenhet representeras av rektor eller biträdande rektor. 

Slutsatserna är entydiga: det är nödvändigt att införa 1–1 för 
samtliga elever från årskurs 4 och uppåt. Beslutet har tagits att 
införande av 1–1 på grundskolan ska ske under 3 år enligt tabell. 

Läsår Årskurs 
2018–19 4 9 
2019–20 4 5 7 9 
2020–21 4 5 6 7 8 9 
2021–22 4 5 6 7 8 9 
Därefter byte årskurs 4 och 7 varje läsår. 

Lindeskolan har sedan dryga 10-talet år haft 1–1 för teknik-
programmet och sedan 6 år tillbaka 1–1 för alla elever på 
studieförberedande program. 

KS 2019/105-1

Eget ärende KS 2019/105

Budgetberedningen KS 2018/148



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 10 (32) 
Sammanträdesdatum: 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-11 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut är att 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos
kommunstyrelsen begära täckning för ett totalinförande för
1–1-satsningen i åk 4–9 med 2 000 000 kr.

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att lyfta
frågan om att begära täckning för årlig budgetökning om ca
1 500 000 kr för grundskolan och ca 1 300 000 kr för
gymnasieskolan på kommunstyrelsens budgetberedning
under våren 2019.

_____ 

Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef 

För kännedom 
Verksamhetschef Gr 
Ekonom BUN 
IT-strateg BUF 
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1 
Tjänsteskrivelse 

2019-02-28 Dnr 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Claes Wilson 
0581-833 08 

claes.wilson@lindesberg.se  Barn- och 
utbildningsnämnden 

Digitalisering ”1–1” barn- och utbildningsförvaltningen 

Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos
kommunstyrelsen begära täckning för ett totalinförande för 1–
1-satsningen i åk 4–9 med 2 000 000 kr.

 Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att lyfta frågan
om att begära täckning för årlig budgetökning om ca 1 500 000
kr för grundskolan och ca 1 300 000 kr för gymnasieskolan på
kommunstyrelsens budgetberedning under våren 2019.

Ärendebeskrivning 

Grundskolan 
Under det senaste året har tydliga direktiv gått ut från Skolverket vad 
gäller elevers tillgång till digitala verktyg under skoltiden. Direktiven 
har tolkats av förvaltningsledningen i samråd med representanter för 
barn- och utbildningsnämnden och även diskuterats i arbetsgruppen 
Leda Digitalisering där varje skolenhet representeras av rektor eller 
biträdande rektor.  

Slutsatserna är entydiga: det är nödvändigt att införa 1–1 för samtliga 
elever från årskurs 4 och uppåt. Beslutet har tagits att införande av 1–1 
på grundskolan ska ske under 3 år enligt tabellen nedan. 

Läsår Årskurs 
2018–19 4 9 
2019–20 4 5 7 9 
2020–21 4 5 6 7 8 9 
2021–22 4 5 6 7 8 9 
Därefter byte årskurs 4 och 7 varje läsår. 

Gymnasieskolan 
Lindeskolan har sedan dryga 10-talet år haft 1–1 för teknik-
programmet och sedan 6 år tillbaka 1–1 för alla elever på 
studieförberedande program. 
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I samband med Skolverkets nya digitaliseringsplan arbetade 
skolledningen med nulägesanalys/personalens kompetens/elevernas 
behov där man landade i beslutet att samtliga elever på nationella 
program ska ha tillgång till 1–1. Personalen har under 2018–19 arbetat 
med fördjupning i Office 365 och alla dess möjligheter till samarbeten i 
exempelvis Teams, Skype, OneNote och OneDrive.  
För att på bästa förbereda elever inför framtida studier och arbetsliv 
blir krav på kraftfullare datorer, programspecifik programvara och 
standardiserade programvaror extra kostnadsdrivande för 
gymnasieskolan. 

Nuläge 
Införandet av 1–1 i årskurs 4 och 9 under läsåret 2018–19 har till allra 
största del fungerat smidigt och varit positivt både för elever och 
personal.  Leveransen från IT-avdelningen vad gäller konfiguration av 
datorer och kontohantering fungerar generellt mycket bra både 
gentemot grundskola och gymnasieskola. 

Pedagogerna har tagit sig an de utmaningar och de möjligheter som 
öppnar sig på bästa sätt, det kollegiala utbytet är omfattande och 
bidrar till snabbare och bättre digital utveckling. 

På det stora hela tar eleverna bra ansvar för sina enheter och hitintills 
är det mindre än 5% av datorerna som felanmälts eller skadats pga. av 
dålig hantering eller slarv, vilket är betydligt mindre än vad som 
tidigare felanmälts på gemensamma datorvagnar eller 
klassuppsättningar.  

En konsekvens av att införandet för 1–1 på grundskolan ska ske under 
tre läsår blir att pedagogerna och eleverna hamnar i en parallell 
verksamhet där vissa årskurser har tillgång till 1–1 och de andra inte.  

Då detta läsår visat att införandet av 1–1 fungerar bra och är en väg till 
förändrat arbetssätt och förbättrade skolresultat är det ett starkt 
önskemål från verksamheten grundskola att kunna genomföra 1–1 för 
årskurs 4–9 fullt ut från och med skolstarten läsåret 2019–20. 

För gymnasieskolan medför införandet av lärplattformen Schoolsoft att 
införandet av 1–1 för samtliga elever på nationella program är i allra 
högsta grad önskvärt till läsåret 2019–20. 

Under läsåret 2018–19 driver förvaltningen flera digitala 
utvecklingsprojekt: 

• Leda Digitalisering. Skolans digitalisering är inte ett IT-projekt utan
ett förändringsprojekt där ledarskap är den viktigaste
framgångsfaktorn. Digitalisering är mer än datorer och plattor, det
handlar om att förändra arbetssätt. Leda digitalisering är ett processtöd
för skolledare som rektorer från samtliga grundskoleenheter under
läsåret arbetar med tillsamman med verksamhetsledningen och IT-
samordnare.
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• Skriva sig till lärande (STL) är en modell som ökar lärandet och
språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik.
15 drivna pedagoger på grundskolan har under läsåret utbildat sig i
STL och även tagit på sig rollen att förmedla modellen ut till sina
kollegor.

• STUDI.SE är ett bra verktyg för alla elever, inte bara nyanlända.
Studi.se ger möjlighet till både visuellt och auditivt stöd. Med egen
dator kan eleverna dessutom förbereda sig och repetera när de själva
vill och hur ofta som helst.

• IST Lärande är en digital lärplattform som förenklar skolvardagen
genom att samla funktionalitet för planering, bedömning, omdömen,
utvecklingssamtal och kommunikation på ett och samma ställe där det
är nåbart för lärare, elever, vårdnadshavare och rektorer.

• SchoolSoft är en lärplattform som används av Lindeskolan - ett
system som ger en samlad inblick i barnens skolvärld. Det gör det
lättare att vara en engagerad förälder. På ämnessidorna finns läxor,
prov och planeringar för elever. Elevfrånvaro kan anmälas och följas
upp. Scheman och förändringar i skoldagen kan följas i appen.

Externa resurser 
Självklart ställer digitaliseringen och fler och fler datorer i 
verksamheterna i de olika förvaltningarna ökat krav på IT- och 
teleenheten i allmänhet och på IT-supporten i synnerhet. Förbättrade 
rutiner runt hantering av felanmälan och support har gjort att 
ökningen har kunnat hanteras på ett bra sätt. 

Bedömningen är att det ökade antalet datorer på grundskolan kan 
hanteras då 1–1 datorerna hanteras bättre av eleverna och att 
inlämning och reparation av trasiga datorer sker direkt på IT-
avdelningen och inte som tidigare ute på skolenheterna. 

Viss hantering av 1–1 datorer på grundskolan kommer med 
nödvändighet att hanteras av inhyrd personal vid läsårsstart, kostnad 
för detta finns redovisat nedan, under rubriken Kostnader. 

Kostnader 

Licenser 
Lindesbergs kommun genomförde under 2017 ett plattformsbyte från 
Novell till Microsoft vilket innebär att samtliga elever från årskurs 3 
och uppåt har tillgång till hela Office365 paketet samt OneDrive. 
Microsofts licensform är starkt rabatterad för skola och det tillkommer 
ingen extrakostnad i licenskostnader vid införandet av 1–1. 

Datorer  
För grundskolan kostar ligger kostnaden för införande av 1–1 per 
årskurs med nuvarande klientavtal på ca 1 000 000 per årskurs (ca 275 
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datorer á 3500 kr samt kostnader för inhyrd person för preparering 
av datorer ca 15 000 kr per årskurs).  

Ett totalinförande för årskurs 4–9 till läsårsstarten 2019–20 skulle 
alltså kosta runt 4 000 000 kr. Årlig kostnad därefter ca 2 000 000 kr 
varav nuvarande medel ingår med ca 500 000 kr från och med 2020.  

För gymnasieskolan är kostnaden naturligtvis beroende på antalet 
sökande elever. Snittkostnaden för elevdator på gymnasiet inklusive 
programvara är ca 5 900 kr. Vid ett elevantal på 300 i åk 1 blir den 
årliga kostnaden alltså ca 1 800 000 kr varav nuvarande medel ingår 
med ca 400 000 kr från och med 2020. 

Thomas Lindberg Claes Wilson 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom 

Förvaltningschefen 
Kommunstyrelsen 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 23 (50) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§100/19 Dnr: KS 2019/105 

Digitalisering 1–1 barn- och utbildningsförvaltningen, 

tilläggsbudget 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Bevilja Barn- och utbildningsnämnden tilläggsbudget för
2019 med 2 000 000 kronor för investeringsprojektet
Digitalisering 1-1, projekt nummer 97 008

 Finansiering sker ur det egna kapitalet

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har 2019-03-11, § 28 beslutat att 
hos kommunstyrelsen och kommunfullmäktige begära täckning 
för ett totalinförande för 1-1 satsning i åk 4-9 med 2 000 000 
kronor.  

Nämnden beslöt vidare att barn- och utbildningsförvaltningen 
får i uppdrag att lyfta frågan om att begära täckning för årlig 
budgetökning om ca 1 500 000 kronor för grundskolan och ca 1 
300 000 kronor för gymnasieskolan på kommunstyrelsens 
budgetberedning under våren 2019.  

Detta ärende avser endast införandet i åk 4–9. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Bevilja Barn- och utbildningsnämnden tilläggsbudget för
2019 med 2 000 000 kronor för investeringsprojektet
Digitalisering 1–1, projekt nummer 97 008

 Finansiering sker ur det egna kapitalet

_____ 

Meddelas för åtgärd 

Ekonomienheten  
Barn- och utbildningsförvaltningen 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 24 (50) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen 2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 23 (50) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§100/19 Dnr: KS 2019/105 

Digitalisering 1–1 barn- och utbildningsförvaltningen, 

tilläggsbudget 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Bevilja Barn- och utbildningsnämnden tilläggsbudget för
2019 med 2 000 000 kronor för investeringsprojektet
Digitalisering 1-1, projekt nummer 97 008

 Finansiering sker ur det egna kapitalet

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har 2019-03-11, § 28 beslutat att 
hos kommunstyrelsen och kommunfullmäktige begära täckning 
för ett totalinförande för 1-1 satsning i åk 4-9 med 2 000 000 
kronor.  

Nämnden beslöt vidare att barn- och utbildningsförvaltningen 
får i uppdrag att lyfta frågan om att begära täckning för årlig 
budgetökning om ca 1 500 000 kronor för grundskolan och ca 1 
300 000 kronor för gymnasieskolan på kommunstyrelsens 
budgetberedning under våren 2019.  

Detta ärende avser endast införandet i åk 4–9. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Bevilja Barn- och utbildningsnämnden tilläggsbudget för
2019 med 2 000 000 kronor för investeringsprojektet
Digitalisering 1–1, projekt nummer 97 008

 Finansiering sker ur det egna kapitalet

_____ 

Meddelas för åtgärd 

Ekonomienheten  
Barn- och utbildningsförvaltningen 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 24 (50) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen 2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

2019-05-20  KS 2019/174 

Kommunledningskontoret 
Lars Tybell 
 0581-817 72 
gunilla.sandgren@lindesberg.se 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 

Byte från leasing av datorer till inköp av datorer 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 Ändra från att leasa datorer till att köpa och äga/förvalta dem.

 IT-avdelningen köper in/förvaltar datorer till samtliga förvaltningar på
administrativa sidan i Lindesbergs kommun

 Detta skall finansieras genom ett tilläggsanslag till budgeten för
övergången till inköp, och sedan enl. en matris kostnadsfördelas
utrustningen till kommunens all administrativ personal.
Tilläggsanslaget till budgeten beräknas till 1 600 000 kr.
Investeringsprojektnummer 90 000

 Finansiering sker ur det egna kapitalet

Ärendebeskrivning 

Idag leasas all datorutrustning av 3Step IT. Utrustningen leasas på 3 år och 
återlämnas sedan till 3Step IT.  

Vid händelse av skadad/trasig/stulen utrustning får Lindesbergs kommun 
betala ett pris på 10% av inköpspriset för detta, även fast utrustningen redan 
är betald. 

Om utrustning köps kan personal på IT-avdelningen bedöma utrustningens 
livslängd. Detta skulle medföra att livslängden kan förlängas och då få en lägre 
kostnad totalt sett.  

Det viktiga är att det är IT-avdelningen som avgör utrustningens kondition 
och att inte någons förvaltnings budget som får avgöra livslängden (kortare 
eller längre). 

När IT-avdelningen har bedömt utrustningen som förbrukad, skall den 
avyttras till en ”Brooker” som i bästa fall betalar en summa pengar för 
datorskrotet, men som måste ta ansvar för att all ev. data på utrustningen 
förstörs.  

Ett beställningsformulär kommer att byggas upp där resp. chef kan beställa 
utrustning och klart se hur mycket kostnaden blir för resp. avd./förvaltning. 
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Ärendets beredning 

IT-avdelningen tillsammans med ekonomienheten har berett denna fråga. IT-
avdelningen med teknisk kompetens och ekonomienheten med ekonomisk 
kompetens. 

IT- och ekonomienhetens motivering till beslutet  

En övergång från leasad utrustning till köpt utrustning inom en 3-års period 
är en mer ekonomisk lösning för Lindesbergs kommun. 

Kommunen saknar riktlinjer för investeringar, vilket har påpekats i en 
revisionsrapport. 

Ekonomienheten har nu tagit fram ett förslag till riktlinjer för investeringar 
som kommer att presenteras för kommunstyrelsen inom kort. Enligt förslaget 
betraktas ”första gångs investering” anskaffningen som en anläggningstillgång 
om det samlade värdet av investeringen uppgår till minst ett basbelopp. 
Totalinförandet för den nu aktuella uppsättning av datorer betraktas då som 
en investering och finansieringen föreslår ske ur det egna kapitalet. 
Projektnummer 90 000. 

Anders Widegren        Lars Tybell Anette Persson 
Enhetsansvarig        Datatekniker Controller 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 
IT-enheten 

För kännedom: 

Samtliga förvaltningar 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 26 (50) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§102/19 Dnr: KS 2019/174 

Inköp av datorer 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 Ändra från att leasa datorer till att köpa och äga/förvalta
dem.

 IT-avdelningen köper in/förvaltar datorer till samtliga
förvaltningar på administrativa sidan i Lindesbergs
kommun

 Detta skall finansieras genom ett tilläggsanslag till
budgeten för övergången till inköp, och sedan enl. en
matris kostnadsfördelas utrustningen till kommunens all
administrativ personal.
Tilläggsanslaget till budgeten beräknas till 1 600 000 kr.
Investeringsprojektnummer 90 000

 Finansiering sker ur det egna kapitalet

Ärendebeskrivning 

Idag leasas all datorutrustning av 3Step IT. Utrustningen leasas 
på 3 år och återlämnas sedan till 3Step IT.  

Vid händelse av skadad/trasig/stulen utrustning får Lindesbergs 
kommun betala ett pris på 10% av inköpspriset för detta, även 
fast utrustningen redan är betald.  

Om utrustning köps kan personal på IT-avdelningen bedöma 
utrustningens livslängd. Detta skulle medföra att livslängden 
kan förlängas och då få en lägre kostnad totalt sett.  

Det viktiga är att det är IT-avdelningen som avgör utrustningens 
kondition och att inte någons förvaltnings budget som får avgöra 
livslängden (kortare eller längre).  

När IT-avdelningen har bedömt utrustningen som förbrukad, 
skall den avyttras till en ”Brooker” som i bästa fall betalar en 
summa pengar för datorskrotet, men som måste ta ansvar för att 
all ev. data på utrustningen förstörs.  



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 27 (50) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ett beställningsformulär kommer att byggas upp där resp. chef 
kan beställa utrustning och klart se hur mycket kostnaden blir 
för resp. avd./förvaltning. 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 Ändra från att leasa datorer till att köpa och äga/förvalta
dem.

 IT-avdelningen köper in/förvaltar datorer till samtliga
förvaltningar på administrativa sidan i Lindesbergs
kommun

 Detta skall finansieras genom ett tilläggsanslag till
budgeten för övergången till inköp, och sedan enl. en
matris kostnadsfördelas utrustningen till kommunens all
administrativ personal.
Tilläggsanslaget till budgeten beräknas till 1 600 000 kr.
Investeringsprojektnummer 90 000

 Finansiering sker ur det egna kapitalet

Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M) och Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall 
till förvaltningens förslag 

_____ 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 
IT-enheten 

För kännedom: 

Samtliga förvaltningar 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 26 (50) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§102/19 Dnr: KS 2019/174 

Inköp av datorer 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 Ändra från att leasa datorer till att köpa och äga/förvalta
dem.

 IT-avdelningen köper in/förvaltar datorer till samtliga
förvaltningar på administrativa sidan i Lindesbergs
kommun

 Detta skall finansieras genom ett tilläggsanslag till
budgeten för övergången till inköp, och sedan enl. en
matris kostnadsfördelas utrustningen till kommunens all
administrativ personal.
Tilläggsanslaget till budgeten beräknas till 1 600 000 kr.
Investeringsprojektnummer 90 000

 Finansiering sker ur det egna kapitalet

Ärendebeskrivning 

Idag leasas all datorutrustning av 3Step IT. Utrustningen leasas 
på 3 år och återlämnas sedan till 3Step IT.  

Vid händelse av skadad/trasig/stulen utrustning får Lindesbergs 
kommun betala ett pris på 10% av inköpspriset för detta, även 
fast utrustningen redan är betald.  

Om utrustning köps kan personal på IT-avdelningen bedöma 
utrustningens livslängd. Detta skulle medföra att livslängden 
kan förlängas och då få en lägre kostnad totalt sett.  

Det viktiga är att det är IT-avdelningen som avgör utrustningens 
kondition och att inte någons förvaltnings budget som får avgöra 
livslängden (kortare eller längre).  

När IT-avdelningen har bedömt utrustningen som förbrukad, 
skall den avyttras till en ”Brooker” som i bästa fall betalar en 
summa pengar för datorskrotet, men som måste ta ansvar för att 
all ev. data på utrustningen förstörs.  



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 27 (50) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ett beställningsformulär kommer att byggas upp där resp. chef 
kan beställa utrustning och klart se hur mycket kostnaden blir 
för resp. avd./förvaltning. 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 Ändra från att leasa datorer till att köpa och äga/förvalta
dem.

 IT-avdelningen köper in/förvaltar datorer till samtliga
förvaltningar på administrativa sidan i Lindesbergs
kommun

 Detta skall finansieras genom ett tilläggsanslag till
budgeten för övergången till inköp, och sedan enl. en
matris kostnadsfördelas utrustningen till kommunens all
administrativ personal.
Tilläggsanslaget till budgeten beräknas till 1 600 000 kr.
Investeringsprojektnummer 90 000

 Finansiering sker ur det egna kapitalet

Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M) och Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall 
till förvaltningens förslag 

_____ 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 
IT-enheten 

För kännedom: 

Samtliga förvaltningar 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2019-05-17  KS 2019/112 

Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Ändring i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

med anledning av ny lag om tobak och liknande produkter 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Lindesberg besluta att 2§ 
punkt 5 i reglemente för samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ändras till: 

 Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och
liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel.

Ändringen ska gälla från den 1 juli 2019. 

Ärendebeskrivning 

Den 1 juli 2019 börjar lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
gälla. Denna lag ersätter nuvarande tobakslag (1993:581) och lag (2017:425) 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Det är kommunen som utövar tillsynen enligt dessa lagar och uppgifterna 
utförs idag av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Förändringen i 
reglementet är endast en administrativ ändring för att säkerställa att 
nämnden även i fortsättningen kan bedriva tillsynen av tobak och 
elektroniska cigaretter. 

I samband med revideringen tas numreringen av lagarna bort. Detta för att 
undvika kontinuerliga revideringar av reglementet vid förändringar i 
lagstiftningen. Förändringen påverkar inte reglementet i sak. 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kanslienheten 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 12 (50) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§96/19 Dnr: KS 2019/112 

Ändring i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen med anledning av ny lag om tobak och 

liknande produkter 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Lindesberg 
besluta att 2§ punkt 5 i reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ändras till: 

 Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om
tobak och liknande produkter samt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel.

Ändringen ska gälla från den 1 juli 

Ärendebeskrivning 

Den 1 juli 2019 börjar lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter gälla. Denna lag ersätter nuvarande tobakslag 
(1993:581) och lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 

Det är kommunen som utövar tillsynen enligt dessa lagar och 
uppgifterna utförs idag av Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen. Förändringen i reglementet är endast en 
administrativ ändring för att säkerställa att nämnden även i 
fortsättningen kan bedriva tillsynen av tobak och elektroniska 
cigaretter. 

I samband med revideringen tas numreringen av lagarna bort. 
Detta för att undvika kontinuerliga revideringar av reglementet 
vid förändringar i lagstiftningen. Förändringen påverkar inte 
reglementet i sak. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Lindesberg 
besluta att 2§ punkt 5 i reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ändras till: 

 Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om
tobak och liknande produkter samt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel.



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 13 (50) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ändringen ska gälla från den 1 juli 2019. 

_____ 

För åtgärd: 

Kanslienheten 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 





LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 12 (50) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§96/19 Dnr: KS 2019/112 

Ändring i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen med anledning av ny lag om tobak och 

liknande produkter 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Lindesberg 
besluta att 2§ punkt 5 i reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ändras till: 

 Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om
tobak och liknande produkter samt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel.

Ändringen ska gälla från den 1 juli 

Ärendebeskrivning 

Den 1 juli 2019 börjar lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter gälla. Denna lag ersätter nuvarande tobakslag 
(1993:581) och lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 

Det är kommunen som utövar tillsynen enligt dessa lagar och 
uppgifterna utförs idag av Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen. Förändringen i reglementet är endast en 
administrativ ändring för att säkerställa att nämnden även i 
fortsättningen kan bedriva tillsynen av tobak och elektroniska 
cigaretter. 

I samband med revideringen tas numreringen av lagarna bort. 
Detta för att undvika kontinuerliga revideringar av reglementet 
vid förändringar i lagstiftningen. Förändringen påverkar inte 
reglementet i sak. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Lindesberg 
besluta att 2§ punkt 5 i reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ändras till: 

 Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om
tobak och liknande produkter samt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel.



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 13 (50) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ändringen ska gälla från den 1 juli 2019. 

_____ 

För åtgärd: 

Kanslienheten 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2019-05-17  KS 2019/113 

Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 

produkter, alkohol och handel med vissa receptfria läkemedel 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Lindesberg besluta att anta 
taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, 
alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel under 
förutsättning att övriga kommuner antar taxan. 

Ärendebeskrivning 

Den 1 juli 2019 ersätts nuvarande tobakslag och lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare av lagen om tobak och liknande produkter. 
Den nya lagen innebär bland annat att handel med tobak blir tillståndspliktig. 
Enligt nuvarande lag krävs endast anmälan vid försäljning av tobak. 

Som grund för beräkning av avgiften har först en timtaxa räknats fram. En 
modell från Sveriges kommuner och landsting har använts för beräkning av 
timkostnaden. Därefter har tidsåtgången för genomsnittliga ärende beräknats. 
Avgiften har fastställts genom att multiplicera timavgiften med tidsåtgången. 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 15 (50) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§97/19 Dnr: KS 2019/113 

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak 

och liknande produkter, alkohol och handel med vissa 

receptfria läkemedel 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Lindesberg 
besluta att anta taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om 
tobak och liknande produkter, alkohollagen samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel under förutsättning att 
övriga kommuner antar taxan. 

Ärendebeskrivning 

Den 1 juli 2019 ersätts nuvarande tobakslag och lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare av lagen om 
tobak och liknande produkter. Den nya lagen innebär bland 
annat att handel med tobak blir tillståndspliktig. Enligt 
nuvarande lag krävs endast anmälan vid försäljning av tobak. 

Som grund för beräkning av avgiften har först en timtaxa 
räknats fram. En modell från Sveriges kommuner och landsting 
har använts för beräkning av timkostnaden. Därefter har 
tidsåtgången för genomsnittliga ärende beräknats. Avgiften har 
fastställts genom att multiplicera timavgiften med tidsåtgången. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Lindesberg 
besluta att anta taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om 
tobak och liknande produkter, alkohollagen samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel under förutsättning att 
övriga kommuner antar taxan. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jonas Bernström (S) föreslår bifall till liggande förslag. 

_____ 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 16 (50) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen 2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 







Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel  

Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. Prövning av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (1§ 8 kapitlet lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter 

2. Tillsyn över verksamheter som bedriver försäljning av tobaksvaror, elektroniska 
cigaretter och/eller påfyllningsbehållare (2§ 8 kapitlet Lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter). 

3. Kontroll av verksamheter som bedriver verksamhet enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel (23§ lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel). 

4. Tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningspliktig handel med eller 
servering av folköl (10 § 8 kapitlet alkohollag (2010:1622)).  

5. Prövning av tillstånd för försäljning av alkohol (10 § 8 kapitlet alkohollag 
(2010:1622)). 

6. Tillsyn över verksamheter som bedriver tillståndspliktig verksamhet med 
servering av alkohol (10 § 8 kapitlet alkohollag (2010:1622). 

Avgifterna tas ut för att täcka Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens kostnader för 
tillsyn och prövning inom ovanstående områden. 

Indexjustering 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den  
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal  
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.  
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019. 

Timavgift 

Avgift för handläggning (timtaxa) enligt denna taxa är 1065 kronor. 

Tobaksprodukter 

Prövning 

För handläggning av ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror tas avgift ut 
med 8 755 kronor. Avgiften får tas ut i förskott. Avgift tas ut även om ansökan avslås. 

För ändring av tillstånd tas avgift ut med 5 858 kronor. För tillfälligt tillstånd (vid t ex 
marknad eller festival) tas avgift ut med 4 260 kronor. 

Tillsyn 

För planerad tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas årlig avgift ut med 5 858 kronor. 
Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år.  



Om en ny verksamhet tillståndsprövats under året tas tillsynsavgift ut endast om 
verksamheten inspekterats under året. 

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift 
ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn. 

Elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 

För tillsyn av verksamheter med försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare tas avgift ut med 1 597 kronor per år. Avgiften tas ut från och med 
det år anmälningspliktig verksamhet påbörjats. Avgiften tas ut i slutet av året eller i 
början av nästkommande år.  

För tillsyn av tillfälliga verksamheter (marknad eller liknande evenemang) tas avgift ut 
med 1 597 kronor. Avgiften tas ut då anmälan inkommit.  

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift 
ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn. 

Receptfria läkemedel 

För kontroll av verksamheter enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel tas 
avgift ut med 1065 kronor per år. Avgiften tas ut från och med det år anmälningspliktig 
verksamhet påbörjats. Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år. 

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift 
ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn. 

Folköl 

För tillsyn av verksamheter med försäljning eller servering av folköl tas avgift ut med  
1 597 kronor per år. Avgiften tas ut från och med det år anmälningspliktig verksamhet 
påbörjats. Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år. 

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift 
ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn. 

Kombinationstaxa vid försäljning av flera produktgrupper 

Vid försäljning av en kombination av tobak, elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel och folköl tas avgift ut enligt tabell 1. 

Tabell 1. Avgifter vid försäljning av en kombination av tobaksprodukter, folköl, 
elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel. 

Produktgrupper Årlig avgift  
Tobak + ytterligare produktgrupper 5 858 kr + 530 kr per 

ytterligare produktgrupp 
Flera produktgrupper (ej tobak) 1 597 kr + 530 kr per 

ytterligare produktgrupp 
 



Exempel 
Försäljning av tobak och folköl 
5 858 + 530 = 6 388 kronor 

Försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel 
5 858 + 530 + 530 = 6 918 kronor 

Försäljning av folköl och receptfria läkemedel 
1 597 + 530 = 2 127 kronor 

Alkoholservering 

Prövning 

För handläggning av ansökan om tillstånd enligt alkohollagen tas avgifter ut enligt tabell 
2. 

Tabell 2. Avgifter för prövning av tillstånd 

Typ av tillstånd Avgift 
Nyansökan stadigvarande tillstånd 9 585 
Ändring av tillstånd 1 065 
Betydande ändring i bolagets ägarförhållande, stadigvarande 
tillstånd. 

9 585 

Stadigvarande tillstånd till trafikservering 9 585 
Tillfälligt serveringstillstånd, allmänheten (1 tillfälle) 4 790 
     För varje ytterligare dag i ansökan, allmänheten 1 065 
Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap, med utredning 1 065 
Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap, enkel utredning 530 
     För varje ytterligare dag i ansökan, slutet sällskap 265 
Tillfälligt säsongstillstånd 9 585 
Tillfälligt utsträckt serveringstid efter kl. 01:00, allmänheten 1 600  
Ändring av beslut, tillfälligt tillstånd till allmänheten 1 065 
Ändring av beslut, tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 530 

 

Avgiften får tas ut i förskott. Avgift tas ut även om ansökan avslås. 

Tillsyn 

För tillsyn av verksamheter med servering av alkohol tas årlig avgift ut enligt tabell 3. 
Avgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen betalas av samtliga 
näringsidkare med stadigvarande tillstånd. Den rörliga delen baseras på 
tillståndshavarens omsättning av alkoholdrycker, vilken baseras på inlämnad 
restaurangrapportering. Tillståndsinnehavare med servering till slutet sällskap eller 
provsmakningstillstånd betalar endast fast avgift. 

Tillsynsavgiften tas ut i efterskott efter inlämnad restaurangrapport. Vid återkallelse av 
serveringstillstånd tas avgiften ut i samband med återkallandet. 

Om restaurangrapport inte inkommer trots påminnelser baseras tillsynsavgiften på 
föregående års restaurangrapport. Om det inte finns någon restaurangrapport från 
föregående år tas avgift ut med 6 385 kronor. 



Om verksamheten tillståndsprövats under året tas tillsynsavgift ut endast om 
verksamheten inspekterats under året. 

Tabell 3. Årlig tillsynsavgift för verksamheter med serveringstillstånd 

Fast tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd  Avgift (kronor) 
Servering till allmänheten 2 660 
Servering till slutet sällskap 1 065 
Uteservering 1 065 
Provsmakningstillstånd 1 065 
Rörlig tillsynsavgift (årlig omsättning av alkoholförsäljning (kr)  
0 – 150 000 2 660 
150 001 – 500 000 5325 
500 001 – 1 000 000 7 455 
1 000 001 – 3 000 000 10 115 
3 000 001 – 5 000 000 14 910 
5 000 001 – 7 000 000 19 700 
7 000 001 -  25 025 
Övriga avgifter  
Uppföljande tillsynsbesök med anledning av administrativa 
åtgärder 

1 065 

Påminnelse restaurangrapport (tas ut vid andra påminnelsen) 1 065 
Kunskapsprov ej relevant för ansökan 500 

 

När taxan börjar gälla  

Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019 när det gäller avgift för prövning av ansökan 
om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 

Övriga delar av taxan träder i kraft den 1 januari 2020. 

 



Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme
för kommunala taxor avseende Miljöbalken samt Plan- och bygglagen
Version 1.0
2015-04-13
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1. Generella uppgifter

Kommun/förbund Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslag
Myndighetsområde Alkohol, tobak, receptfria läkemedel

Gällande år 2019

Uppdaterad (datum) 2018-04-11
Upprättad av

Övriga kommentarer
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2. Översikt

Beskrivning, läs detta först Resultat

Genomsnittlig handläggningstid per handläggare
900

Genomsnittlig lönekostnad per år och handläggare
590 000

Myndighetsområdets antal årsarbetskrafter
1,00

Gemensamma kostnader per handläggare
348 886

Myndighetsspecifika kostnader per handläggare
20 000

Total kostnad per handläggare
958 886

Handläggningskostnad per timme
1 065

[Plats för 
kommunlogo]

Arbetsgång, klicka nedan

2. I denna flik räknar du fram ett antal parametrar som 
handlar om årsarbetstid och hur den genomsnittliga 
arbetstiden fördelas på årsbasis (timmar). 

3. I denna flik räknar du fram den genomsnittliga 
lönen/år för en heltidsanställd handläggare samt anger 
antalet årsarbetskrafter inom myndigheten

4. I denna flik räknar du fram ett antal parametrar som 
handlar om gemensamma kostnader för förvaltningen  
och specifika kostnader för myndighetsområdet 
(kronor). 

5. I denna flik får du sammanställningen av 
handläggningskostnaden per timme, för aktuellt 
myndighetsområde. Här kan du också räkna ut 
handläggningskostnaden per timme med SKL:s 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

1. Här börjar du för att beräkna 
handläggningskostnaden per timme. I första fliken 
anger du kommunnamn, aktuellt år och vilket 
myndighetsområde uträkningen avser. Mallen är tänkt 
att användas för plan- och bygglagens samt 
miljöbalkens område. 

Uträkning av 
genomsnittlig 

årsarbetstid och 
handläggningstid

Börja här!

Lönekostnad

Gemensamma
kostnader

Resultat
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3. Genomsnittlig tid

Uträkning av genomsnittlig årsarbetstid och handläggningstid

Genomsnittlig årsarbetstid per handläggare (timmar) 
exklusive frånvaro
(2 000 tim enl SKL schablon)

2 000              

Semester 232                 
Sjukdom 40                   
Övrig frånvaro 8                     
Summa genomsnittlig frånvaro (timmar/år) 280                 

Faktiskt arbetad tid (timmar) 1 720              
(genomsnittlig årsarbetstid / handläggare minus frånvaro)

Handläggningstid

Genomsnittlig handläggningstid
(60% enl SKL schablon) 50,0%

Genomsnittlig handlägningstid
(tim/pers och år för heltidsanställd handläggare) 900                 

Genomsnittlig handläggningstid tim/handläggare enligt ovan 900                 

Detta är den genomsnittliga handläggningstiden per handläggare och år som 
förs över till nästa steg
(avser heltidsanställd handläggare)

Här anger du genomsnittlig frånvaro per handläggare (tim/år), uppgifterna 
hämtar du från personal-/lönekontoret.

I det här bladet tar du fram den genomsnittliga tidsanvändningen per 
handläggare och år. De förs sedan över till nästa steg och används 

Frånvaro

Här beräknar vi hur stor del av faktiskt arbetad tid som en heltidsanställd 
handläggare i genomsnitt lägger per år på handläggning. SKL schablon är 
60% men man kan fylla i annan % alternativt ange antal timmar/år och 
handläggare i genomsnitt.

Alternativ 2. ange antal timmar/år och handläggare i genomsnitt

Alternativ 1. ange handläggningstid i % av faktiskt arbetad tid

Årsarbetstid

Alt 1

Alt 2
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4. Lönekostnad och årsarbetskraft

Lönekostnad
Handläggare
Här anger du de personer som i någon omfattning 
arbetar med handläggning inom myndighetsområdet. 
Alternativt anger beräknad genomsnittlig årslön på 
en rad

Total lönekostnad per per 
handläggare och år ink 

PO (kr)

590 000

Genomsnittlig lönekostnad/handläggare (kr) 590 000

Ange myndighetsområdets antal årsarbetskrafter
(budgeterat antal heltidstjänster för handläggare 
inom myndighetsområdet)
text….

1,00

Detta förs över till nästa steg

590 000 kr

I det här bladet beräknas den genomsnittliga lönen/år för en 
heltidsanställd handläggare

1,00 st

Genomsnittlig lönekostnad per handläggare och 
år

Myndighetsområdets antal årsarbetskrafter
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5. Gemensamma kostnader

Gemensam kostnad Belopp (kr)
Förvaltningens andel av "Fördelade kostnader" enligt 
SCB:s räkenskapssammandrag (RS)

717 000

Förvaltningens andel av  "Kalkylerade kapitalkostnader" 
enligt SCB:s räkenskapssammandrag (RS)

0

Förvaltningens andel av kostnader för KS- och KF-
verksamhet

79 000

Arbetsledning och administration för förvaltningen 5 597 889

Lokalhyror för förvaltningen 1 900 000

Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader 100 000

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 665 000

Kontorsmaterial 80 000

Tele-, IT-kommunikation och postbefordran 571 000

Egna verksamhetssystem 1 290 000

Kostnader för transportmedel 600 000

Utbildning 600 000
Tillfälligt inhyrd personal
Nämnd 360 000

Summa (kronor): 12 559 889

Summa förvaltningens kostnader 12 559 889
Ange totalt antal årsarbetskrafter på förvaltningen 36

Förvaltningens gemensamma kostnad per handläggare och 348 886

Avgifter för kurser etc.

Från bemanningsföretag etc.

Städ- och renhållningstjänster etc om förvaltningen 
budgeterar/faktureras för detta.
Datorer som inte köpts in centralt, böcker, tidningar, elektronisk 
media, prenumerationer, laboratoriematerial, arbetskläder, 
skyddsmaterial etc. som förvaltningen budgeterar/faktureras för.

Trycksaker, IT-material, kontorsmaterial som förvaltningen 
budgeterar/faktureras för.

Porto, telefoni, IT- och datakommunikation som förvaltningen 
budgeterar/faktureras för.
Det som förvaltningen budgeterar/faktureras för.

Drivmedel, fordonsskatt, leasing/hyra av bilar, trängselskatt, 
övriga kostnader för transportmedel som förvaltningen 
budgetar/faktureras för.

Kommentar
Hör med din ekonomiavdelning eller motsvarande för dessa 
kostnader. Här anger du förvaltningens andel av kommunens 
gemensamma funktioner, tjänster och lokaler. Det avser 
overheadkostnader för kommungemensam verksamhet som inte 
kan väljas bort, t.ex. kommunledning och central administration 
(telefon, data, IT), juridik, arkiv, telefonväxel etc.

Hör med din ekonomiavdelning eller motsvarande för dessa 
kostnader. Om ni har lokaler och inventarier som gemensamma 
nyttigheter, och inte har internhyror, ska ni fylla i denna ruta. 
Kalkylerade kostnader avser intern ränta och avskrivningar på 
byggnader och inventarier i byggnader. 

Hör med din ekonomiavdelning eller motsvarande för dessa 
kostnader. 
Här anger du chefens lönekostnad till den del som är 
arbetsledning samt administratörers lönekostnad, t.ex. 
förvaltningens assistenter och nämndsekreterare.

Antal handläggare på förvaltningen

Anges endast om förvaltningen budgeterar/faktureras för detta.

Här beräknas förvaltningens gemensamma kostnader. Gemensamma kostnader finns ofta uppräknade i förvaltningens 
budget. Vissa av förvaltningens gemensamma kostnader hanteras på central nivå i kommunen. Förvaltningens andel av 
dessa kostnader bör tas med i beräkningen, även om de inte belastar den egna budgeten. Om det inte går att få fram 
kostnaderna, kan de uppskattas. Hör med ekonomiavdelningen eller motsvarande för att ta fram de tre första posterna, 
från den centrala budgeten. Nedanstående poster är exempel. Fyll i eller ta bort utifrån vad som är aktuellt för  
myndighetsområdet i fråga.

Summering av förvaltningens kostnader

Beräkning av gemensam kostnad per handläggare



Myndighetsområdets specifika kostnader

Myndighetsområdets specifika kostnader Belopp (kr)

Kontrollköp 20 000

Summa (kronor): 20 000

Summa myndighetsområdets specifika kostnader 20 000
Antal årsarbetskrafter inom myndighetsområdet 1,00
Myndighetsområdets specifika kostnader per handläggare 20 000

Antal årsarbetskrafter inom myndighetsområdet 1,00
Myndighetsområdets del av förvaltningens gemensamma 
kostnader

348 886

Summa myndighetsområdets specifika kostnader 20 000

Summa gemensamma och myndighetspecifika 
kostnader 

368 886

Summa (kronor per handläggare): 368 886

Detta är myndighetsområdets kostnader som överförs 
till nästa steg

348 886Myndighetsområdets del av förvaltningens gemensamma 
kostnader per handläggare

Myndighetsområdets specifika kostnader per handläggare 20 000

Beräkning (Myndighetsområdets specifika kostnader fördelat per 
handläggare)

Från bladet "Lönekostnad och årsarbetskraft"

Summering av myndighetsområdets specifika kostnader

Specifikation av de kostnader som enbart ska belasta det aktuella myndighetsområdet. Hit räknas t.ex. andelen av 
nämndens totala budget som avser myndighetsområdet i fråga, eller exempelvis kostsam utrustning som bara är till för det 
specifika myndighetsområdet. Nedanstående är exempel.

Summering av myndighetsområdets specifika kostnader

Beräkning (kostnad per handläggare multiplicerat med 
myndighetsområdets antal årsarbetskrafter)

Från bladet "Lönekostnad och årsarbetskraft"
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6. Resultat handläggningskostnad per timme

Genomsnittlig årslön per handläggare inkl po-tillägg 590 000 kr Från fliken"Lönekostnad och årsarbetskraft"

Gemensam kostnad per handläggare (OH) 348 886 kr
Myndighetsspecifik kostnad handläggare 20 000 kr
Summa kostnader per handläggare 958 886 kr

Handläggningstid (tim) 900 tim

Kostnader: 958 886 kr
Handläggningstimmar: 900 tim

Resultatet av modellen ger följande handläggningskostnad

1 065 kr

Indexuppräkning

Indexuppräkning år 2019 2020 2021 2022
Indexuppräkning %
Index (kronor) 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Indexuppräknad handläggningskostnad 
per timme 1 065 kr 1 065 kr 1 065 kr 1 065 kr

Handläggningskostnad per timme

Från fliken "Genomsnittlig tid"

Från fliken "Gemensamma kostnader"
Från fliken "Gemensamma kostnader"

 = 1 065 kr/tim



Åter till översikten

Myndighetsspecifika kostnader 22          
Gemensamma kostnader 388        
Lönekostnader 656        

22    

388    

656    

 -

  200

  400

  600

  800

 1 000

 1 200

Lönekostnader Gemensamma kostnader

Myndighetsspecifika kostnader

kostnadsfördelning (kr/tim)



Genomsnittlig tidsåtgång tillsyn och prövning

Tobak

Prövning Tillsyn
Processteg Tid (timmar) Processteg Tid (timmar)
Granskning av inkommen ansökan 2 Yttre tillsyn (inspektion, utbildning, kontrollköp) 2
Begäran om komplettering 2 Inre tillsyn (vandel m.m.) 1
Remissförfarande 0,5 Resor 1
Besök 2 Administration 1,5
Utredning 1 Totalt 5,5
Kommunicering 0,5
Beslut 0,5
Totalt 8,5

Folköl samt elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare

Tillsyn
Processteg Tid (timmar)
Yttre tillsyn (inspektion, utbildning, kontrollköp) 1
Resor 1
Administration 1
Totalt 3
Tillsynen delas upp på två år, vilket medför 1,5 timmes tidsåtgång/år

Receptfria läkemedel

Tillsyn
Processteg Tid (timmar)
Yttre tillsyn (inspektion) 1
Resor 1
Administration 1
Totalt 3
Tillsynen delas upp på tre år vilket medför  1 timmes tidsåtgång/år

Alkoholservering

Prövning Tillsyn
Processteg Tid (timmar) Fast avgift
Granskning av inkommen ansökan 2 Processteg Tid (timmar) Totalt
Begäran om komplettering 1 Servering till allmänheten
Remissförfarande 0,5 Inre tillsyn (vandel m.m.) 1
Besök 2 Administration 1,5 2,5
Kunskapsprov 1,5 Servering till slutet sällskap
Utredning 1 Administration 1 1
Kommunicering 0,5
Beslut 0,5 Rörlig avgift
Totalt 9 Omsättning (försäljning alkohol kronor/år) Processteg Tid (timmar) Totalt

0 - 150 000 Inspektion 0,5 - 1 ggr/år 1,5
Restid 1 2,5

150 001 - 500 000 Inspektion 2 ggr/år 3
Restid 2 5

500 001 - 1 000 000 Inspektion 2 ggr/år 3
Restid 2
Inre tillsyn 2 7

1 000 001 - 3 000 000 Inspektion 2 ggr/år 4
Restid 2
Inre tillsyn 3,5 9,5

3 000 001 - 5 000 000 Inspektion 3 ggr/år 6
Restid 3
Inre tillsyn 5 14

5 000 001 - 7 000 000 Inspektion 3 ggr/år 7
Restid 3
Inre tillsyn 8 18

≥ 7 000 001 Inspektion 4 ggr/år 9
Restid 4
Inre tillsyn 10,5 23,5
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Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§97/19 Dnr: KS 2019/113 

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak 

och liknande produkter, alkohol och handel med vissa 

receptfria läkemedel 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Lindesberg 
besluta att anta taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om 
tobak och liknande produkter, alkohollagen samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel under förutsättning att 
övriga kommuner antar taxan. 

Ärendebeskrivning 

Den 1 juli 2019 ersätts nuvarande tobakslag och lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare av lagen om 
tobak och liknande produkter. Den nya lagen innebär bland 
annat att handel med tobak blir tillståndspliktig. Enligt 
nuvarande lag krävs endast anmälan vid försäljning av tobak. 

Som grund för beräkning av avgiften har först en timtaxa 
räknats fram. En modell från Sveriges kommuner och landsting 
har använts för beräkning av timkostnaden. Därefter har 
tidsåtgången för genomsnittliga ärende beräknats. Avgiften har 
fastställts genom att multiplicera timavgiften med tidsåtgången. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Lindesberg 
besluta att anta taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om 
tobak och liknande produkter, alkohollagen samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel under förutsättning att 
övriga kommuner antar taxan. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jonas Bernström (S) föreslår bifall till liggande förslag. 

_____ 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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Kommunstyrelsen 2019-05-27 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2019-05-07  KS 2019/161 

Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 

Gemensam taxa för markåterställningsarbeten för Hällefors, 

Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens föreslagna revidering av taxa för 
markåterställningsarbeten för Lindesbergs kommun. Taxan ska börja gälla 
från och med 2019-07-01. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförbundet ansvarar för mottagandet, handläggning och 
beslut gällande grävtillstånds- och återställningsanmälan i kommunägd mark 
och ansvarar sedan för återställningsarbetet. Den som utför grävning i 
kommunägd mark får ej återställa hårdjordyta efter det egna arbetet, utan 
detta ombesörjs av förbundet. Vår taxa bygger på det branschspecifika 
regelverket anläggnings-AMA och vad som behöver åtgärdas efter att 
grävning har utförts i kommunägd mark, samt de priser som ingår i vårt avtal 
med upphandlad entreprenör. 

Förbundet har tagit fram ett förslag till revidering av taxor för antagande i 
respektive kommuns fullmäktige enligt bilaga. Dessa taxor börjar gälla efter 
beslut i respektive kommun. Taxorna måste revideras utifrån de olika index 
som ingår i avtalet med entreprenören, detta sker årligen men kan även ske 
under pågående säsong för beläggningsarbeten då ett av indextalen ska 
regleras månadsvis. 

Avtalet med nuvarande entreprenör gäller alla fyra kommunerna och med ett 
fast pris med indexreglering och därför ska taxan vara gemensam. 

Avtalstiden för entreprenören är gällande fram till 2020-10-09. 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§92/19 Dnr: KS 2019/161 

Gemensam taxa för markåterställningsarbeten för 

Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs 

kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens föreslagna revidering 
av taxa för markåterställningsarbeten för Lindesbergs kommun. 
Taxan ska börja gälla från och med 2019-07-01. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförbundet ansvarar för mottagandet, 
handläggning och beslut gällande grävtillstånds- och 
återställningsanmälan i kommunägd mark och ansvarar sedan 
för återställningsarbetet. Den som utför grävning i kommunägd 
mark får ej återställa hårdjordyta efter det egna arbetet, utan 
detta ombesörjs av förbundet. Vår taxa bygger på det 
branschspecifika regelverket anläggnings-AMA och vad som 
behöver åtgärdas efter att grävning har utförts i kommunägd 
mark, samt de priser som ingår i vårt avtal med upphandlad 
entreprenör. 

Förbundet har tagit fram ett förslag till revidering av taxor för 
antagande i respektive kommuns fullmäktige enligt bilaga. Dessa 
taxor börjar gälla efter beslut i respektive kommun. Taxorna 
måste revideras utifrån de olika index som ingår i avtalet med 
entreprenören, detta sker årligen men kan även ske under 
pågående säsong för beläggningsarbeten då ett av indextalen ska 
regleras månadsvis. 

Avtalet med nuvarande entreprenör gäller alla fyra 
kommunerna och med ett fast pris med indexreglering och 
därför ska taxan vara gemensam. 

Avtalstiden för entreprenören är gällande fram till 2020-10-09. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens föreslagna revidering 
av taxa för markåterställningsarbeten för Lindesbergs kommun. 
Taxan ska börja gälla från och med 2019-07-01. 
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_____ 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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                                                                                                             SBB2019-246 

 
 

Förslag till taxa för markåterställningsarbeten 
i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 
kommun 
 
Återställande av gata efter schaktningsarbeten, inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
Taxan är antagen i kommunfullmäktige i Hällefors 2019-XX-XX, Lindesberg 2019-XX-XX, 
Ljusnarsberg 2019-XX-XX och Nora 2019-XX-XX och gäller från och med 2019-07-01. 
 

I angivna priser ingår: 

1. Återställning 
2. Framtida underhåll 
3. Arbetsledning och administration 

 
Vid underlåtande att söka grävtillstånd utgår en administrationsavgift på 2 000 kr. 
 
Vid underlåtande att insända färdiganmälan för beställning av återställning utgår en 
administrationsavgift på 2 000 kr. 
 
Planerad grävning på nybelagd gata skall kosta mer än övriga gator. För akuta 
felavhjälpningsåtgärder gäller emellertid grundpriset. 
 

Beläggningens ålder Prissättning 
0-1 år 3 x 355 kr/m2 
1-3 år 2 x 355 kr/m2 

> 3 år 1 x grundprislista 

 
 

Grundprislista Pris exkl moms 

Grävtillstånd 600 kr 

≤ 2 m² Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl. 
kantskärning, justering grus, klistring samt transport  

600 kr 

> 2-10 m² Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl. 
kantskärning, justering grus, klistring samt transport 

457 kr 

> 10-50 m² Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl. 
kantskärning, justering grus, klistring samt transport 

407 kr 

> 50 m² Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl. 
kantskärning, justering grus, klistring samt transport 

355 kr 



 
 

2 
 
 

Vid 1 extra lager 40 mm asfalt tillkommer kostnaden för asfalten 1 600 kr/ton 

Gradhuggen kantsten 12” och Råkansten RV2, Granit, satta i grus, 
med motstöd av grus, exkl material 

250 kr/m 

Yrkesarbetare 390 kr/tim 

Grävmaskin 850 kr/tim 

Lastbil 850 kr/tim 

 
 
 
OBS! 
 

• Övrigt här ovan ej uppräknat, felande, förstört eller bortkommet material ersätts med 
gällande dagspriser, hämtningskostnader. 
 

• Tillkommande kostnader: ex brunnsjusteringar extra behov av grusmaterial mm. 
 

• För arbeten och material som inte finns med i prislistan, lämnas ett offererat pris. 
 

• Vid större arbetsobjekt kan priset regleras för varje objekt. 
 

• Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. 
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Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§92/19 Dnr: KS 2019/161 

Gemensam taxa för markåterställningsarbeten för 

Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs 

kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens föreslagna revidering 
av taxa för markåterställningsarbeten för Lindesbergs kommun. 
Taxan ska börja gälla från och med 2019-07-01. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförbundet ansvarar för mottagandet, 
handläggning och beslut gällande grävtillstånds- och 
återställningsanmälan i kommunägd mark och ansvarar sedan 
för återställningsarbetet. Den som utför grävning i kommunägd 
mark får ej återställa hårdjordyta efter det egna arbetet, utan 
detta ombesörjs av förbundet. Vår taxa bygger på det 
branschspecifika regelverket anläggnings-AMA och vad som 
behöver åtgärdas efter att grävning har utförts i kommunägd 
mark, samt de priser som ingår i vårt avtal med upphandlad 
entreprenör. 

Förbundet har tagit fram ett förslag till revidering av taxor för 
antagande i respektive kommuns fullmäktige enligt bilaga. Dessa 
taxor börjar gälla efter beslut i respektive kommun. Taxorna 
måste revideras utifrån de olika index som ingår i avtalet med 
entreprenören, detta sker årligen men kan även ske under 
pågående säsong för beläggningsarbeten då ett av indextalen ska 
regleras månadsvis. 

Avtalet med nuvarande entreprenör gäller alla fyra 
kommunerna och med ett fast pris med indexreglering och 
därför ska taxan vara gemensam. 

Avtalstiden för entreprenören är gällande fram till 2020-10-09. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens föreslagna revidering 
av taxa för markåterställningsarbeten för Lindesbergs kommun. 
Taxan ska börja gälla från och med 2019-07-01. 
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Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen 2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

_____ 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2019-05-17  KS 2018/5 

Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 

Detaljplan för Rådhuskvarteret 5 i Lindesberg för byggnation av 

bostäder och verksamhetslokaler av Fastigheter i Linde AB 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för 
Rådhuskvarteret 5 m.fl. i Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Lindesbergsbostäder AB arbetat fram ett förslag till detaljplan för 
Rådhuskvarteret 5 m.fl. i Lindesbergs kommun. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel och 
kontor i kvarterets östra del och därtill skapa en parkyta centralt i kvarteret. 
Syftet är även att anpassa ny bebyggelse och gårdsmiljöer efter de 
kulturhistoriska värden som finns i området. 

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2018-10-24 – 2018-11-
22. Därefter har förslaget varit utsänt på granskning under tiden 2019-04-12
– 2019-05-06. Under granskningstiden har reviderade planhandlingar funnits
tillgängliga på stadsarkitektkontoret, biblioteket i Lindesberg samt digitalt på
www.sbbergslagen.se

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

Bilagor: 

Antagandehandling detaljplan Rådhuskvarteret 5 m fl 
Samhällsbyggnadsnämnden § 113 Beslut detaljplan Rådhuskvarteret 5 m fl 
TU § 34 Yttrande över granskning av detaljplan för Rådhuskvarteret 5 i 
Lindesberg för byggnation av bostäder och verksamhetslokaler av Fastigheter 
i Linde AB 
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Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§101/19 Dnr: KS 2018/5 

Detaljplan för Rådhuskvarteret 5 i Lindesberg för 

byggnation av bostäder och verksamhetslokaler av 

Fastigheter i Linde AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
detaljplan för Rådhuskvarteret 5 m.fl. i Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Lindesbergsbostäder AB arbetat fram ett förslag till detaljplan 
för Rådhuskvarteret 5 m.fl. i Lindesbergs kommun. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 
bostäder, handel och kontor i kvarterets östra del och därtill 
skapa en parkyta centralt i kvarteret. Syftet är även att anpassa 
ny bebyggelse och gårdsmiljöer efter de kulturhistoriska värden 
som finns i området. 

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2018-10-
24 – 2018-11-22. Därefter har förslaget varit utsänt på 
granskning under tiden 2019-04-12 – 2019-05-06. Under 
granskningstiden har reviderade planhandlingar funnits 
tillgängliga på stadsarkitektkontoret, biblioteket i Lindesberg 
samt digitalt på www.sbbergslagen.se 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
detaljplan för Rådhuskvarteret 5 m.fl. i Lindesbergs kommun. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ulf Axelsson (V) föreslår avslag till förvaltningens förslag. 

Tommy Kragh (S), Pär-Ove Lindqvist (M), Jonas Kleber (C) och 
Nils Detlofsson (L) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Irja Gustavsson (S) ställer förvaltningens förslag 
mot Ulf Axelsson (V) förslag till avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 24 (50) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen 2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

_____ 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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Stadsarkitektkontoret 

Postadress Besöksadress Telefon / fax E-post / www Organisationsnr 

Kungsgatan 41 Kungsgatan 41 0581-810 00 vxl info@sbbergslagen.se 212000-2015 

711 30 Lindesberg Gamla Kirurgen 0581-169 72 fax http://www.sbbergslagen.se 

1 (38) 

PLANBESKRIVNING 

Detaljplan för del av Rådhuskvarteret 5 m.fl. i Lindesberg, Lindesbergs 
kommun 

Samrådstid: 24/10/18 – 22/11/18 

Granskningstid: 12/4/19 – 6/5/19 

ANTAGANDEHANDLING 

Laga kraft 20xx-xx-xx 

Plan nr XXXX 

Utökat planförfarande 

KS 2018/5-10
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1. PLANBESKRIVNING 

 
1.1 DETALJPLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel och kontor i 

kvarterets östra del och därtill skapa en parkyta centralt i kvarteret. Syftet är även att anpassa 

ny bebyggelse och gårdsmiljöer efter de kulturhistoriska värden som finns i området. 

1.2 PLANFÖRFARANDE 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1 

januari 2015. Utökat planförfarande används när en föreslagen detaljplan har ett allmänt 

intresse och kan komma att medföra miljöpåverkan. 

1.3 PLANPROCESSEN 

Planprocessen i Sverige regleras plan- och bygglagen (PBL) och syftar till att pröva om ett 

förslag till markanvändning är lämpligt. I processen skall allmänna och enskilda intressen 

vägas mot varandra.  

Planprocessen består bland annat av två skeden (samråd och granskning) där planförslaget 

ställs ut för att samla in yttranden från sakägare, allmänhet, företag och myndigheter. 

 

                                                                                                  Här är vi nu 

 
1.4 PLANHANDLINGAR 

Planhandlingarna omfattar 

- Planbeskrivning (Beskrivning i text av planförslaget) 

- Plankarta (den handling som i detalj beskriver föreslagen byggrätt) 

- Undersökning med checklista (avgör om planförslaget innebär betydande                       

miljöpåverkan) 

- Fastighetsförteckning (redovisar fastighetsägare och andra rättighetsägare i och intill 

planområdet) 

- Granskningsutlåtande  

- Samrådsredogörelse 

 

Underlag och utredningar är bilagor till planen 

- Parkeringsutredning (2018-01-25) 

- Bullerutredning (Rapport 12732-18121200) 

Granskning Samråd Kungörelse 
Samråds-
redogörelse 

Underrättelse 
Gransknings
-utlåtande 

Antagande Lagakraft 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Plan-_och_bygglagen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fast_egendom
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- Markundersökning samt komplettering av markundersökning (2018-10-29, 2019-02-

12) 

- Arkeologisk utredning (Linde 484:1/L1980:710) 

 

2. BAKGRUND 

 

Rådhusparken har under många år nyttjats som en allmän park. I gällande detaljplan från 

1933 är marken angiven som kvartersmark (Med kvartersmark menas mark som enligt 

detaljplan inte är allmän plats eller vattenområde utan främst är avsedd för bebyggelse för 

enskilt eller allmänt ändamål.). 

 

Rödmarkerat område anger vad inom planområdet som kan bebyggas utifrån gällande 

detaljplan.  

Den nuvarande fastighetsägaren Lindesbergsbostäder AB vill utveckla kvarterets östra del 

genom att möjliggöra byggnation av ett hus i flera våningar för handel, kontor och bostäder.  
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2.1 LÄGE 

Planområdets läge i Lindesberg tätort. 

 

Planområdet är beläget i centrala Lindesberg och gränsar i öster mot Kristinavägen som är 

genomfartsväg i stadskärnan.  

Planområdets area är ca 7 200 m2.  
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Plangräns inritad med röd streckad linje. 

2.2 BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Vid upprättande eller ändring av en detaljplan ska kommunen alltid ta ställning till behovet av 

att göra en miljökonsekvensbeskrivning till planen i enlighet med 6 kap. 11–18 §§ 

miljöbalken (MB). En undersökning är den analys som görs för att avgöra om 

ställningstaganden i en plan kan antas medföra betydande miljöpåverkan så att en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) därmed behövs. 

Resultatet från arbetet med undersökningen är att detaljplanens genomförande ej bedöms 

medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ miljöbalken. 

Undersökningen finns som bilaga till denna planhandling.   

3.TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

3.1 RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN 

Enligt 3 kap. 5–8 § och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt 

perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt försvåra, skada eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringar eller 

andra ingrepp som påtagligt kan skada riksintressen.  
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Riksintressen för kulturmiljövården enligt miljöbalkens 3 kap ska avspegla landets historia. 

De är mycket varierande till såväl till storlek som kulturhistoriskt innehåll. Bruksmiljöer, 

stadskärnor, äldre brukningslandskap och efterkrigstidens bebyggelse är exempel på 

riksintressen som finns i vårt land. 

 

Det aktuella planområdet ligger inom stadskärnans riksintresse för kulturmiljövården 

Lindesberg T 40. Riksintresset beskrivs på följande sätt: 

 
Motivering: 
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. 

 

Uttryck för riksintresset: 

Den rätvinkliga rutnätsplanen från 1644. Tomtstruktur, äldre småskalig trästadsbebyggelse 

med större stadsgårdar och enklare utkantsbebyggelse. En grupp större stenbyggnader vid 

kyrkan och torget. 
 
3.2 STRANDSKYDD 

Planområdet omfattas ej av det generella strandskyddet enligt 7 kap. 13§ MB i och med att 

det ligger länge än 100 meter från sjö eller vattendrag. 

3.3 ÖVERSIKTSPLAN 

Den gällande översiktsplanen för Lindesbergs kommun antogs av kommunfullmäktige 17 

april 2007. Översiktsplanen fick 2014 en fördjupning som redovisas nedan. 

 

Lindesbergs kommun tar under planarbetets gång fram en ny kommuntäckande översiktsplan. 

3.4 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN (FÖP) 

Fördjupningen av Lindesbergs kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2014-

12-16. Följande beskrivning finns för det område där Rådhuskvarteret ingår. 

 

Planen möjliggör en tätare och mer attraktiv stadskärna med fler boende och bättre service 

genom att skapa fler bostäder genom förtätning. Förtätning ska i huvudsak ske i stadskärnan 

genom att bebygga outnyttjad mark som t.ex. lucktomter och markparkeringar. 

 

Utveckla Lindesbergs centrum som ett attraktivt handelscentrum i norra Örebro län. 

 

Generellt gäller att tillkommande bebyggelse bör uppföras i 3–5 våningar och i vissa lägen 

upp till 8 våningar. På så sätt kan man skapa tillgängliga lägenheter med hiss och i vissa 

lägen kan man även få utsikt över Lindesjön. Tillkommande bebyggelse ska på ett tydligt sätt 

sluta kvarteret mot gatan och utgå ifrån den tydliga kvartersstrukturen som finns i Lindesberg 

idag. Våningsantal mellan 6–8 våningar förordas i norra delarna av centrum och vid 

nyplanering av hus i mer än 8 våningar bör en bedömning göras i varje enskilt fall om 

påverkan på stadsbilden och riksintresset för kulturmiljö. 
 

För att uppnå hög täthet i den inre stadskärnan förordas en högre exploateringsgrad och ett 

tomtexploateringstal som bör var högre än 1,0. Vid exploatering av enstaka lucktomter kan 

exploateringstalet bli lägre. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM


    Diarienr: S-2018-9 
     
     

 

     

     

    7 (38) 
  

 

Det är viktigt att den nya bebyggelsen får vara ett avtryck från idag och kommunen vill 

uppmuntra nytänkande arkitektur som kan samspela med den historiska stadskärnan. Fokus 

ska vara på en blandad bebyggelse som gynnar användning över dygnet. Här kan såväl 

bostäder som service och handel förekomma.  

 

Handel samt andra serviceinriktade ändamål ska vara lokaliserade till bottenvåningen. Ovan 

en bottenvåning med handel kan kontor alternativt bostäder lokaliseras. Entréer ska generellt 

vara orienterade mot gatan för att bidra maximalt till liv och rörelse utmed gatorna. 

Bottenvåningarna ska generellt vara öppna och inbjudande med skyltfönster och entréer. 

 

Planförslaget bedöms inte strida mot gällande översiktsplan. 

3.5 GÄLLANDE DETALJPLANER  

I området finns fyra gällande detaljplaner. 

 

Hela eller delar av gällande detaljplaner i planområdet. Angivet är lantmäteriets plan-id och 

gränserna mellan detaljplanerna är illustrerade med lila linjer. Föreslagen plangräns 

angiven med svartstreckad linje.  

 

För de kommunala vägarna inom planområdet är detaljplan 1885K-261, Stadsplan för 

Lindesberg, gällande. Användningen i planen är gator och torg för de aktuella områdena. 

 

För den del av föreslagna planområdet som ligger på Kristinavägen gäller detaljplan 1885K-

18-LIS-2072 

1885K-261 
 

1885K-1604 

1885K-1628 
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1604, detaljplan för kvarteret Käglan m.m. Den del av detaljplanen som berörs har 

användningen Gata. 

 

 
Gällande detaljplan (18-LIS-2072) för Rådhuskvarteret. Planen är ritad av arkitekt Curt 

Björklund. 
 

Gällande detaljplan, som vann laga kraft 1933-06-22, möjliggör byggnation av i huvudsak tre 

våningar samt ett mellanliggande parti som möjliggör en våning. Användningen i planen är 

allmänt ändamål. Detaljplanen är ritad av arkitekt Curt Björklund (1895 – 1958) 

 

Som arkitekt verkade Curt Björklund inom marinen samt utförde flera hotell- och 

restaurangbyggen, bland annat Hasselbacken på Djurgården och nybyggnaden för Hotel 

Reisen i Stockholm. Han ritade även det svenska beskickningshuset i Warszawa, Funäsdalens 

kyrka och även en av de palats-liknande villorna i Diplomatstaden i Stockholm; Villa Hjorth. 

Även Länssparbankens hus vid Sergels torg är uppfört efter Björklunds ritningar samt villan 

Lilla Rosenvik på Södra Djurgården. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hasselbacken,_Stockholm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hotel_Reisen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hotel_Reisen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_ambassad_i_Warszawa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A4sdalens_kyrka
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A4sdalens_kyrka
https://sv.wikipedia.org/wiki/Palats
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diplomatstaden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Villa_Hjorth
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nssparbankens_hus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sergels_torg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lilla_Rosenvik
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_Djurg%C3%A5rden
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4. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

4.1 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Den del av kvarteret Rådhuskvarteret 5 som planen berör ägs av Lindesbergsbostäder AB. 

Gatumarken i området, dvs Norra- och Södra Torggatan samt Kristinavägen, ägs av 

Lindesbergs kommun. 

4.2 RÄTTIGHETER 

Planområdet berörs av ett antal ledningsrätter. I planområdets västra del ansluter en 

ledningsrätt till en befintlig transformatorstation. Därutöver finns en rad ledningsrätter på 

gatumark utmed Norra Torggatan, Södra Torggatan och Kristinavägen. Rättighetsägare 

redovisas i fastighetsförteckningen. Det finns därtill även rätt till väg som angränsar till 

området enligt fastighetsförteckning. 

4.3 TOPOGRAFI OCH LANDSKAP  

Planområdet är relativt platt och sluttar svagt mot nordöst. 

4.4 NATURVÄRDEN 

I området finns värdefulla träd som angripits av almsjukan. Flera värdeträd finns i den 

nordöstra delen av kvarteret. Mitt i parken står en stor kastanj från 1870-eller 1880-talet. 

Trädet är ett av få träd som bedöms som skyddnadsvärt i Lindesbergs stadskärna.  

Inom fastigheten längs Kristinavägen finns en allé av 7 träd som omfattas av det generella 

biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§.  

Allé inom röd markering 
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4.5 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Geoteknisk undersökning gjordes i del av Rådhuskvarteret 1990 i samband med arbetet med 

en ny centrumplan. Rapporten utgår ifrån tidigare genomförda undersökningar i stadskärnan. 

 

Från utredningen: 

Geoteknisk undersökning finns utförd 1985 på partiet utmed Kristinavägen. Jorden består här 

överst av fyllning och därunder av lera till max 7 m djup. Den underliggande friktionsjorden 

(sand och grus) når ned till ett största djup av drygt 20 m. Man kan anta att ungefär samma 

grundförhållanden råder på delen fram till befintlig bebyggelse i väster. De befintliga 

byggnaderna utmed Kungsgatan synes ligga på grusåsen. 

 

På den obebyggda delen av kvarteret bör man för byggnader i tre våningar eller mera 

förutsätta pålgrundläggning med pållängder varierande mellan 15 och 20 m. En eventuell 

tillbyggnad   av stadshotellet längst i sydväst bör däremot kunna grundläggas direkt i mark. 

 

I den översiktliga jordartskartering som Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) gjort 

redovisas den östra delen av Rådhuskvarteret som post-glacial lera och den västra delen, där 

stadshotellet står, som isälvssediment. 

  
Utdrag ut SGU:s jordartskarta (2018) 

 
4.6 RAS OCH SKREDRISK 

Planområdet ligger inte inom det som redovisats ha förutsättningar för ras och skred i 

länsstyrelsens WebbGIS. Därför bedöms det inte nödvändigt att genomföra en geoteknisk 

utredning med fokus på ras- och skredrisk under planprocessen. 
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4.7 RADON 

Den östra delen av planområdet ligger inom det som klassats som lågrisk för radon (grön). 

planområdets västra del gränsar till högriskområde (röd). Då parkeringsgarage ska byggas 

under planområdet finns stor risk att radonhaltigt material nås vid schaktning. Tillkommande 

bebyggelse kan komma att behöva byggas radonsäkert. 

 

Utdrag ur länsstyrelsens WebbGIS där riskområde för radon redovisas. (Röd=hög, 

Grön=låg). 

4.8 FÖRORENAD MARK 

Det finns inga uppgifter i registret om att det ska ha varit någon verksamhet på platsen som 

kunnat medföra föroreningar. Samtidigt är det gammal stadsmiljö och erfarenheter har visat 

att det kan finnas föroreningar genom fyllningsmassor eller från tidigare verksamheter som vi 

inte känner till. Miljökontoret anser därför att en översiktlig markundersökning bör göras 

avseende metaller, PAH och alifater (från oljor eller andra petroleumprodukter) om området 

ska exploateras för känslig markanvändning.  

 

Eftersom det har funnits en kemtvätt ca 150 meter norr om fastigheten med möjlig 

grundvattenriktning mot Rådhuskvarteren 5 så bör ett prov på grundvatten tas ut för analys av 

klorerade kolväten och alifater. Det har även funnits en verkstadsindustri som kan ha använt 

klorerade kolväten ca 100 meter öster om fastigheten ,vilket också motiverar att ett 

grundvattenprov tas även om den fd verkstadsindustrin ligger på andra sidan banvallen.  

 

Vid den geotekniska undersökning som genomförts uppmättes nivåer av bly i marken som 

överskred naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning. Kompletterande 



Diarienr: S-2018-9 

12 (38) 

markundersökning har framtagits av AB Terraformer och redovisas i planförslaget. 

4.9 LÅGPUNKTER OCH FLÖDESVÄGAR 

Utformningen av gator i området utgår ifrån tanken om att leda dagvatten i sydöstlig riktning. 

4.10 RISK FÖR ÖVERSVÄMMNING 

Den översiktliga karteringen av översvämningsrisk som tagits fram av MSB och SMHI visar 

att området inte ligger inom risk för översvämning. Området ligger med stor marginal högre 

än nivån för beräknat högsta flöde (BHF). 

4.11 BEFINTLIG BEBYGGELSEMILJÖ 

4.11.1 HISTORIK 

Det finns ett tydligt före och efter den stora stadsbranden 1869 för Rådhuskvarteret. Den 11 

april 1869 brann större delen av stadskärnans gårdar ner, med undantag av några gårdar i 

södra delen av stadskärnan. 

Bild från Lindesbergs kommuns bildarkiv. Bilden bedöms vara tagen i Kungsgatans riktning i 

närheten av Rådhuskvarteret år 1869. 

Rådhuskvarteret verkar innan branden har bestått av trähusbebyggelse med de största husen 

placerade utmed Kungsgatans östra sida. 
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Bild från Lindesbergs kommuns bildarkiv. Vy norrut på Kungsgatan. Träbyggnaden i bildens 

högra kant är placerad på platsen där stadshotellet efter branden 1869 byggdes. 

Efter den stora branden lämnades Rådhuskvarteret helt nedbrunnet vilket öppnade upp för en 

ny bebyggelsestruktur och ett flertal byggnader i sten uppfördes i stadskärnan som en följd av 

att branden visat på trästadens utsatthet. 

Stadshotellet uppfördes runt 1870 och innehöll ursprungligen stadshotell och 

brännvinsmagasin samt i södra delen ämbetsrum och rådshussal. Den norra utbyggnaden 

tillkom 1934 och de två lägre förrådsbyggnaderna som flankerade hotellet revs. 
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Bild från Lindesbergs kommuns bildarkiv. Vy från Södra Torggatan upp mot stadshotellet i 

slutet av 1920-talet. I bilden syns en av de två förrådsbyggnaderna som numera är rivna. 

 

Stadshotellet uppfördes med en stor trädgård som i delar omgavs av staket. I den östra delen 

av kvarteret fanns äldre gårdsbebyggelse, som troligen i del överlevde branden. I hörnet 

Kristinavägen/ Södra Torggatan uppfördes runt 1880 en byggnad som fungerade som posthus 

och sedan 1895 som telegrafstation. Under 1980-talet revs byggnaden och ytan blev 

markparkering. 

 

Bild från Lindesbergs kommuns bildarkiv. Telegrafstation i kvarterets nordöstra del från 

tidigt 1900-tal. 
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Karta över Lindesberg från 1876. I rådhuskvarteret syns tydligt stadshotellets trädgård samt 

den lägre bebyggelsen utmed Kristinavägen. Telegrafstationen syns i korsningen 

Kristinavägen/Södra Torggatan. 
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4.11.2 BYGGNADER 

 
Överblick av Rådhuskvarteret med intilliggande kvartersbebyggelse. Siffrorna motsvarar 

bilder på efterföljande sidor. 

Bebyggelsen söder om planområdets består av friliggande äldre villor byggda runt 1880. 

Byggnaderna är i två våningar med långsidorna mot Södra Torggatan. Norr om planområdet, 

utmed Kristinavägen, finns modernare flerbostadsbebyggelse i fyra våningar. 

 

I kvarteren intill finns exempel på högre bebyggelse, som t ex Folkets hus (tre våningar), 

flerbostadshuset vid korsningen Kungsgatan / Södra Torggatan (tre våningar), stadshotellet 

(tre våningar). Tingshuset (två våningar) och kvarteret nordöst om planområdet (en och två 

våningar) uppvisar en något lägre bebyggelse. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Byggnad 1. Flerbostadshus vid korsningen Kristinavägen/Norra Torggatan. 

 

Byggnader 2. Villor utmed Södra Torggatan. (Google maps) 
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Byggnad 3. Norra hörnet vid korsningen Kristinavägen / Hermanstorpsvägen. 

Byggnad 4. Pågående byggnation i kvarteret Bagaren. 
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Byggnad 5. Lindesbergs folkets hus. 

 

 
Byggnad 6. Flerbostadshus i korsningen Kungsgatan / Södra Torggatan. (Google maps) 
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Byggnad 7. Stadshotellet i Lindesberg. Fasad mot Kungsgatan samt utbyggnaden utmed 

Norra Torggatan. 
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Byggnad 8. Tingshuset. 

4.11.3 BEBYGGELSESTRUKTURER  

Gatorna i området uppvisar en tydlig rutnätsstruktur med sina rötter i 1644 års stadsplan. Den 

ursprungliga placeringen av mindre byggnader utmed kvarterens ytterkanter har i delar brutits 

upp med större sentida byggnader.  

 

4.12 TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE 

4.12.1 SKOLA  

Närmsta skola, Kristinaskolan, finns i stadskärnans södra del (avstånd ca 200 m). Närmsta 

förskola ligger på Kyrkberget (avstånd ca 300 m). 

4.12.2 VÅRD 

Närmsta vårdcentral ligger i stadskärnans norra del (avstånd ca 500 m) 

4.12.3 LEKPLATSER 

Närmsta allmänna lekplats finns vid strandpromenaden nedanför församlingshemmet. 

4.12.4 KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE 

Service finns i huvudsak i stadkärnans norra del (avstånd ca 300 m) 
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4.13 KULTURMILJÖ  

4.13.1 VÄRDEFULLA BYGGNADER, BEBYGGELSEMILJÖER OCH KULTURMILJÖER 

Det finns inga byggnader inom planområdet. Intill planområdet finns dock äldre bebyggelse 

som har högt kulturmiljövärde. Dessutom ligger hela planområdet och kvarteret söder därom 

inom riksintresse för kulturmiljövården som redovisats under avsnitt 3. Tidigare 

ställningstaganden. 

4.13.2 ARKEOLOGI/FORNLÄMNINGAR 

Nästan hela planområdet är klassat som fornminne vilket gör att det bedömts nödvändigt att 

göra en arkeologisk utredning av området. Arkeologgruppen AB genomförde under våren 

2018 en arkeologisk förundersökning för området. Utredningen visade på att vissa lämningar 

fanns, främst genom odlingslager innehållande keramik som dateras vara från mellan 1700-tal 

och 1900-tal. Det finns även lämningar av en byggnad som uppfördes under sent 1800-tal. 

Marken har tidigare främst använts som odlingsmark. Se bifogad bilaga för mer information. 

 
4.14 GATOR OCH TRAFIK 

4.14.1 TRAFIKNÄT 
 

Planområdet passeras av tätortens största genomfartsgata, Kristinavägen. Kristinavägen är och 

har historiskt varit den mest trafikbelastade sträckan genom orten. 

 
4.14.2 GÅNG OCH CYKELNÄT 

Gång- och cykelväg ansluter söderifrån till planområdet intill Kristinavägen. Sträckningen av 

gång- och cykel utmed Kristinavägen gör ett uppehålla mellan Södra Torggatan och 

Prästgatan. Södra Torggatan, Norra Torggatan och Kungsgatan är blandgator med 

hastighetsbegränsningen 30 km/h. 
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4.14.3 PARKERING 

I planområdet finns två parkeringsytor med vardera 12 respektive 8 parkeringsplatser. Därtill 

finns snedparkering utmed södra sidan av Norra Torggatan. Dessa parkeringar ligger till 

hälften inne på kvartersmark och är med andra ord i juridisk mening inte allmän plats. 

 

 
Rödstreckad linje markerar de sned-parkeringar som finns utmed del av Norra Torggatan. 

 
4.14.4 TRAFIKFLÖDEN  

Den gata som har högst trafikflöde är Kristinavägen. Uppmätta trafikflödet 2018 är: 

ÅDT (Års dygns trafik) 9545 

Varav tunga fordon: 5 % 
 
4.14.5 MILJÖKVALITETSNORMER OCH LUFTFÖRORENINGAR 

Varje kommun, med tätbebyggda områden, är skyldiga att kontrollera att 

miljökvalitetsnormerna för utomhusluft följs inom kommunen. Kontrollen ska ske genom 

mätning, modellberäkning eller s.k. objektiv skattning och kommunerna kan genomföra 

kontrollen antingen på egen hand eller i samverkan med andra kommuner, t.ex. inom ramen 

för luftvårdsförbund.  

Kommunernas skyldighet regleras bl.a. enligt kraven i 5 kap miljöbalken där tätbebyggt 

område definieras under 4 §  

1. en befolkningskoncentration med mer än 250 000 invånare, eller 

2. en sådan befolkningstäthet per kvadratkilometer att det är motiverat att utvärdera och 

kontrollera luftkvaliteten, om befolkningskoncentrationen är högst 250 000 invånare. 

 
4.15 STÖRNINGAR 

 
4.15.1 TRAFIKBULLER 

I den bullerberäkning som gjorde 2014 syns att det främst är Kristinavägen som är källa till 

trafikbuller. Beräkningen visar nivåer runt 55 dB vid kvarterets östra sida.  
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Bullerberäkning utförd 2014 för Kristinavägen. 

Bullerberäkning har framtagits av Soundcon. Följande är hämtat från deras rapport (Bilaga: 

Rådhuskvarteret 5, Lindesberg) 

Resultaten visar att ljudnivåerna inom det aktuella området blir som högst vid fasad mot 

nordöst (större huskropp). Här hamnar de ekvivalenta ljudnivåerna inom intervallet 62–63 

dBA och således överskrides riktvärden gällande bostadsbyggnads fasad. Övriga fasader 

inom planområdet erhåller ekvivalenta ljudnivåer som underskrider riktvärdet 60 dBA 

ekvivalent ljudnivå. 

Förordningen om trafikbuller anger att om riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids 

bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en skyddad sida där 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids vid fasaden. Fasad mot 

nordöst (större huskropp) som har ljudnivåer över riktvärdet 60 dBA har på den motsatta 

skyddade sidan ljudnivåer som uppfyller detta krav. 

Således bör man med genomgående lägenheter och korrekta planlösningar kunna uppfylla 

förordningen för samtliga bostäder. 

Samtliga bostäder inom planområdet kommer behöva byggas med genomgående lägenheter 

för att uppfylla bullerförordningen. 

4.15.2 BEFINTLIG VERKSAMHET

Det finns i dagsläget ingen verksamhet inom eller omedelbart utanför planområdet som 

skapar betydande störningar. 

Ca 55 
dB 
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4.16 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

4.16.1 DAGVATTEN 

I området sker idag en naturlig infiltration i och med att större delen av ytan är utformad som 

en parkmiljö. Utmed norra- och södra Torggatan finns dagvattenledningar. 

4.16.2 VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 

Planområdet ligger inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens verksamhetsområde för 

vatten- och avlopp (VA). Befintlig infrastruktur för VA bedöms som tillräcklig för att ansluta 

tillkommande bebyggelse. 

4.16.3 AVFALLSHANTERING 

I området sker ingen avfallshantering i dagsläget i och med att ytan är utformad som en 

parkyta. 

4.16.4 VÄRME, EL, TELE OCH DATA 

I planområdet finns el-, fjärr- och teleledningar som ägs av Linde energi AB samt Skanova. 

Ingen av ledningarna passerar genom kvarteret utan löper i gatumark. 

5. PLANFÖRSLAG

5.1 PARK 

De centrala delarna av kvarteret avsätts som en parkyta vilken möjliggör att allmänheten kan 

röra sig genom kvarteret och även vistas i området. 

Den stora kastanjen i parken ligger på gränsen för påverkan av projektet och beläggs med 

skyddsbestämmelser. Försiktighetsåtgärder ska vidtas för att säkerställa att trädets rotsystem 

ej skadas vid exploatering. Övriga träd beläggs ej med skyddsbestämmelser för att öka 

kommunens flexibilitet i skapandet av goda parkmiljöer. 

5.2 RAS OCH SKREDRISK 

Planområdet bedöms inte behöva ta hänsyn till ras- och skredrisk och ett genomförande av 

detaljplanen bedöms inte leda till en ökad risk för ras- och skred i området. 

5.3 RADON 

Den östra delen av planområdet ligger inom lågriskområde för markradon. Den västra delen 

av planområdet ligger inom det område som ej har någon angivelse. 

5.4 FÖRORENAD MARK 

Planförslaget bedöms inte bidra till någon markförorening vid ett genomförande av 

planförslaget.  

Det finns inga uppgifter i registret om att det skulle ha varit någon verksamhet på platsen som 

kunnat medföra föroreningar. Samtidigt är det gammal stadsmiljö och erfarenheter har visat 

att det kan finnas föroreningar genom fyllnadsmassor eller från tidigare verksamheter som 



Diarienr: S-2018-9 

26 (38) 

man inte känner till. 

Vid den geotekniska undersökning som utfördes under hösten 2018 togs prover för analys av 

markföroreningar. I delar av befintlig parkmark uppmättes halter av bly som överskred 

Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning. Som ett led i detta framtogs en 

miljöundersökning under december månad 2018. Undersökningen framtogs av AB 

Terraformer, och följande bedömning beskrivs i rapporten (utdrag ur PM-blyhalter i 

parkmark, Rådhuskvarteret 5, Lindesberg): 

Blyföroreningen vid 18NC15 (tidigare provpunkt) bedöms inte vara avgränsad i och med den 

kompletterande provtagningen. Blyet härrör troligen inte från punktkälla eller utsläpp. De 

förhöjda halterna förekommer utspritt och utan uppenbart mönster vilket är vanligt i urban 

fyllningsjord i tätorters centrala delar.  

Den hälsoriskbaserade skyddsnivån för direktexponering via oralt intag av jord överskrids i 

provet 18TF06. Skyddsnivån avser ett generellt KM-scenario med daglig exponering och 

provpunkten är belägen i kvartersmark där hus ska uppföras. Då hela nordöstra delen av 

kvarteret schaktas ur för garage kommer blyföroreningarna inom denna del av kvarteret att 

avlägsnas.  

Blyhalterna i övriga prov underskrider skyddsnivån. Även om vistelsegraden i parken kan öka 

i och med bostadsbyggandet så kommer den inte att bli så hög att den motsvarar ett generellt 

KM-scenario. Det bedöms därför inte som troligt att blynivåerna i den bostadsnära 

parkmarken kommer att utgöra en oacceptabel hälsorisk vid planerad byggnation inom 

kvarteret.    

Efter dialog med länsstyrelsen framkom att den undersökning som gjorts behövde 

kompletteras. I kompletteringen gjordes följande bedömning: 

Mot bakgrund av att halterna i parkmarken endast är marginellt över KM-riktvärdet idag 

bedöms nivån av bly inom Rådhuskvarteret 5 komma att underskrida KM efter att 

planförslaget genomförts. Grönytorna inom den nordöstra delen av kvarteret kommer då att 

utgöras av urskiftad ren jord. Den kvarvarande blyföroreningen i parkmarkens ytjord i 

sydvästra delen av kvarteret bedöms inte utgöra en risk för människors hälsa baserat på de 

exponeringssituationer samt den exponeringsfrekvens som rimligen kan förväntas.  

Denna bedömning har även stämts av med länsstyrelsen i Örebro län. De delar bedömningen 

utifrån rådande planförslag, men anger att om markanvändningen i parken ändras till förskola, 

bostäder eller annan känslig markanvändning, ska en ny utredning göras för att säkerställa att 

blyhalterna är under riktvärdet för känslig markanvändning. 

Baserat på bedömningen i rapporten bedöms att vidare åtgärder ej behöver vidtas, och 

bestämmelser behöver ej anges i plankartan.  

5.5 VATTEN 

5.5.1 LÅGPUNKTER 

Planområdet är plant och uppvisar inga tydliga lågpunkter. Dagvatten kommer ledas till 

närmsta anslutningspunkt för dagvatten som finns i området. Inom planområdet ytor för park 

och plantering gynna områdets kapacitet att fördröja dagvatten. 
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5.5.2 RISK FÖR HÖGA VATTENSTÅND 

Kvarteret ligger inte inom de områden som karterats som högrisk för översvämning vilket gör 

att man inte behöver ta hänsyn till nivå för färdigt golv eller andra åtgärder för att hantera 

höga vattenflöden. 

 
5.6 ARKEOLOGI/FORNLÄMNINGAR 

I och med att hela Lindesbergs stadskärna klassas som fornminne så har en arkeologisk 

utredning beställts. Arbete i fält har utförts under sommaren 2018. 

 

Rapporten som sammanställdes pekar på att endast enstaka lämningar påträffats och att det 

inte finns mycket att gå vidare med. Tillstånd för ingrepp kommer baserat på rapporten kunna 

sökas utan vidare arkeologiska förundersökningar (se arkeologisk utredning för mer 

information). 

 
5.7 BEBYGGELSE 
 
5.7.1 BEBYGGELSESTRUKTURER  

Planförslaget utgår ifrån en byggnadsvolym på fyra våningar som följer gatulivet utmed 

Kristinavägen och Norra Torggatan.  

 

Planförslaget bygger på ett exempel på bebyggelse som arbetats fram för att studera lämpliga 

höjder och täthet i kvarteret. 

 

Volymstudie över möjlig byggnation i planförlaget (Illustration: Projektengagemang teknik 

och arkitektur).  
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Vy mot nordost från Södra Torggatan (Illustration: Projektengagemang teknik och 

arkitektur). 

 

  

Vy från Kristinavägen vid korsningen med Södra Torggatan (Illustration: 

Projektengagemang teknik och arkitektur). 
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Vy från Kristinavägen vid korsningen med Norra Torggatan (Illustration: 

Projektengagemang teknik och arkitektur).  

Skiss över möjlig parkeringslösning under markplan (skiss gjord av Roof arkitekter). 
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5.7.2 STADSBILD 

Föreslagen bebyggelse följer rutnätsstrukturen som är en del i riksintressets uttryck. En 

blandning av högre och närliggande lägre bebyggelse med innergård fri från parkering stärker 

det som till stor del karaktäriserat stadens byggande historiskt. Planförslaget säkerställer 

siktlinjer genom området mot kyrkan, tingshuset och andra i området värdefulla 

kulturhistoriska miljöer. Exempel på detta är att stora delar av ytan längs Södra Torggatan ej 

medger bebyggelse, vilket bibehåller en mer öppen parkkänsla. Den parkkaraktär som vuxit 

fram över tid inom kvarteret bevaras och säkerställs genom att den omvandlas från 

kvartersmark till allmän platsmark. Genom att bevara en stor del av den parkyta som finns 

och omvandla den till allmän platsmark, kan områdets parkstruktur stärkas och gynna 

riksintresset.  

 
5.7.3 TILLKOMMANDE BYGGRÄTTER 

Den norra och östra delen av kvarteret uppvisar en bebyggelse på 4 våningar och bedöms 

samspela med de högre byggnaderna på tre och fyra våningar som finns runt kvarteret och 

som redovisats under avsnitt 4.11.2 Byggnader. Tillkommande byggnaders höjd i förhållande 

till befintlig bebyggelse illustreras även i den volymstudie som redovisas på föregående sida. 

En bestämmelse om tillåten takvinkel garanterar att en lösning med sadeltak skapas. 

 

Ny bebyggelse tillåts i 4 våningar (nockhöjd 20 meter). Markanvändningarna Handel (H), 

Kontor (K) och Bostäder (B). Burspråk tillåts sticka ut 1 meter från fasad. Balkonger tillåts ej 

i enlighet med riksintressets uttryck. 

 

På innergården tillåts endast komplementbyggnader och parkering är ej tillåten. 

Tillkommande byggnader i området behöver ges en utformning och gestaltning som bidrar till 

att skapa ett både trevligt och vackert uttryck i stadskärnan. Bebyggelsen behöver även 

korrelera med riksintresset. Egenskapsbestämmelserna säkerställer riksintressets uttryck 

genom att bland annat reglera burspråk och balkonger.  

Diskussioner kring utformning och gestaltning kan med fördel ske tidigt med kommunens 

stadsarkitekt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt att hitta en intressant lösning 

för kvarteret. De utformningsbestämmelser som inkluderats i plankartan säkerställer de 

grundläggande utformningskrav som finns för att tillgodose riksintresset. För att riksintressets 

uttryck och upplevelsen av detta tydligt ska framträda, kan fasaduttryck mot innergården 

anpassas på ett sätt som uppfyller detta syfte. Detta kan exempelvis ske genom färgval, 

materialval eller solavskärmning. 

 

5.7.4 KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE 

Tillkommande bebyggelse kan möjliggöra ytterligare lokaler för handel- och kontorsändamål 

vilket kan medverka till att skapa mer liv och rörelse i den södra delen av stadskärnan. 

5.8 FRIYTOR  

I Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 9–11 §§) står: Om tomten ska bebyggas med 

byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, 

skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas 
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tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga 

utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första 

hand ordna friyta. 

 

Enligt plan- och bygglagen ska det vid bostäder finnas friytor lämpliga att leka, umgås och 

vistas på. I och med att planförslaget möjliggör parkering under mark skapas förutsättningar 

för en innergård som bedöms ge tillräckligt med friyta för boende och arbetsplatser 

planområdet. Därtill finns närhet till park i kvarterets centrala del. 

5.8.1 LEKPLATSER 

På innergården och inom område där plantering angivits i förslaget finns plats och möjlighet 

att skapa yta för lek.  

5.8.2 PARK 

Parkytan inom området framhålls i riksintressebeskrivningen som en viktig del i riksintressets 

uttryck. Planförslaget säkrar parkytan genom att omvandla kvartersmark till parkmark, samt 

att den kastanj som finns inom parkområdet beläggs med skyddsbestämmelser. I övrigt ska 

området utformas som en trivsam parkmiljö. 

Den biotopskyddade allé som finns längs Kristinavägen kommer behöva avverkas för att 

möjliggöra planens syfte. Innan genomförande av detaljplanen ska en biotopsskyddsdispens 

sökas hos länsstyrelsen i Örebro län. 

5.9 KULTURMILJÖ  

Inom planområdet finns inga byggnader vilket gör att det inte finns några varsamhets- eller 

skyddsbestämmelser i plankartan. Det finns inte heller någon övrig kulturmiljö som bedömts 

skyddsvärd. 

5.10 GATOR OCH TRAFIK 
 
5.10.1 TRAFIKNÄT  

Planförslaget bidrar inte till ny gatumark utan den befintliga gatustrukturen bibehålls. Norra 

och Södra Torggatan bevaras lämpligen som blandgator, dvs körbana plus gångbanor på var 

sida. Kristinavägen kommer på sikt byggas om så att även denna del av sträckan anpassas på 

samma vis som i norra och södra delen av stadskärnan, dvs trädplantering och gång- och 

cykelväg. 

 
5.10.2 KOLLEKTIVTRAFIK   

Busstrafik kommer fortsättningsvis passera området på Kristinavägen med närmsta hållplats 

vid Kristinaskolan, ca 200 meter söder om planområdet. Till resecentrum där möjlighet till 

tågtrafik finns är det ca 400 meter. 

 
5.10.3 GÅNG-OCH CYKELNÄT 

Det finns behov av att utmed Kristinavägen färdigställa utbyggnaden av gång- och 

cykeltrafik. Detaljplaneförslaget möjliggör en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelväg 

utmed Kristinavägen. Ett nytt stråk för gång-och cykelväg kan inrymmas inom området 

angivet som park. 
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5.10.4 PARKERING, IN-UTFARTER 

De parkeringsplatser som påverkas av planförslaget är de 20 som finns inom kvarteret samt de 

snedställda parkeringsplatserna som finns på Norra Torggatan. Parkeringarna som idag finns 

där ny bebyggelse medges försvinner och förväntas ersättas av parkeringsgarage. De 

snedställda parkeringarna på Norra Torggatan inkluderas inom allmän platsmark. Dessutom 

finns enligt parkeringsutredningen fler tillgängliga parkeringsplatser i närområdet, bland 

annat genom den parkeringsyta som återfinns sydost om korsningen Kristinagatan – Södra 

Torggatan. En översyn av nuvarande lokala trafikföreskrifter utmed Norra- och Södra 

Torggatan behöver göras. 

 

Förutsättningen för planförslaget är att tillkommande bebyggelse ska klara parkering inom 

kvarteret. Planförslaget bygger på att ett parkeringsgarage skapas. Det nya garaget väntas 

innehålla mellan 50–60 nya parkeringsplatser för ny bebyggelse. 

 

Utifrån resultatet i utredningen Parkeringsutredning Lindesberg, 2018-01-25 bedöms det 

acceptabelt att kvarterets parkeringsplatser ovan mark försvinner. Utfartsförbud har 

inkluderats i kvarterets hörn för att skapa trafiksäkra ut- och infarter.  

 
5.11 STÖRNINGAR 

5.11.1 BOSTADSÄNDAMÅL 

Detaljplanen är utformad med syftet att uppfylla förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader. Förordningen säger följande: 

 

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 

bostadsbyggnads fasad. Förordning (2015:216). 

• Om ljudnivån ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara 

vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

Vid en uteplats bör inte buller från spårtrafik och vägar överskrida 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. 

• Om ljudnivån ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en 

sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid 

fasaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och 

bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett 

bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 

överskrids vid fasaden. Därtill beräknas att man ska kunna ha möjlighet att skapa en uteplats 

med en ljudnivå som ej överskrider 70 dBA. 
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En bullerberäkning har tagits fram för planförslaget. Beräkningen visar att den medgivna 

byggrätten klarar bullerförordningens krav med genomgående lägenheter. (Se bilaga 12732 

Rådhuskvarteret 5, Lindesberg, Trafikbullerutredning).  

5.11.2 BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD 

Byggrätterna i planförslaget är placerade på så vis att en tyst sida mot innergården skapas 

vilket gör att hälften av bostadsrummen i byggnaden är vända mot en sida där 55 dBA klaras. 

I plankartan medges att varje bostad ska ha tillgång till minst en uteplats som ska utformas så 

att 50 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids samt så att 70 dBA maximal ljudnivå inte 

överskrids med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 

22.00 vid uteplatsen. Minst hälften av bostadsrummen i bostäder mot Kristinavägen ska vara 

vända mot innergården. 

Bostäder om högst 35 kvadratmeter ska utformas så att 65 dBA ekvivalent nivå inte 

överskrids vid bostadsbyggnadens fasad.  

5.12 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

5.12.1 DAGVATTEN 

Planförslaget bedöms inte bidra med så stor del hårdgjord yta så att ökningen av dagvatten 

skulle bedömas ställa till problem.  

5.12.2 VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 

Planområdet ligger inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens VA-verksamhetsområde. 

Spill- och vattenanläggningar i närområdet ska kopplas på och bedöms klara av att försörja ny 

bebyggelse. Tillkommande bebyggelse ska anslutas till befintligt ledningsnät. 

5.12.3 AVFALLSHANTERING 

Avfallshantering ska hanteras inom egna fastigheten. 

För utformning av avfallsutrymmen, transportvägar för renhållningsfordon m.m. bör råd och 

anvisningar följas enligt Avfallsplan 2016–2020 för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och 

Nora. Avfallsplanen innehåller mål och strategier för avfallshanteringen.  

5.12.4 VÄRME, EL, TELE OCH DATA 

Tillkommande bebyggelse bedöms kunna anslutas till befintligt nät i angränsade gator. 
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6. GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

6.1 ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Lindesbergs kommun ansvarar genom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 

genomförandet av de delar av detaljplanen som utgör allmän platsmark. Respektive 

fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden inom de delar som utgörs av kvartersmark med 

sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella åtgärder och tillstånd mm. 

6.1.1 TIDPLAN 

Arbetet inriktar sig på att detaljplanen kan antas under 2019. 

6.1.2 GENOMFÖRANDETID 

Planen får en genomförandetid om 10 år från den tidpunkt då planen vinner laga kraft.  

6.1.3 HUVUDMANNASKAP  

Kommunen är huvudman för allmän plats. 

 
6.2 EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, va-, tele-, eller elledningar 

bekostas av exploatören. 

Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning skall detta bekostas av 

fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas. 

 

6.3 FASTIGHETSKONSEKVENSER 

6.3.1 FASTIGHETETER OCH RÄTTIGHETER 

Samtlig kvartersmark inom Rådhuskvarteret 5 kommer styckas av till en fastighet och 

kommer ägas av Lindesbergsbostäder AB. Parkmark inom planområdet kommer överlåtas till 

Lindesbergs kommun. Gatumark inom planområdet kommer förbli kommunal mark så som 

det är i dagsläget. 

 
6.3.2 FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 

Kommunen har med stöd av detaljplanen rätt att lösa in den allmänna platsen utan 

överenskommelse med den berörda fastighetsägaren. Fastighetsägaren har också möjlighet att 

begära att kommunen löser in den allmänna platsmarken. Kommunen avser att lösa frågan 

genom frivillig överenskommelse. 

 

Lindesbergsbostäder AB initierar frågan om den fastighetsbildning som behövs för att 

genomföra planen. 

 

Något exploateringsavtal avses inte tecknas. 



    Diarienr: S-2018-9 
     
     

 

     

     

    35 (38) 
  

 
6.4 TEKNISKA FRÅGOR 

6.4.1 TEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, GEOTEKNIK, 

Nödvändiga geotekniska undersökningar tas fram av byggherre i samband med exploatering 

av området. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kan vara vägledande vid projektering 

och dagvattenfrågor. 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska medverka vid höjdsättningen av området för att 

säkerställa att spillvatten och dagvatten kan avledas med självfall. 

I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.  

6.4.2 ARKEOLOGI  

Arkeologisk undersökning av området har bekostats av exploatör. Ingrepp i fornlämning 

regleras i Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. och beslut gällande detta fattas av 

Länsstyrelsen. Tillstånd för ingrepp ska sökas hos länsstyrelsen och behöver efter samråd med 

länsstyrelsen i Örebro län inga vidare arkeologiska förundersökningar. 

6.4.3 MARKFÖRORENINGAR 

Utifrån den markundersökning som utförts behöver åtgärder ej vidtas för blyförorening 

utifrån den i plankartan angivna markanvändningen. 

 

6.4.4 MARKLOV 

Marklov krävs inom detaljplanelagt område för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt 

som avsevärt ändrar markens höjdläge. I samverkanskommunerna bedöms denna gräns till +/- 

0,5 meter. Detta gäller både för kvartersmark och för allmänna platser. För att avverka den 

skyddnadsvärda kastanjen inom området krävs marklov. 

 

6.4.5 BRANDVATTENFÖRSÖRJNING 

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med Räddningstjänsten. Flödet i 

brandposterna ska dimensioneras enligt gällande krav. Byggherren ska redovisa att 

brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov. Rekommenderad minsta 

kapacitet i markbrandposter är 900–1200 liter per minut med ett maximalt inbördes avstånd 

av 150–250 meter. 

 

6.4.6 ALLÉ 

Vid genomförande av detaljplanen behöver biotopskyddsdispens sökas hos länsstyrelsen för 

att ta bort skyddade biotoper.  
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7. MILJÖKONSEKVENSER 

7.1 UNDERSÖKNING 

En undersökning genomförs för att besvara frågan om planens genomförande kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan. Undersökningen (tidigare behovsbedömning) är en analys 

som leder fram till ställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och om en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram för en plan eller ej. För en plan som 

kan antas innebära betydande miljöpåverkan skall enligt 4 kap. 34 § Plan och bygglagen 

(2010:900) en strategisk miljöbedömning göras och en MKB tas fram. Undersökning med 

tillhörande checklista är framtagen av Samhällsbyggnad Bergslagen. 

I ett tidigt skede ska en bedömning göras om huruvida detaljplanen medför en betydande 

påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark och vatten och andra resurser och 

därmed om en MKB ska göras eller ej. Vid bedömning har följande aspekter beaktats: 

 

• risker för negativ påverkan på människors hälsa eller för miljön 

• påverkan på kulturvärden 

• påverkan på naturvärden 

• påverkan på sociala värden 

• påverkan på materiella värden 

• den totala (kumulativa) effekten av flera mindre negativa effekter 

 

Enligt undersökningen medför inte planförslaget en betydande miljöpåverkan i den 

bemärkelse som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en 

miljökonsekvensbeskrivning.  

7.2 LUFTKVALITET 

Skattningen är att ett plangenomförande inte påverkar luftkvaliteten i den grad att 

miljökvalitetsnormerna överskrids. 

7.3 VATTENKVALITET 

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till Lindesjön. Då 

området inte kommer innehålla någon miljöstörande verksamhet bedöms ett genomförande av 

detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för 

miljökvalitetsnormer för vatten. 

7.4 RISKER OCH SÄKERHET 

Järnvägen genom Lindesberg är en transportled för farligt gods. Enligt skrift Farligt gods – 

riskhantering i fysisk planering, 2012 bör bostäder och kontor läggas längre än 70 meter från 

järnväg. Mindre handel kan dock ligga längre än 30 meter. Dessa längdangivelser är utan 

åtgärder. 

 

Den östra gränsen för kvarteret i planförslaget ligger 50 meter från spårmitt. Dock behöver 

man ta i beaktande att det redan idag ligger byggnader mellan spåret och planområdet samt att 

hastigheten genom tätorten är nedsatt för tågtrafiken. Med detta i åtanke har bedömningen 

gjorts att riskavstånd i förhållande till järnväg är acceptabla utan vidare utredning. 
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7.5 ELEKTROMAGNETISKA FÄLT 

Nätstationer inom planen ligger ca 30 meter från planerad bebyggelse och bedöms inte utgöra 

en risk. 

7.6 SAMHÄLLSKONSEKVENSER 

7.7.1 BOSTADSPOLITISKA MÅL (AKTUELLA PROGRAM OCH STRATEGIER) 

Lindesbergs kommuns Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016–2025 ska vara ett underlag för 

planläggning som sker inom kommunen. I riktlinjerna anges följande: 

”Bostadsbristen är markant och avsaknaden av uppdaterade detaljplaner och byggklara tomter 

är stor. Efterfrågan på nya hyresrätter och markområden för egnahem är stor och bedöms vara 

så den närmsta planperioden”. 

En planläggning av Rådhuskvarteret gynnar den utveckling som finns formulerad i 

riktlinjerna, och bidrar därmed till att uppfylla den strategiska inriktning som kommunen 

fastslagit.   

Ett genomförande av planen bidrar till att ge förutsättningar att uppfylla kommunens 

Utvecklingsstrategi Vision 2025. I utvecklingsstrategin anges inriktningsmål för kommunen 

för de kommande åren. I strategin anges följande:  

Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare. 

Som ett led i detta specificeras målen ytterligare och målsättningen är att 50 nya lägenheter 

ska tillkomma under 2019, vilket är i enlighet med planförslaget. 

7.6.2 BARNPERSPEKTIV 

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har goda 

förutsättningar att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom bevarandet av naturmiljöer 

samt möjligheten att anlägga ett säkert och utvecklat gång-och cykelvägnät. Planområdet 

väntas skapa goda förutsättningar att skapa bra miljöer för friyta, både inom kvartersmark och 

allmän platsmark. 
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8. ADMINISTRATIVA FRÅGOR

8.1 PLANAVTAL 

Ett planavtal har slutits med fastighetsägaren. Ingen planavgift tas ut vid bygglov. 

8.2 EKONOMISKA FRÅGOR 
Planförslaget innebär att delar av nuvarande kvartersmark överlåts från fastighetsägaren till 

kommunen och blir allmän platsmark. Kommunens avsikt är att detta sker genom en frivillig 

överenskommelse, och innebär därmed ingen kostnad för kommunen. Gatumarken inom 

planområdet förblir kommunal mark, och planförslaget innebär inte sådana förändringar att ett 

realiserande av detaljplanen medför några större kostnader för kommunen. 

8.2.1 EKONOMISKA KONSEKVENSER 

Allmän platsmark i form av gatumark föreslås i planförslaget vara oförändrad och kommer 

därmed inte innebära några nya kostnader. Omkostnader för iordningsställande av ny allmän 

platsmark i form av parkmark tillfaller Lindesbergs kommun. 

MEDVERKANDE 

Detaljplanen har tagits fram av Stadsarkitektkontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstemän från 

Miljökontoret, Mätningskontoret och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen deltagit.  

Samrådshandling framtagen av Per Lilja, planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen. 

Isabella Lohse Simon Ljunggren 

Enhetschef  Planarkitekt 



Sida 1 

Fastighetsförteckning 

Ärendenummer 

O182605 

Handläggare 

Linda Hagsér 

Ärende Fastighetsförteckning  för detaljplan Rådhuskvarteret 5 m.fl. i Lindesberg 

Kommun: Lindesberg Län: Örebro 

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

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Lindesås 1:1 Lindesbergs Kommun 

711 80 LINDESBERG 

Även utom 

Rådhuskvarteret 5 Lindesbergsbostäder Aktiebolag 
Box 2  
711 21 LINDESBERG 

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

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

 Inga inom området 

Anläggningssamfälligheter inom området (Gemensamhetsanläggningar enligt AL, anläggningar enligt LSV) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

 Inga inom området 



Lantmäteriet 
O182605 Sida 2 

Rättigheter inom området (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltvårdsområde, fiskevårdsområde, rättigheter 

mineral/torv)

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

Avtalsservitut 

18-IM2-34/126.1

Kraftledning, 

olokaliserad 

Till förmån för: 

Örebro Ringaby 1:8 Linde Energi Aktiebolag 

Box 77 

711 22 LINDESBERG 

Belastar: 

Lindesås 1:1 

Avtalsservitut 

18-IM2-70/2002.1

Infart, 

Befinner sig utom, 
angränsar dock inom. 

Till förmån för: 

Käglan 6 
Södra Torggatan 8  
711 30 LINDESBERG 

Södra Torggatan 8  
711 30 LINDESBERG 

Belastar: 

Käglan 7 Se fastigheter utom 

Avtalsservitut 

18-IM2-78/9132.1

Väg 

Befinner sig utom 
angränsar dock inom 

Till förmån för: 

Käglan 18 
Södra Torggatan 12  
711 30 LINDESBERG 

Södra Torggatan 12  
711 30 LINDESBERG 

Belastar: 

Käglan 8 Se fastigheter utom 



Lantmäteriet 
O182605 Sida 3 

Ledningsrätt 

1885-1148.1 

Tele, 

även utom 

Ledningsrättshavare: 

TELIA SONERA SKANOVA 
ACCESS AB 

Adress okänd 

Belastar: 

Bagaren 10 Se fastigheter utom 

Lindesås 1:1 

Ledningsrätt 

1885-514.1 

Starkström, 

även utom 

Ledningsrättshavare: 

Linde Energi Aktiebolag 

Box 77 

711 22 LINDESBERG 

Belastar: 

Lindesås 1:1 

Rådhuskvarteret 5 

Ledningsrätt 

1885-592.1 

Fjärrvärme, 

även utom 

Ledningsrättshavare: 

Linde Energi Aktiebolag 

Box 77 

711 22 LINDESBERG 

Belastar: 

Bagaren 8 Se fastigheter utom 

Bagaren 9 Se fastigheter utom 

Bagaren 10 Se fastigheter utom 

Kyrkokvarteret 21 Se fastigheter utom 

Käglan 4 Se fastigheter utom 

Käglan 5 Se fastigheter utom 

Käglan 8 Se fastigheter utom 

Käglan 18 Se fastigheter utom 

Lindesås 1:1 

Rådhuskvarteret 7 Se fastigheter utom 



Lantmäteriet   

O182605  Sida 4 
   

 

 

 

 

Ledningsrätt 

1885-751.1 

 Optokabel, 

även utom 

Ledningsrättshavare: 

 MODERBOLAGET I 
LINDESBERG AB 

Adress okänd 

 

Belastar: 

Lindesås 1:1   
 
 

 
 

 

  



Lantmäteriet 
O182605 Sida 5 

Fastigheter utom området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Bagaren 8 Aziz I Lindesberg AB 
Vilstensv 2  
711 36 LINDESBERG 

Bagaren 9 IK Bostäder i Lindesberg AB 

c/o Elvir Karahodzic 

Verkmästaregatan 9 

703 57 ÖREBRO 

Bagaren 10 Fastigheter I Linde AB 
Box 76  
711 21 LINDESBERG 

Kyrkokvarteret 11 Hemfosa Mf Pd AB 
c/o Hemfosa Fastigheter Ab 
(Publ) 
Box 2020  
131 02 NACKA 

Kyrkokvarteret 21 Lindesbergsbostäder Aktiebolag 
Box 2  
711 21 LINDESBERG 

Käglan 4 Sunner Lindesberg AB 

Löpargatan 4 

711 34 LINDESBERG 

Käglan 5 Sunner Lindesberg AB 

Löpargatan 4 

711 34 LINDESBERG 

Käglan 6 
Södra Torggatan 8  
711 30 LINDESBERG 

Södra Torggatan 8  
711 30 LINDESBERG 

Käglan 7 
Parkvägen 4  
711 31 LINDESBERG 

Käglan 8 
Södra Torggatan 10  
711 30 LINDESBERG 

Södra Torggatan 10  
711 30 LINDESBERG 



Lantmäteriet   

O182605  Sida 6 
   

 

 

 

Fastigheter utom området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Käglan 15  
Örebrovägen 34  
711 91 LINDESBERG 

 

Käglan 18  
Södra Torggatan 12  
711 30 LINDESBERG 

 

  
Södra Torggatan 12  
711 30 LINDESBERG 

 

Käglan 19 Byggnadsfirman Lund Aktiebolag 
Box 145  
732 23 ARBOGA 

 

Rådhuskvarteret 7 Egerydshus Rådhuskvarteret AB 
Idrottsvägen 31 B Bv  
702 32 ÖREBRO 

 

 

Marksamfälligheter utom området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

 Inga som berörs   
 
 

 

Anläggningssamfälligheter utom området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

 Inga som berörs   
 

  



Lantmäteriet 
O182605 Sida 7 

Rättigheter utom området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

Ledningsrätt 

1885-1148.1 

Tele 

Ledningsrättshavare: 

TELIA SONERA SKANOVA 
ACCESS AB 

Belastar: 

Bagaren 10 

Lindesås 1:1 Se fastigheter inom 

Upplysning 

Rättigheternas fullständiga berörkrets är ej redovisad. 

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 

Linda Hagsér 



 

ANTAGANDEHANDLING 

Granskningsutlåtande Detaljplan för Rådhuskvarteret 

5 m.fl. i Lindesberg, Lindesbergs kommun  

2019-05-14 

Ett planförslag har framtagits för Rådhuskvarteret 5 m.fl. i 

Lindesberg, Lindesbergs kommun.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, 

handel och kontor i kvarterets östra del och därtill skapa en parkyta 

centralt i kvarteret. Syftet är även att anpassa ny bebyggelse och 

gårdsmiljöer efter de kulturhistoriska värden som finns i området.  

Planförslaget har varit på samråd mellan 24 oktober och 22 

november 2018, och på granskning mellan 12 april och 6 maj 2019. 

Samråd har skett med länsstyrelsen, berörda kommuner, andra 

myndigheter, kommunens invånare samt enskilda som bedömts ha 

väsentligt intresse av planförslaget. 

Planförslaget har under hela samrådstiden och granskningstiden 

funnits tillgängligt på biblioteket i Lindesberg, Stadsarkitektkontoret 

i Lindesberg samt digitalt på www.bmb.se. Information om att 

planen är på samråd har dessutom funnits i trappuppgången på 

fastigheten Kyrkokvarteret 20. 

Yttranden som kommit in under samrådet och kommunens 

kommentarer till dessa framgår av granskningsredogörelsen. 

Inkomna synpunkter har resulterat i revideringar och 

kompletteringar av detaljplanen samt förtydliganden av kartorna. 

  
Följande förändringar har genomförts efter 

granskningsskedet: 

 

• Planbestämmelse för buller har förtydligats. 

 

• Ansökan om tillstånd om ingrepp i 

fornlämning har förtydligats. 

 

• Bestämmelse om miljöbod har reviderats.  

 

• Höjdbestämmelse för infart till 

parkeringsgarage har reviderats. 

 

• Förtydligande om skyddnadsvärt träd och dess 

rotområde har inkluderats i planbeskrivningen. 

 

• Redaktionella ändringar av planbeskrivning, 

plankarta och undersökning. 

 



 

Bestämmelse om att minst hälften av bostadsrummen 

längs Kristinavägen ska vara vända mot innegården. 

Bestämmelse har även inkluderats om lägenheter under 35 

kvadratmeter. 

 

 

 

 

Dagvattenutredningen är fortfarande i utredningsstadiet 

och inkluderas därmed ej i planförslaget. 

 



  

 

 

 

 

Planbeskrivningen revideras för att tydliggöra detta. 

 

Bullerbestämmelsen läggs under 

utformningsbestämmelser. 



 

Planbeskrivningen anger att träd som står i en 

alléformation längs Kristinavägen omfattas av det 

generella biotopskyddet. Träd som ej uppfyller dessa 

kriterier omfattas ej.  

 

För att bibehålla Rådhuskvarterets parkkänsla medges ej 

parkering på innergården i planförslaget.  

 



Parkeringar kommer möjliggöras inom gatumark på Norra 

Torggatan då en ficka för snedställda parkeringar 

möjliggjorts i förslaget inom gatumark. Denna 

parkeringsyta kan omfatta uppskattningsvis 10–12 p-

platser, med parkeringsregleringar kan kommunen styra 

omsättningen av dessa. För nytillkommande 

bostadsbebyggelse säkerställs parkeringsbehovet med 

parkeringsgarage under mark där cirka 60 p-platser 

möjliggörs enligt illustrationen i planbeskrivningen.  

Parkeringsutredningen visar att det utöver de p-platser som 

säkerställts i planförslaget under stora delar av dygnet 

finns lediga parkeringsplatser i nära anslutning till 

planområdet.  

Bestämmelse revideras för att inkludera förråd. 



 

Husen har anpassats efter riksintresset för 

kulturmiljövårdens uttryck, och har följt de riktlinjer som 

finns för det. Nockhöjden som angivits samspelar med 

byggnader som finns i angränsande kvarter, och behålls 

därmed. 

Parken utökades till granskningshandlingen jämfört med 

tidigare förslag. Parken säkerställs även som allmän 

platsmark vilket innebär att parken formellt sett blir 

tillgänglig för allmänheten.  

Parkeringsutredningen som tagits fram för Lindesberg 

anger att de parkeringsplatser som finns i området är 

tillräckliga för att tillgodose en större efterfrågan utöver de 

parkeringsplatser som anordnas i planområdet. 

Bedömningen som gjorts är att andelen parkyta prioriteras 

över antalet parkeringar i planområdet. 

 



Eftersom både Södra och Norra Torggatan har planlagts 

som kommunal gatumark har kommunen möjlighet att 

införa parkeringsregleringar längs dessa gator om behovet 

finns. Samma sak gäller breddning av trottoar. 



Synpunkter inkomna efter granskningsskedet: 

Den prickade marken tillgodoser behovet av siktlinjer 

samt känslan av en öppen park. Ingen parkyta har gått 

förlorad baserat på att kvartersmark har omvandlats till 

parkmark. Kommunen får större möjlighet att forma 

parken utifrån de behov som finns. 

Riksintresset kräver att byggnader placeras i gatuliv, 

varför gatuhörnen ej kommer ändras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Den gräns som planlagts runt kastanjen är baserad på 

kronomfånget och bibehålls sådant. Ett förtydligande om 

skydd av rötter har inkluderats i planbeskrivningen. 
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Beslutsdatum Instans

Detaljplan för Rådhuskvarteret 5 m.fl.

Lindesbergs kommun Örebro län

Antagandehandling

Stadsarkitektkontoret, Lindesberg

Upprättad 2018-10-19 Reviderad 2019-05-14

Isabella Lohse

Enhetschef

Simon Ljunggren

Planarkitekt

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:

Planprogram

Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande

Undersökning

Gestaltningsprogram

Kvalitetsprogram

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

GataGATA

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

Bostäder. Parkeringsgarage får anordnas under mark.

B

1

Tekniska anläggningar

E

Detaljhandel

H

KontorK

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Högsta utnyttjandegrad i bruttoarea per fastighetsarea är 20 %,

4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

Marken får endast förses med komplementbyggnad,  4 kap 11 § 1

20

Högsta nockhöjd är 20 meter ,  4 kap 11 § 1

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter ,  4 kap 11 § 1

Placering

p

1

Byggnad ska placeras i gatuliv.,  4 kap 16 § 1

Utformning

f

1

Burspråk får ej sticka ut mer än 1 meter från fasad. Frihöjd från

mark ska tillgodoses med 3,8 meter.,  4 kap 16 § 1

f

2

Balkong får inte uppföras på fasad mot Kristinavägen,  4 kap 16 § 1

f

3

Marken får endast förses med trapphus till parkeringsgarage.,  4 kap

16 § 1

f

4

Endast uthus och lusthus får uppföras.,  4 kap 16 § 1

f

5

Endast miljöbod och förråd får uppföras.,  4 kap 16 § 1

f

6

Fasad ska utformas med träpanel.,  4 kap 16 § 1

f

7

Fönster ska utföras i stående format.,  4 kap 16 § 1

f

8

Längs Norra Torggatan ska fasad brytas på minst en plats.,  4 kap 16 §

1

00-00

Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen,  4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation

n

1

Marken får inte användas för parkering,  4 kap 13 § 3

n

2

Marken är avsedd för plantering,  4 kap 10 §

n

3

Vegetation i form av träd och buskar ska skyddas. Om anläggning

kräver att vegetationen tas bort eller förändras, ska återställande av

vegetationen ske. ,  4 kap 10 §

n

4

Markytan får inte hårdgöras,  4 kap 10 §

n

5

Marken får inte användas för parkering eller upplag.,  4 kap 10 §

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år ,  4 kap 21 §

Ändrad lovplikt

a

1

Marklov krävs för att fälla träd,  4 kap 15 § 3

Fastighetsgräns

Traktgräns

Namn på kvarter

Registernummer för fastighet

Skärmtak

Byggnad i allmänhet

Väg

Ägoslagsgräns

Transformatorbyggnad

Slänt

Vattendrag

Dike

Häck

Rutnätspunkt

Höjdkurvor

Staket

Mätklass III

I höjd RH00 (Lindesberg)

I plan SWEREF 99 15 00 

Koordinatsystem:

Grundkartans riktighet bestyrkes:

Grundkarta upprättad i september 2017

MÄTNINGSKONTORET, LINDESBERG

Mätningschef

Ulf Landström

Träd

Belysning

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

RÅDHUSKVARTERET

4025 5050 Meters10 15 20 4530 35

1:500

Buller

Varje bostad ska ha tillgång till minst en uteplats som ska utformas så att 50 dBA ekvivalent

ljudnivå inte överskrids samt så att 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids med mer än 10 dBA

maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06:00 och 22:00 vid uteplatsen.

Minst hälften av bostadsrummen i bostäder mot Kristinavägen ska vara vända mot innergården.

Bostäder om högst 35 kvadratmeter ska utformas så att 65 dBA ekvivalent nivå inte överskrids

vid bostadsbyggnadens fasad.
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UNDERSÖKNING 

för Detaljplan för Rådhuskvarteret 5 m.fl. i Lindesberg, Lindesbergs 
kommun 

LÄGE 

Planområdet är beläget i centrala Lindesberg och gränsar i öster mot Kristinavägen som är 

genomfartsväg i stadskärnan.  

Planområdets area är ca 7 200 kvadratmeter. 

2019-05-14 Diarienr: S-2018-9 

Stadsarkitektkontoret 

ANTAGANDEHANDLING 
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NUVARANDE MARKANVÄNDNING 

Parkering och grönyta. 

SYFTET MED PLANEN 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel och kontor i kvarterets 

östra del och därtill skapa en parkyta centralt i kvarteret. 

UNDERSÖKNING 

En undersökning genomförs för att besvara frågan om planens genomförande kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. Undersökningen (tidigare behovsbedömning) är en analys som leder fram 

till ställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och om en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram för en plan eller ej. För en plan som kan 

antas innebära betydande miljöpåverkan skall enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (2010:900) en 

strategisk miljöbedömning göras och en MKB tas fram. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är 

ett dokument som sammanfattar och redovisar de utredningar och ställningstaganden som är gjorda 

i planprocessen och redovisa de åtgärder och alternativ som ligger till grund för planförslaget för att 

människors miljö, hälsa och säkerhet inte kommer att påverkas negativt. Innehållet i en MKB 

regleras i lagstiftning (6 kap 12§ miljöbalken). Undersökning med tillhörande checklista är 

upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen på Stadsarkitektkontoret i Lindesberg. 

CHECKLISTA 

Nedanstående checklista utgör underlaget för undersökningen där genomförandet av detaljplanen 

utvärderas och bedöms om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Underlaget är 

utformat som en checklista med utgångspunkt från bland annat MKB-förordningen.  

Om en plan eller verksamhet enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (MB) kräver tillstånd så ska en MKB 

upprättas. Där genomförandet av en planen omfattar verksamheter enligt PBL 4 kap 34§ så antas 

planen medföra betydande miljöpåverkan varpå en MKB ska upprättas.  

Undersökningen är preliminär och efterhand som planprocessen fortskrider och ny kunskap tillförs 

så kan bedömningarna enligt nedan förändras. 
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CHECKLISTA UNDERSÖKNING 

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 

Beskrivning ja nej Kommentar 
PBL 4 kap. 34 § 

Tas planområdet i anspråk för: 

1. industriändamål

2. ett köpcentrum, en

parkeringsanläggning

eller något annat projekt

för sammanhållen bebyggelse

3. en skidbacke, skidlift eller linbana

med tillhörande anläggningar

4. en hamn för fritidsbåtar

5. ett hotellkomplex eller fritidsbymed

tillhörande anläggningar, utanför

sammanhållen bebyggelse

6. en permanent campingsplats

7. en nöjespark

8. en djurpark

9. en spårväg

10. en tunnelbana

X 

Särskilda skyddade områden 

7 kap. 27 & 28 a § MB  

Medför planen eller planens 

genomförande en betydande negativ 

påverkan på ett Natura 2000 område? 

X 

Om ja = MKB 
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GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN 

Beskrivning ja nej Kommentar 
Strider planen mot uppsatta 

miljökvalitetsnormer (MKN)  

enligt 5 kap MB. 

Leder planens genomförande till att 

MKN för fisk- och musselvatten samt 

luft enligt miljöbalken överskrids? X 

Berörs området av 3-4 kap MB? 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 

riksintresse för natur-

kulturminnesvård och rörligt 

friluftsliv. 

X 
Området ligger inom 

riksintresset för kulturmiljövård 

som berör Lindesbergs 

stadskärna. 
Berörs området av 7 kap MB? 

Natur/kulturreservat, biotopskydd, 

strandskydd el dyl. 
X 

Berörs området av internationella 

konventioner?  

Natura 2000, UNESCO, Världsarv etc. 

X 

Berörs området av byggnadsminnen 

eller fornminnen?

X 

Arkeologisk undersökning 

genomförs och det har 

konstaterats att det finns 

fornminnen i området men 

dessa har bedömts inte vara av 

betydande karaktär. 
Innehåller området höga naturvärden? 

Naturvårdsprogram, nyckelbiotoper, 

fridlysta växt och djurarter. 
X 

Det finns flera värdefulla träd i 

området men flera kommer falla 

pga almsjuka. Skyddnadsvärd 

kastanj beläggs med 

skyddsbestämmelser i 

plankartan. 

Påverkar planens genomförande 

ett riksintresse för väg eller järnväg? 

MB 3 kap. 8§ 
X 

Påverkar planens genomförande ett 

vattenskyddsområde? X 
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FÖRÄNDRINGAR I SAMBAND MED NY DETALJPLAN 

 Beskrivning ja nej Kommentar 
Strider planen mot gällande 

ÖP/FÖP? 

 

 

 

X 

 

 

Samordnat planförfarande (PBL 4 

kap 35§) Särskilda bestämmelser 

med undantag från 

miljöbedömning. 

Gäller detaljplanen enbart en 

verksamhet som tillståndsprövas 

enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 9 kap. 6 § 

MB (A- eller B-verksamhet), och 

är MKB i detta ärende aktuell och 

tillräcklig?  

 

 

 
 

X 

 

Samordnat planförfarande 

(Särskilda bestämmelser med 

undantag från miljöbedömning) 

Gäller detaljplanen enbart en 

åtgärd som prövas genom 

fastställande av en vägplan enligt 

väglagen (1971:948) eller en 

järnvägsplan enligt lagen 

(1995:1649) om byggande av 

järnväg, och är MKB i detta ärende 

aktuell och tillräcklig för 

detaljplanen?  

 

 

 
 

X 
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EFFEKTER PÅ MILJÖN 

(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande negativ påverkan) 

Planens inverkan på: Beskrivning 
1 2 3 4 

Kommentar 

Mark 

Instabilitet, sättningar, erosion, 

skredrisk. 

 
X   

 

 

 

 

Befintliga föroreningar 

Föroreningar i 

mark/sediment/vatten samt i 

befintliga byggnadsverk. 

 

 

 X   

Befintliga 

markföroreningar 

kartläggs genom 

översiktlig 

markundersökning. 

Undersökningen 

visar att det finns 

vissa 

blyföroreningar i 

marken i området. 

Planbeskrivningen 

utvecklar 

resonemang om 

detta. 
Luft eller klimat  

Luftföroreningar, lokalklimat, 

vind. 

 

 

X   
 

 

 

Vatten 

Yt- eller grundvattnets kvalitet, 

mängd, infiltration, 

strömningsförhållanden etc. 

 

X   
 

 

 

Växt eller djurliv 

Påverkas hotade arter, antalet arter, 

arternas sammansättning, 

spridningslänkar etc. 

 

 X  
 

 

 

Gestaltning 

Landskapsbild och stadsbild 

Utsikter, utblickar, landmärken. 

 

 

 X  
 

 

 

Dagvattenhantering, 

Ökar planens genomförande 

översvämningsrisker.? 

 

 

 

X   
 

 

Dagvatten beräknas 

kunna tas om hand i 

befintliga 

dagvattenledningar. 
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Inverkan på omgivningen i övrigt 

(störande verksamheter) 

 

 

 

X 

 

  
 

 

 

 

 

 

STÖRNINGAR OCH EFFEKTER PÅ HÄLSAN 

(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande) 
Planens genomförande ger 

upphov till: 
Beskrivning 

1 2 3 4 
Kommentar 

Störningar i form av ljud. 

Människor exponeras för störande 

buller. 

 

 

 X  
 

 

Bestämmelse har 

inkluderats i 

plankartan om att 

Varje bostad ska ha 

tillgång till minst en 

uteplats som ska 

utformas så att 50 

dBA ekvivalent 

ljudnivå inte 

överskrids samt så 

att 70 dBA maximal 

ljudnivå inte 

överskrids med mer 

än 10 dBA maximal 

ljudnivå fem gånger 

per timme mellan kl. 

06.00 och 22.00 vid 

uteplatsen. 

 

 
Störningar i form av ljus. 

 
 

X   
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Störningar i form av vibrationer 

Omgivningen exponeras för 

markvibrationer. 

 
X   

 

 

 

Skyddsavstånd till bostäder 

Risker av explosion, brand, 

strålning, utsläpp, djurhållning. 

(transporter av farligt gods) 

 

X   
 

 

 

Radonrisk (markradon eller annan 

förekomst) 
 

 X  
 

 

Tillkommande 

bebyggelse kan 

komma att behöva 

byggas radonsäkert. 
Elektromagnetiska fält.  

X   
 

 

 

Minskad tillgång till rekreativa  

Miljöer. 
 

  X 
 

 

 

Planlagd mark riskerar att bli utsatt 

för översvämningsrisk. 

Närliggande vattendrag sjöar eller 

inom riskområde vid höga flöden. 

 

X   
 

 

 

 

 

EFFEKTER PÅ HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN OCH ANDRA 
RESURSER 

(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande) 

 Beskrivning 1 2 3 4 Kommentar 
Miljöbalken 3 kap. 4 § 

Tas odlingsmark i anspråk? 
 

X   
 

 

 

 
Innebär planen att icke förnybara 

energisystem för uppvärmning etc 

kommer att användas. 

 
X   

 

 

 

 

Innebär planen att en långsiktigt 

hållbar resursanvändning inte 

främjas (uttömmande av ej 

förnyelsebara resurser såsom 

dricksvatten, grus och bergtäkter 

etc) 

 

 

X   
 

 

 

 

Ger planen negativ inverkan på 

möjligheter till rekreation och 

rörligt friluftsliv  

(närströvområden, parker, 

grönstråk, utflyktsmål, 

vandringsleder, frilufts- och 

idrottsanläggningar) 

 

 

  X 
 

 

Minskning av en 

idag tillgänglig 

grönyta. Andelen 

allmän platsmark 

ökas. 

Ger planen negativ påverkan på 

kulturhistoriska värden (arkeologi, 

fornlämningar, jord-, skogsbruks 

eller industrihistoriska värden)  

 

X   
 

 

 

Påverkas kulturhistoriska 

samband, gestaltning, landskaps- 

stadsbild, in- och utblickar. 

 

 

 X  
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UTVÄRDERING 

(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande påverkan) 

1 2 3 4 Kommentar och värdering 
Innebär förslaget tydliga 

motsättningar mellan olika 

intressen 
X 

Förtätning i befintlig bebyggelse innebär att 

motstående intressen måste vägas mot varandra. 

Kan planen antas medföra 

påverkan på risker för människors 

hälsa eller för miljön? 

X 

Kan planen antas medföra 

påverkan på kulturvärden? X 
Viss påverkan på riksintresset för kulturmiljövård. 

Målet är att stärka riksintresset. 

Kan planen antas medföra 

påverkan på naturvärden? X Förtätningen innebär att grönyta tas i anspråk. 

Kan planen antas medföra 

påverkan på sociala värden? 
X 

Kan planen antas medföra 

påverkan på materiella eller 

ekonomiska värden? 

X 

Ger ett genomförande av planen 

som helhet en betydande negativ 

effekt på miljön, hälsan eller 

hushållningen med mark, vatten 

och andra naturresurser? (Den 

kumulativa effekten av flera 

mindre effekter 

kan ge stora negativa effekter utan 

att de var för sig behöver innebära 

betydande miljöpåverkan). 

X 
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BEHOVSBEDÖMNING 

ja nej Kommentar och värdering 
Ett genomförande av planen innebär 

betydande påverkan på miljö, hälsa 

eller hushållningen med mark, 

vatten och andra naturresurser.  

En miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) enligt 6 kap miljöbalken 

behövs. X 

Är slutsatsen att betydande miljöpåverkan inte antas 

uppstå beskrivs behovsbedömningens resultat i 

planbeskrivningen. 

Är slutsatsen att planens genomförande kan leda till 

betydande påverkan på miljön ska en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Innehållet i 

miljökonsekvensbeskrivningen regleras av 4 kap. 34 § 

PBL. Paragrafen hänvisar till 6 kap. 12 § och 13 § MB, 

respektive till 7 §  

Beskriv gärna här vilka miljöaspekter som föreslås 

hanteras under miljöbedömningen. 

Den slutgiltiga versionen av undersökningen är upprättad på Stadsarkitektkontoret, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 2019-05-14. 

Medverkande tjänstemän som arbetat med checklistan och behovsbedömningen. 

Per Lilja  

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

Simon Ljunggren 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 4 (27) 
Sammanträdesdatum: 

Tillväxtutskottet 2019-05-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

TU §34/19 Dnr: KS 2018/5 

Yttrande över granskning av detaljplan för 

Rådhuskvarteret 5 i Lindesberg för byggnation av 

bostäder och verksamhetslokaler av Fastigheter i 

Linde AB 

Beslut 

Tillväxtutskottet ställer sig positiva till inriktning till byggnation 
av bostäder och verksamhetslokaler vid Rådhuskvarteret 5 i 
Lindesberg. Övriga punkter ska beaktas i det fortsatta arbetet. 

Ärendebeskrivning 

Yttrande över granskning av detaljplan för Rådhuskvarteret 5 i 
Lindesberg för byggnation av bostäder och verksamhetslokaler 
av Fastigheter i Linde AB.  

• Arbetet med centrumutvecklingen i Lindesbergs stadskärna
och de önskemål som finns om att förtäta handeln bör dock
beaktas.

• Förvaltningen ber även tillväxtutskottet att beakta bevarandet
av kulturmiljöer och möjlighet till en tillgänglig parkmiljö, detta
som ett led i att erbjuda en attraktiv boendemiljö i de centrala
delarna av Lindesbergs stadskärna.

• Slutligen bör även tillväxtutskottet tänka på hur denna
investering påverkar utvecklingen av landsbygden.

Förvaltningens förslag till beslut  

Tillväxtutskottet beslutar 

• Om positiv inriktning till byggnation av bostäder och
verksamhetslokaler vid Rådhuskvarteret 5 i Lindesberg.

• Arbetet med centrumutvecklingen i Lindesbergs stadskärna
och de önskemål som finns om att förtäta handeln bör dock
beaktas.

• Förvaltningen ber även tillväxtutskottet att beakta bevarandet
av kulturmiljöer och möjlighet till en tillgänglig parkmiljö, detta
som ett led i att erbjuda en attraktiv boendemiljö i de centrala
delarna av Lindesbergs stadskärna.



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 5 (27) 
Sammanträdesdatum: 

Tillväxtutskottet 2019-05-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

• Slutligen bör även tillväxtutskottet tänka på hur denna
investering påverkar utvecklingen av landsbygden.

Ledamöternas förslag till beslut  

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
ställer sig positiva till inriktning till byggnation av bostäder och 
verksamhetslokaler vid Rådhuskvarteret 5 i Lindesberg. Övriga 
punkter ska beaktas i det fortsatta arbetet.  

Beslutsgång  

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Irja Gustavsson 
(S) förslag och finner att tillväxtutskottet beslutar enligt Irja
Gustavsson (S) förslag.

_____ 

För kännedom: 

Tillväxtförvaltningen 
Samhällsbyggnad Bergslagen 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 23 (50) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§101/19 Dnr: KS 2018/5 

Detaljplan för Rådhuskvarteret 5 i Lindesberg för 

byggnation av bostäder och verksamhetslokaler av 

Fastigheter i Linde AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
detaljplan för Rådhuskvarteret 5 m.fl. i Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Lindesbergsbostäder AB arbetat fram ett förslag till detaljplan 
för Rådhuskvarteret 5 m.fl. i Lindesbergs kommun. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 
bostäder, handel och kontor i kvarterets östra del och därtill 
skapa en parkyta centralt i kvarteret. Syftet är även att anpassa 
ny bebyggelse och gårdsmiljöer efter de kulturhistoriska värden 
som finns i området. 

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2018-10-
24 – 2018-11-22. Därefter har förslaget varit utsänt på 
granskning under tiden 2019-04-12 – 2019-05-06. Under 
granskningstiden har reviderade planhandlingar funnits 
tillgängliga på stadsarkitektkontoret, biblioteket i Lindesberg 
samt digitalt på www.sbbergslagen.se 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
detaljplan för Rådhuskvarteret 5 m.fl. i Lindesbergs kommun. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ulf Axelsson (V) föreslår avslag till förvaltningens förslag. 

Tommy Kragh (S), Pär-Ove Lindqvist (M), Jonas Kleber (C) och 
Nils Detlofsson (L) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Irja Gustavsson (S) ställer förvaltningens förslag 
mot Ulf Axelsson (V) förslag till avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 24 (50) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen 2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

_____ 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2019-04-18  KS 2019/146 

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

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtutskottet 

Kommunalt bidrag och finansiering av fyrverkerier och andra 

pyroteknisk shower 

Förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 
 Att Lindesbergs kommun inte bidrar till finansiering av fyrverkerier och

andra pyrotekniska shower. Ej heller ger bidrag till arrangemang där
sådana inslag förekommer med start från 2020-01-01.

 Att ge berörda tjänstemän i kommunen i uppdrag att ta fram riktlinjer för
allmänhetens användning av fyrverkerier i Lindesbergs kommun.

Ärendebeskrivning 

Hantering av fyrverkerier har de senaste åren blivit en stor fråga i många 
kommuner. Det finns kommuner som infört totalförbud för all användning av 
fyrverkerier och pyroteknik i kommen. De förbuden har dock rivits upp men 
flera kommuner har kraftigt begränsat användningen av fyrverkerier till 
speciella dagar och tider. 

Innan omorganisationen i kommunen tog den gamla Kultur- och 
fritidsförvaltningen beslut om att föreningsbidrag inte fick användas till 
fyrverkerier. Samtidigt finansierade kommunen, via näringslivsenheten, 
fyrverkerier som användes till Valborgsmässofirande och Sommarsaluten 
båda i Lindesbergs tätort. Finansiering av fyrverkerier är aktuell för dessa 
arrangemang även under 2019. Totalt uppgår beloppet till ca 120 000 kr. I år 
har dock bidraget villkorat så att fyrverkerier som smäller inte får användas. 

Konsekvenser 

Orsaken till att begränsa användningen av fyrverkerier i kommuner är 
baserad på miljömässa orsaker för både natur och djur. Dessutom kan det 
vara tveksamt att ta finansiering från föreningsbidrag till fyrverkerier. 
Föreningsbidragen ska i första hand skapa verksamhet för medborgarna. 

Magnus Sjöberg Jonas Andersson 
Förvaltningschef Fritidskonsulent 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 41 (50) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§111/19 Dnr: KS 2019/146 

Kommunalt bidrag och finansiering av fyrverkerier 

och andra pyroteknisk shower 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Lindesbergs kommun bidrar inte till finansiering av
fyrverkerier och andra pyrotekniska shower. Ej heller ges
bidrag till arrangemang där sådana inslag förekommer
med start från 2020-01-01.

Kommunstyrelsen beslutar 

 Ge berörda tjänstemän i kommunen i uppdrag att ta fram
riktlinjer för allmänhetens användning av fyrverkerier i
Lindesbergs kommun.

Ärendebeskrivning 

Hantering av fyrverkerier har de senaste åren blivit en stor fråga 
i många kommuner. Det finns kommuner som infört totalförbud 
för all användning av fyrverkerier och pyroteknik i kommen. De 
förbuden har dock rivits upp men flera kommuner har kraftigt 
begränsat användningen av fyrverkerier till speciella dagar och 
tider. 

Innan omorganisationen i kommunen tog den gamla Kultur- och 
fritidsförvaltningen beslut om att föreningsbidrag inte fick 
användas till fyrverkerier. Samtidigt finansierade kommunen, 
via näringslivsenheten, fyrverkerier som användes till 
Valborgsmässofirande och Sommarsaluten båda i Lindesbergs 
tätort. Finansiering av fyrverkerier är aktuell för dessa 
arrangemang även under 2019. Totalt uppgår beloppet till ca 
120 000 kr. I år har dock bidraget villkorat så att fyrverkerier 
som smäller inte får användas. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Lindesbergs kommun bidrar inte till finansiering av
fyrverkerier och andra pyrotekniska shower. Ej heller ges
bidrag till arrangemang där sådana inslag förekommer
med start från 2020-01-01.



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 42 (50) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen besluta 

 Ge berörda tjänstemän i kommunen i uppdrag att ta fram
riktlinjer för allmänhetens användning av fyrverkerier i
Lindesbergs kommun.

_____ 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 21 (27) 
Sammanträdesdatum: 

Tillväxtutskottet 2019-05-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

TU §43/19 Dnr: KS 2019/146 

Kommunalt bidrag och finansiering av fyrverkerier 

och andra pyroteknisk shower 

Beslut 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Lindesbergs kommun bidrar inte till finansiering av
fyrverkerier och andra pyrotekniska shower. Ej heller
ges bidrag till arrangemang där sådana inslag
förekommer med start från 2020-01-01.

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

2. Ge berörda tjänstemän i kommunen i uppdrag att ta
fram riktlinjer för allmänhetens användning av
fyrverkerier i Lindesbergs kommun.

Ärendebeskrivning 

Hantering av fyrverkerier har de senaste åren blivit en stor fråga 
i många kommuner. Det finns kommuner som infört totalförbud 
för all användning av fyrverkerier och pyroteknik i kommen. De 
förbuden har dock rivits upp men flera kommuner har kraftigt 
begränsat användningen av fyrverkerier till speciella dagar och 
tider. 

Innan omorganisationen i kommunen tog den gamla Kultur- och 
fritidsförvaltningen beslut om att föreningsbidrag inte fick 
användas till fyrverkerier. Samtidigt finansierade kommunen, 
via näringslivsenheten, fyrverkerier som användes till 
Valborgsmässofirande och Sommarsaluten båda i Lindesbergs 
tätort. Finansiering av fyrverkerier är aktuell för dessa 
arrangemang även under 2019. Totalt uppgår beloppet till ca 
120 000 kr. I år har dock bidraget villkorat så att fyrverkerier 
som smäller inte får användas. 

Förvaltningens förslag till beslut  

Tillväxtutskottet beslutar 

1. Lindesbergs kommun bidrar inte till finansiering av
fyrverkerier och andra pyrotekniska shower. Ej heller



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 22 (27) 
Sammanträdesdatum: 

Tillväxtutskottet 2019-05-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ges bidrag till arrangemang där sådana inslag 
förekommer med start från 2020-01-01. 

2. Ge berörda tjänstemän i kommunen i uppdrag att ta
fram riktlinjer för allmänhetens användning av
fyrverkerier i Lindesbergs kommun.

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Lindesbergs kommun bidrar inte till finansiering av
fyrverkerier och andra pyrotekniska shower. Ej heller
ges bidrag till arrangemang där sådana inslag
förekommer med start från 2020-01-01.

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
föreslår kommunstyrelsen besluta 

2. Ge berörda tjänstemän i kommunen i uppdrag att ta
fram riktlinjer för allmänhetens användning av
fyrverkerier i Lindesbergs kommun.

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningens förslag till beslut med Irja Gustavsson (S) 
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 

_____ 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§111/19 Dnr: KS 2019/146 

Kommunalt bidrag och finansiering av fyrverkerier 

och andra pyroteknisk shower 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Lindesbergs kommun bidrar inte till finansiering av
fyrverkerier och andra pyrotekniska shower. Ej heller ges
bidrag till arrangemang där sådana inslag förekommer
med start från 2020-01-01.

Kommunstyrelsen beslutar 

 Ge berörda tjänstemän i kommunen i uppdrag att ta fram
riktlinjer för allmänhetens användning av fyrverkerier i
Lindesbergs kommun.

Ärendebeskrivning 

Hantering av fyrverkerier har de senaste åren blivit en stor fråga 
i många kommuner. Det finns kommuner som infört totalförbud 
för all användning av fyrverkerier och pyroteknik i kommen. De 
förbuden har dock rivits upp men flera kommuner har kraftigt 
begränsat användningen av fyrverkerier till speciella dagar och 
tider. 

Innan omorganisationen i kommunen tog den gamla Kultur- och 
fritidsförvaltningen beslut om att föreningsbidrag inte fick 
användas till fyrverkerier. Samtidigt finansierade kommunen, 
via näringslivsenheten, fyrverkerier som användes till 
Valborgsmässofirande och Sommarsaluten båda i Lindesbergs 
tätort. Finansiering av fyrverkerier är aktuell för dessa 
arrangemang även under 2019. Totalt uppgår beloppet till ca 
120 000 kr. I år har dock bidraget villkorat så att fyrverkerier 
som smäller inte får användas. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Lindesbergs kommun bidrar inte till finansiering av
fyrverkerier och andra pyrotekniska shower. Ej heller ges
bidrag till arrangemang där sådana inslag förekommer
med start från 2020-01-01.
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Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen besluta 

 Ge berörda tjänstemän i kommunen i uppdrag att ta fram
riktlinjer för allmänhetens användning av fyrverkerier i
Lindesbergs kommun.

_____ 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 21 (27) 
Sammanträdesdatum: 

Tillväxtutskottet 2019-05-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

TU §43/19 Dnr: KS 2019/146 

Kommunalt bidrag och finansiering av fyrverkerier 

och andra pyroteknisk shower 

Beslut 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Lindesbergs kommun bidrar inte till finansiering av
fyrverkerier och andra pyrotekniska shower. Ej heller
ges bidrag till arrangemang där sådana inslag
förekommer med start från 2020-01-01.

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

2. Ge berörda tjänstemän i kommunen i uppdrag att ta
fram riktlinjer för allmänhetens användning av
fyrverkerier i Lindesbergs kommun.

Ärendebeskrivning 

Hantering av fyrverkerier har de senaste åren blivit en stor fråga 
i många kommuner. Det finns kommuner som infört totalförbud 
för all användning av fyrverkerier och pyroteknik i kommen. De 
förbuden har dock rivits upp men flera kommuner har kraftigt 
begränsat användningen av fyrverkerier till speciella dagar och 
tider. 

Innan omorganisationen i kommunen tog den gamla Kultur- och 
fritidsförvaltningen beslut om att föreningsbidrag inte fick 
användas till fyrverkerier. Samtidigt finansierade kommunen, 
via näringslivsenheten, fyrverkerier som användes till 
Valborgsmässofirande och Sommarsaluten båda i Lindesbergs 
tätort. Finansiering av fyrverkerier är aktuell för dessa 
arrangemang även under 2019. Totalt uppgår beloppet till ca 
120 000 kr. I år har dock bidraget villkorat så att fyrverkerier 
som smäller inte får användas. 

Förvaltningens förslag till beslut  

Tillväxtutskottet beslutar 

1. Lindesbergs kommun bidrar inte till finansiering av
fyrverkerier och andra pyrotekniska shower. Ej heller
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Sammanträdesdatum: 

Tillväxtutskottet 2019-05-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ges bidrag till arrangemang där sådana inslag 
förekommer med start från 2020-01-01. 

2. Ge berörda tjänstemän i kommunen i uppdrag att ta
fram riktlinjer för allmänhetens användning av
fyrverkerier i Lindesbergs kommun.

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Lindesbergs kommun bidrar inte till finansiering av
fyrverkerier och andra pyrotekniska shower. Ej heller
ges bidrag till arrangemang där sådana inslag
förekommer med start från 2020-01-01.

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
föreslår kommunstyrelsen besluta 

2. Ge berörda tjänstemän i kommunen i uppdrag att ta
fram riktlinjer för allmänhetens användning av
fyrverkerier i Lindesbergs kommun.

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningens förslag till beslut med Irja Gustavsson (S) 
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 

_____ 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2019-05-14  KS 2019/171 

Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 

Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 4 2018 

Förslag till beslut  

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4 2018 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).  

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera 
detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunerna rapporterar 
kvartalsvis.  

Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut 
ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift 
hos förvaltningsrätten. 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Socialnämnden 

Bilagor: 

Protokollsutdrag SN§40, tjänsteskrivelse samt sammanställning ej verkställda 
beslut inom socialförvaltningen kvartal 4 2018. 
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Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§110/19 Dnr: KS 2019/171 

Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen kvartal 4 2018 

Beslut 

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4 2018 
överlämnas till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Kommunerna rapporterar kvartalsvis.  

Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge 
på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om 
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

Förslag till beslut  

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4 2018 
överlämnas till kommunfullmäktige. 

_____ 

För kännedom: 

Socialnämnden 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 9 (24) 
Sammanträdesdatum: 

Socialnämnden  2019-04-11 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN §40/19 Dnr: SN 2019/20 

Ej verkställda beslut kvartal 4 2018 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

Sammanställning avseende ej verkställda beslut kvartal 4 år 
2018 delges kommunstyrelsen och föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar delge kommunfullmäktige 
sammanställningen. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om ett beslut inte 
verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta 
till IVO. Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer 
att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska 
verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en 
särskild avgift hos förvaltningsrätten. Värt att notera är att Vård 
och Omsorg inte heller detta kvartal har några ej verkställda 
beslut att rapportera. 

Förslag till beslut 

Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 4 
år 2018, delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Vice ordförande John Omoomian (S) finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 

 _____ 

Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
För kännedom 
Förvaltningschef 

KS 2019/171-1
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1 
Tjänsteskrivelse 

2019-01-29 Dnr 
Socialförvaltningen 
Malin Spiik 
0581-812 90 

malin.spiik@lindesberg.se Socialnämnd. 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2018 

Förslag till beslut 
- Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 4 år

2018, delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning 
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS).  

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera 

detta till IVO. Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att 

den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan 

myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 

förvaltningsrätten. 

Värt att notera är att Vård och Omsorg inte heller detta kvartal har några ej 

verkställda beslut att rapportera. 

Madde Gustavsson Malin Spiik  
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

Bilagor: 
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2018. 



Ej verkställda beslut - Kvartal 4 2018 (Socialnämnd)

Område Ej verkställda beslut Män
Q4

Kvinnor
Q4

Antal
Q4

Antal
Q3

Antal
Q2

Antal
Q1

Antal
Q4
2017

Kommentar

Funktionsstöd Avlösare (LSS) 0 0 0 0 1 1 2

Bostad med särskild service (LSS) 3 2 5 6 4 3 3

Daglig verksamhet (LSS) 0 0 0 0 0 0 0

Dagverksamhet (SoL) 0 0 0 0 0 0

Kontaktperson (LSS) 5 2 7 6 7 19 15

Ledsagare (LSS) 0 0 0 0 0 0 0

Stödfamilj (LSS) 1 0 1 1 2 2 1

Återrapporterade ärenden, som
blivit inrapporterade även
föregående kvartal

6 1 7 6 9 19 19

Beslut verkställda/avslutade inom
kvartalet

1 1 2 6 7 7 5

Korttidstillsyn för skolungdom
över 12 år (LSS)

0 0 0 0 0 1 1

Korttidsboende (LSS) 1 1 2 2 0 0 0

Individ och
familjeomsorg

Boendestöd 0 1 1 0 0 0 0

Ekonomiskt bistånd 0 0 0 0 3 0 0

Familjehemsplaceringar 0 0 0 0 0 0 0

Kontaktfamilj 1 0 1 0 4 4 0

Kontaktperson 0 1 1 1 1 1 1

Kontaktperson psykiatri 0 1 1 0 0 0 0

Övriga insatser 0 0 0 0

Återrapporterade ärenden, som
blivit inrapporterade även
föregående kvartal

0 0 0 0

Beslut verkställda/avslutade inom
kvartalet

0 1 1 0 3 0 3

Vård och
omsorg

Dagverksamhet 0 0 1 1

Gruppboende 0 0 0

Korttidsboende 0 1 0 1

Vårdboende 0 0 0

Återrapporterade ärenden, som
blivit inrapporterade även
föregående kvartal

0 0 4 0

Beslut verkställda/avslutade inom
kvartalet

0 4 5 1

Hemtjänst 0 0 2

Trygghetslarm 0 0 1

Växelvård 0 0 1

sida 1 av 1 (2019-01-31)
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Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen  2019-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§110/19 Dnr: KS 2019/171 

Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen kvartal 4 2018 

Beslut 

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4 2018 
överlämnas till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Kommunerna rapporterar kvartalsvis.  

Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge 
på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om 
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

Förslag till beslut  

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4 2018 
överlämnas till kommunfullmäktige. 

_____ 

För kännedom: 

Socialnämnden 







  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

2019-05-17  KS 2019/43 

 Kanslienheten 
Anna Nilsson 
 0581-810 30 
anna.nilsson@lindesberg.se 
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Kommunfullmäktige 
 

Redovisning av kommunalt partistöd 2018 

 
Förslag till beslut  

 
Kommunfullmäktige godkänner utbetalning av partistöd för 2020 till  
partierna enligt följande:  
 
Socialdemokraterna 213 900 kr  
Sverigedemokraterna 144 150 kr  
Moderaterna 130 200 kr  
Centerpartiet 102 300 kr  
Miljöpartiet 32 550 kr  
Vänsterpartiet 60 450 kr  
Liberalerna 32 550 kr  
Kristdemokraterna 46 500 kr  
Landsbygdspartiet oberoende 32 550 kr. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Från och med 1 februari 2014 har nya regler för partistöd i kommunallagen trätt i 
kraft, dessa ska gälla från och med 2015-01- 01. Utifrån detta beslutade 
kommunfullmäktige § 161/2014 att anta  
nya riktlinjer för kommunalt partistöd i Lindesbergs kommun.  
 
I kommunens riktlinjer för partistöd samt i kommunallagens 1 kap 12 § står det 
att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 
Det står även att om redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen senast den 31 maj utbetalas inget  
stöd för nästkommande år.  
 
Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat in 
redovisning och granskningsrapport för 2018. Landsbygdspartiet oberoende har 
inte inkommit med redovisning eftersom de under föregående mandatperiod inte 
var representerade i kommunfullmäktige. 
 
 
Partistödet betalas årligen ut i förskott, senast 1 september.  
Väljer kommunfullmäktige att godkänna redovisning och  
granskning ska partistöd för 2020 betalas ut enligt följande:  

 
Socialdemokraterna 213 900 kr 
Sverigedemokraterna 144 150 kr  
Moderaterna 130 200 kr  
Centerpartiet 102 300 kr  
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Miljöpartiet 32 550 kr  
Vänsterpartiet 60 450 kr  
Liberalerna 32 550 kr  
Kristdemokraterna 27 90 kr  
Landsbygdspartiet oberoende 46 500 kr  

 
Partistödet består av:  

 
Ett grundstöd, som uppgår till 40 % av prisbasbeloppet  
Ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet  
Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr. 
 
 
Henrik Arenvang   Anna Nilsson 
Förvaltningschef    Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
 
Bilagor: 

Redovisning från respektive parti 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-05-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§106/19   Dnr: KS 2019/43 
 
Redovisning av kommunalt partistöd 2018 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
utbetalning av partistöd för 2020 till partierna enligt följande: 
 
Moderaterna 130 200 kr  
Centerpartiet 102 300 kr  
Miljöpartiet 32 550 kr  
Vänsterpartiet 60 450 kr  
Liberalerna 32 550 kr  
Kristdemokraterna 46 500 kr  
Landsbygdspartiet oberoende 32 550 kr. 
 
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna får i uppdrag att 
komplettera med resultatrapport och verksamhetsberättelse för 
beslut i kommunfullmäktige i september 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Från och med 1 februari 2014 har nya regler för partistöd i 
kommunallagen trätt i kraft, dessa ska gälla från och med 2015-
01- 01. Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige § 161/2014 
att anta nya riktlinjer för kommunalt partistöd i Lindesbergs 
kommun.  
 
I kommunens riktlinjer för partistöd samt i kommunallagens 1 
kap 12 § står det att beslut om att betala ut partistöd ska fattas 
av fullmäktige minst en gång per år. Det står även att om 
redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen senast den 31 maj utbetalas inget  
stöd för nästkommande år.  
 
Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige har 
lämnat in redovisning och granskningsrapport för 2018. 
Landsbygdspartiet oberoende har inte inkommit med 
redovisning eftersom de under föregående mandatperiod inte 
var representerade i kommunfullmäktige. 
 
Partistödet betalas årligen ut i förskott, senast 1 september.  
Väljer kommunfullmäktige att godkänna redovisning och  
granskning ska partistöd för 2020 betalas ut enligt följande:  
 
Socialdemokraterna 213 900 kr 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-05-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Sverigedemokraterna 144 150 kr  
Moderaterna 130 200 kr   
Centerpartiet 102 300 kr  
Miljöpartiet 32 550 kr  
Vänsterpartiet 60 450 kr  
Liberalerna 32 550 kr  
Kristdemokraterna 27 90 kr  
Landsbygdspartiet oberoende 46 500 kr  

 
Partistödet består av:  
Ett grundstöd, som uppgår till 40 % av prisbasbeloppet  
Ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet  
Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr 
 
Förslag till beslut  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
utbetalning av partistöd för 2020 till partierna enligt följande:  
 
Socialdemokraterna 213 900 kr  
Sverigedemokraterna 144 150 kr  
Moderaterna 130 200 kr  
Centerpartiet 102 300 kr  
Miljöpartiet 32 550 kr  
Vänsterpartiet 60 450 kr  
Liberalerna 32 550 kr  
Kristdemokraterna 46 500 kr  
Landsbygdspartiet oberoende 32 550 kr. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige godkänna utbetalning av partistöd 
för 2020 till partierna enligt följande: 
 
Moderaterna 130 200 kr  
Centerpartiet 102 300 kr  
Miljöpartiet 32 550 kr  
Vänsterpartiet 60 450 kr  
Liberalerna 32 550 kr  
Kristdemokraterna 46 500 kr  
Landsbygdspartiet oberoende 32 550 kr. 
 
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna får i uppdrag att 
komplettera med resultatrapport och verksamhetsberättelse för 
beslut i kommunfullmäktige i september 2019. 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-05-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Irja Gustavsson 
(S) ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 

_____ 

 

För åtgärd: 

Kanslienheten 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-05-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§106/19   Dnr: KS 2019/43 
 
Redovisning av kommunalt partistöd 2018 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
utbetalning av partistöd för 2020 till partierna enligt följande: 
 
Moderaterna 130 200 kr  
Centerpartiet 102 300 kr  
Miljöpartiet 32 550 kr  
Vänsterpartiet 60 450 kr  
Liberalerna 32 550 kr  
Kristdemokraterna 46 500 kr  
Landsbygdspartiet oberoende 32 550 kr. 
 
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna får i uppdrag att 
komplettera med resultatrapport och verksamhetsberättelse för 
beslut i kommunfullmäktige i september 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Från och med 1 februari 2014 har nya regler för partistöd i 
kommunallagen trätt i kraft, dessa ska gälla från och med 2015-
01- 01. Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige § 161/2014 
att anta nya riktlinjer för kommunalt partistöd i Lindesbergs 
kommun.  
 
I kommunens riktlinjer för partistöd samt i kommunallagens 1 
kap 12 § står det att beslut om att betala ut partistöd ska fattas 
av fullmäktige minst en gång per år. Det står även att om 
redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen senast den 31 maj utbetalas inget  
stöd för nästkommande år.  
 
Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige har 
lämnat in redovisning och granskningsrapport för 2018. 
Landsbygdspartiet oberoende har inte inkommit med 
redovisning eftersom de under föregående mandatperiod inte 
var representerade i kommunfullmäktige. 
 
Partistödet betalas årligen ut i förskott, senast 1 september.  
Väljer kommunfullmäktige att godkänna redovisning och  
granskning ska partistöd för 2020 betalas ut enligt följande:  
 
Socialdemokraterna 213 900 kr 
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Sverigedemokraterna 144 150 kr  
Moderaterna 130 200 kr   
Centerpartiet 102 300 kr  
Miljöpartiet 32 550 kr  
Vänsterpartiet 60 450 kr  
Liberalerna 32 550 kr  
Kristdemokraterna 27 90 kr  
Landsbygdspartiet oberoende 46 500 kr  

 
Partistödet består av:  
Ett grundstöd, som uppgår till 40 % av prisbasbeloppet  
Ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet  
Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr 
 
Förslag till beslut  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
utbetalning av partistöd för 2020 till partierna enligt följande:  
 
Socialdemokraterna 213 900 kr  
Sverigedemokraterna 144 150 kr  
Moderaterna 130 200 kr  
Centerpartiet 102 300 kr  
Miljöpartiet 32 550 kr  
Vänsterpartiet 60 450 kr  
Liberalerna 32 550 kr  
Kristdemokraterna 46 500 kr  
Landsbygdspartiet oberoende 32 550 kr. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige godkänna utbetalning av partistöd 
för 2020 till partierna enligt följande: 
 
Moderaterna 130 200 kr  
Centerpartiet 102 300 kr  
Miljöpartiet 32 550 kr  
Vänsterpartiet 60 450 kr  
Liberalerna 32 550 kr  
Kristdemokraterna 46 500 kr  
Landsbygdspartiet oberoende 32 550 kr. 
 
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna får i uppdrag att 
komplettera med resultatrapport och verksamhetsberättelse för 
beslut i kommunfullmäktige i september 2019. 
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Beslutsgång 

 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Irja Gustavsson 
(S) ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 

_____ 

 

För åtgärd: 

Kanslienheten 
 

 
 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2019-05-15  KS 2018/294 

 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
 

Svar på motion från Christina Pettersson (C) och Tuula Marjeta 

(C) om att förbättra anhörigstödet i Lindesbergs kommun 

 
Förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

 Motionen besvaras med yttrande från socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Christina Pettersson (C) och Tuula Marjeta (C) inkom den 20 augusti 2018 
med en motion där de föreslår att Lindesbergs kommun utökar den 
kostnadsfria avlösningen från 10 timmar per månad till att gälla 15 timmar 
per månad från och med den 1 januari 2019. 
 
Socialnämnden under hösten har utarbetat nya riktlinjer gällande anhörigstöd 
och demensdagvård.  
 
I de nya riktlinjerna står förvaltningen fast vid att den kostnadsfria 
avlösningen ska fortsätta att erbjudas 10 timmar per månad, dag- och 
kvällstid samt helger. 
 
 
Henrik Arenvang  Ellinor Halldan 
Kommundirektör   Handläggare 
 

 
 
För kännedom: 

Socialnämnden 
 
Bilagor: 

SN §183 remissvar på motion från Christina Pettersson (C) och Tuula Marjeta 
(C) om att förbättra anhörigstödet i Lindesbergs kommun samt 
tjänsteskrivelse 
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§113/19   Dnr: KS 2018/294 
 
Svar på motion från Christina Pettersson (C) och 

Tuula Marjeta (C) om att förbättra anhörigstödet i 

Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. Motionen besvaras med yttrande från socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Christina Pettersson (C) och Tuula Marjeta (C) inkom den 20 
augusti 2018 med en motion där de föreslår att Lindesbergs 
kommun utökar den kostnadsfria avlösningen från 10 timmar 
per månad till att gälla 15 timmar per månad från och med den 1 
januari 2019. 
 
Socialnämnden under hösten har utarbetat nya riktlinjer 
gällande anhörigstöd och demensdagvård.  
 
I de nya riktlinjerna står förvaltningen fast vid att den 
kostnadsfria avlösningen ska fortsätta att erbjudas 10 timmar 
per månad, dag- och kvällstid samt helger. 
 
Förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
2. Motionen besvaras med yttrande från socialnämnden. 

_____ 

 

För kännedom: 

Socialnämnden 
 

 
 

 



KS 2018/294-4
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§113/19   Dnr: KS 2018/294 
 
Svar på motion från Christina Pettersson (C) och 

Tuula Marjeta (C) om att förbättra anhörigstödet i 

Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. Motionen besvaras med yttrande från socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Christina Pettersson (C) och Tuula Marjeta (C) inkom den 20 
augusti 2018 med en motion där de föreslår att Lindesbergs 
kommun utökar den kostnadsfria avlösningen från 10 timmar 
per månad till att gälla 15 timmar per månad från och med den 1 
januari 2019. 
 
Socialnämnden under hösten har utarbetat nya riktlinjer 
gällande anhörigstöd och demensdagvård.  
 
I de nya riktlinjerna står förvaltningen fast vid att den 
kostnadsfria avlösningen ska fortsätta att erbjudas 10 timmar 
per månad, dag- och kvällstid samt helger. 
 
Förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
2. Motionen besvaras med yttrande från socialnämnden. 

_____ 

 

För kännedom: 

Socialnämnden 
 

 
 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

2019-05-14  KS 2018/458 

 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
 

Svar på motion från Inger Griberg (MP) och Bengt Evertsson (MP) 

om att erbjuda alla som fyllt 90 år plats på äldreboende utan 

biståndsbeslut 

 
Förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
 Motionen avslås med hänvisning till socialnämndens beslut den 11 april 

2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Inger Griberg (MP) och Bengt Evertsson (MP) inkom den 13 november 2018 
med en motion där de föreslår att personer boende i Lindesbergs kommun 
och som är 90 år och äldre ska kunna välja att bo kvar hemma med hemtjänst 
eller flytta till ett äldreboende utan biståndsbeslut. 
 
Socialförvaltningen inkom med yttrande: 

 
I riktlinjerna för biståndsbedömning inom vård och omsorg beskrivs grunden 
för att få en plats på ett vårdboende bedöms utifrån: Den som, på grund av 
sjukdom, har omfattande vård-, omsorgs- och trygghetsbehov, behov av hälso- 
och sjukvårdsinsatser samt tillsyn dygnet runt, kan beviljas vårdboendeplats 
om behoven inte kan tillgodoses i det ordinära boendet. 
 
Detta innebär att insatser som hemtjänst och trygghetstillsyn ska ha provats 
men inte räcker till då behovet är för stort att tillgodose i det ordinära 
boendet.  
 
Vård- och omsorgsbehovet ska inte vara av övergående karaktär. 
 
Vårdboende innefattar vård, omsorg, praktisk hjälp, hälso- och 
sjukvårdsinsatser samt tillsyn utifrån den enskildes individuella behov och 
förutsättningar. 
 
Socialnämnden beslutade den 11 april 2019 att biståndshandläggarna följer 
aktuella riktlinjer för biståndsbedömning inom vård och omsorg. Riktlinjerna 
är antagna av socialnämnden.  
 
Motionen avslås. 



   
 

 2 (2)  

 
 
 

Henrik Arenvang  Ellinor Halldan 
Kommundirektör  Handläggare 
 

 
 
För kännedom: 

Socialnämnden 
 
Bilagor: 

SN §41 SN §41 Remissvar motion Inger Griberg (MP) Bengt Evertsson (MP) 
erbjuda alla 90 år plats äldreboende utan biståndsbeslut 
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§112/19   Dnr: KS 2018/458 
 
Svar på motion från Inger Griberg (MP) och Bengt 

Evertsson (MP) om att erbjuda alla som fyllt 90 år 

plats på äldreboende utan biståndsbeslut 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

1. Motionen avslås med hänvisning till socialnämndens beslut 
den 11 april 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Inger Griberg (MP) och Bengt Evertsson (MP) inkom den 13 
november 2018 med en motion där de föreslår att personer 
boende i Lindesbergs kommun och som är 90 år och äldre ska 
kunna välja att bo kvar hemma med hemtjänst eller flytta till ett 
äldreboende utan biståndsbeslut. 
 
Socialförvaltningen inkom med yttrande: 
 
I riktlinjerna för biståndsbedömning inom vård och omsorg 
beskrivs grunden för att få en plats på ett vårdboende bedöms 
utifrån: Den som, på grund av sjukdom, har omfattande vård-, 
omsorgs- och trygghetsbehov, behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser samt tillsyn dygnet runt, kan beviljas 
vårdboendeplats om behoven inte kan tillgodoses i det ordinära 
boendet. 
 
Detta innebär att insatser som hemtjänst och trygghetstillsyn 
ska ha provats men inte räcker till då behovet är för stort att 
tillgodose i det ordinära boendet.  
 
Vård- och omsorgsbehovet ska inte vara av övergående 
karaktär. 
 
Vårdboende innefattar vård, omsorg, praktisk hjälp, hälso- och 
sjukvårdsinsatser samt tillsyn utifrån den enskildes individuella 
behov och förutsättningar. 
 
Socialnämnden beslutade den 11 april 2019 att 
biståndshandläggarna följer aktuella riktlinjer för 
biståndsbedömning inom vård och omsorg. Riktlinjerna är 
antagna av socialnämnden.  
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Motionen avslås. 
 
 
Förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
2. Motionen avslås med hänvisning till socialnämndens beslut 

den 11 april 2019. 

_____ 

 

För kännedom: 

Socialnämnden 
 

 
 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 10 (24) 
 Sammanträdesdatum:  

Socialnämnden  2019-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §41/19   Dnr: SN 2019/23 
 

 Motion från Inger Griberg (MP) och Bengt 
Evertsson (MP) om att erbjuda alla som fyllt 90 år 
plats på äldreboende utan biståndsbeslut 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att: 
 
Biståndshandläggarna följer aktuella riktlinjer för 
biståndsbedömning inom vård och omsorg. Riktlinjerna är 
antagna av socialnämnden. 
 
Motionen avslås. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
I motion om att erbjuda alla som fyllt 90 år plats på äldreboende 
utan biståndsbeslut, inlämnad den 13 november år 2018 av 
Inger Griberg (MP) och Bengt Evertsson (MP) förslår 
Miljöpartiet de Gröna i Lindesberg att personer boende i 
Lindesbergs kommun och som är 90 år och äldre ska kunna välja 
att bo kvar hemma med hemtjänst eller flytta till ett äldreboende 
utan biståndsbeslut. 
 
Socialnämnden får ta del av förvaltningens svar på motionen: 
 
I riktlinjerna för biståndsbedömning inom vård och omsorg 
beskrivs grunden för att få en plats på ett vårdboende bedöms 
utifrån: Den som, på grund av sjukdom, har omfattande vård-, 
omsorgs- och trygghetsbehov, behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser samt tillsyn dygnet runt, kan beviljas 
vårdboendeplats om behoven inte kan tillgodoses i det ordinära 
boendet.  
 
Detta innebär att insatser som hemtjänst och trygghetstillsyn 
ska ha provats men inte räcker till då behovet är för stort att 
tillgodose i det ordinära boendet.  
 
Vård- och omsorgsbehovet ska inte vara av övergående 
karaktär.  

KS 2018/458-6
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Vårdboende innefattar vård, omsorg, praktisk hjälp, hälso- och 
sjukvårdsinsatser samt tillsyn utifrån den enskildes individuella 
behov och förutsättningar.  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår Socialnämnden att:  
- Att biståndshandläggarna följer aktuella riktlinjer för 

biståndsbedömning inom Vård och Omsorg. Riktlinjerna är 
antagna av Socialnämnden.  

- Att motionen avslås. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Vice ordförande John Omoomian (S) föreslår att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Vice ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag. 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
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Kommunstyrelsen  2019-05-27  
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§112/19   Dnr: KS 2018/458 
 
Svar på motion från Inger Griberg (MP) och Bengt 

Evertsson (MP) om att erbjuda alla som fyllt 90 år 

plats på äldreboende utan biståndsbeslut 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

1. Motionen avslås med hänvisning till socialnämndens beslut 
den 11 april 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Inger Griberg (MP) och Bengt Evertsson (MP) inkom den 13 
november 2018 med en motion där de föreslår att personer 
boende i Lindesbergs kommun och som är 90 år och äldre ska 
kunna välja att bo kvar hemma med hemtjänst eller flytta till ett 
äldreboende utan biståndsbeslut. 
 
Socialförvaltningen inkom med yttrande: 
 
I riktlinjerna för biståndsbedömning inom vård och omsorg 
beskrivs grunden för att få en plats på ett vårdboende bedöms 
utifrån: Den som, på grund av sjukdom, har omfattande vård-, 
omsorgs- och trygghetsbehov, behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser samt tillsyn dygnet runt, kan beviljas 
vårdboendeplats om behoven inte kan tillgodoses i det ordinära 
boendet. 
 
Detta innebär att insatser som hemtjänst och trygghetstillsyn 
ska ha provats men inte räcker till då behovet är för stort att 
tillgodose i det ordinära boendet.  
 
Vård- och omsorgsbehovet ska inte vara av övergående 
karaktär. 
 
Vårdboende innefattar vård, omsorg, praktisk hjälp, hälso- och 
sjukvårdsinsatser samt tillsyn utifrån den enskildes individuella 
behov och förutsättningar. 
 
Socialnämnden beslutade den 11 april 2019 att 
biståndshandläggarna följer aktuella riktlinjer för 
biståndsbedömning inom vård och omsorg. Riktlinjerna är 
antagna av socialnämnden.  
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Motionen avslås. 
 
 
Förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
2. Motionen avslås med hänvisning till socialnämndens beslut 

den 11 april 2019. 

_____ 

 

För kännedom: 

Socialnämnden 
 

 
 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2019-05-29  KS 2018/499 

 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Utökning av kommunalt verksamhetsområde för spillvatten och 

vatten och avlopp i Gamla Vibyn, Frövi 

 
Förslag till beslut  

 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka befintligt verksamhetsområde i Frövi, 
till att nu också innefatta Gamla Vibyn, beläget väster om Fröviån och norr om 
Centralvägen.  
 
Följande fastigheter ska ingå i det nya verksamhetsområdet:  
Frövi 1:6, Frövi 1:14, Frövi 1:17, Frövi 1:39, Frövi 1:42, Frövi 1:43 (obebyggt), 
Frövi 1:44, Frövi 1:45, Frövi 1:48 (obebyggt), Frövi 1:49, Frövi 1:50, Frövi 
1:51 och Vibyn 1:12. 
 
Ärendebeskrivning 

 
De berörda fastigheterna med undantag från Frövi 1:6, 1:43 och 1:48 ingår 
sedan länge i Frövi-Vibyns vatten- och avloppsförening. Kommunalt vatten 
har försörjt området via föreningen sedan 1975.  

 
Efter att fastigheternas enskilda avloppsanläggning dömdes ut av 
miljökontoret efter en inventering 2010 har miljökontoret tryckt på om att 
området borde tas in i kommunalt verksamhetsområde för spillvatten. Att 
området består av sammanhållen bebyggelse och ligger i nära anslutning till 
befintligt verksamhetsområde enligt 100 meters regeln är en stor anledning 
till att planer på nytt verksamhetsområde funnits sedan 2011.  
 
Av olika anledningar har projektet dragit ut på tiden, varför föreningens 
gemensamma brunn anslutits till det kommunala nätet som en akutinsats, då 
kommunala ledningar byggdes ut till det nya exploateringsområdet vid Vibyn, 
söder om Centralvägen.  
VA bedömer att det med tanke på nämnda omständigheter att det nu är hög 
tid att utöka verksamhetsområdet vid Gamla Vibyn. 
 
Kommunfullmäktiges beslut (KF §50/19) förtydligas med att gälla även vatten 
och avlopp.  
 
Henrik Arenvang  Ellinor Halldan 
Kommundirektör   Handläggare 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 26 (29) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2019-03-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §50/19   Dnr: KS 2018/499 
 
Utökning av kommunalt verksamhetsområde för 

spillvatten i Gamla Vibyn, Frövi 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka befintligt 
verksamhetsområde i Frövi, till att nu också innefatta Gamla 
Vibyn, beläget väster om Fröviån och norr om Centralvägen.  
 
Följande fastigheter ska ingå i det nya verksamhetsområdet: 
Frövi 1:6 , Frövi 1:14, Frövi 1:17, Frövi 1:39, Frövi 1:42, Frövi 
1:43 (obebyggt), Frövi 1:44, Frövi 1:45, Frövi 1:48 (obebyggt), 
Frövi 1:49, Frövi 1:50, Frövi 1:51 och Vibyn 1:12.  
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka befintligt 
verksamhetsområde i Frövi, till att nu också innefatta Gamla 
Vibyn, beläget väster om Fröviån och norr om Centralvägen.  
 
Följande fastigheter ska ingå i det nya verksamhetsområdet: 
Frövi 1:6 , Frövi 1:14, Frövi 1:17, Frövi 1:39, Frövi 1:42, Frövi 
1:43 (obebyggt), Frövi 1:44, Frövi 1:45, Frövi 1:48 (obebyggt), 
Frövi 1:49, Frövi 1:50, Frövi 1:51 och Vibyn 1:12.  
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

 

 
 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 23 (38) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §48/19   Dnr: KS 2018/499 

 

Utökning av kommunalt verksamhetsområde för 

spillvatten i Gamla Vibyn 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka befintligt 

verksamhetsområde i Frövi, till att nu också innefatta Gamla Vibyn, 

beläget väster om Fröviån och norr om Centralvägen. 

 

Följande fastigheter ska ingå i det nya verksamhetsområdet: 

 

Frövi 1:6 

Frövi 1:14 

Frövi 1:17 

Frövi 1:39 

Frövi 1:42 

Frövi 1:43 (obebyggt) 

Frövi 1:44 

Frövi 1:45 

Frövi 1:48 (obebyggt) 

Frövi 1:49 

Frövi 1:50 

Frövi 1:51 

Vibyn 1:12 

 

Ärendebeskrivning 

 

De berörda fastigheterna med undantag från Frövi 1:6, 1:43 

och 1:48 ingår sedan länge i Frövi-Vibyns vatten- och 

avloppsförening. Kommunalt vatten har försörjt området via 

föreningen sedan 1975. 

 

Efter att fastigheternas enskilda avloppsanläggning dömdes ut 

av miljökontoret efter en inventering 2010 har miljökontoret 

tryckt på om att området borde tas in i kommunalt 

verksamhetsområde för spillvatten. Att området består av 

sammanhållen bebyggelse och ligger i nära anslutning till 

befintligt verksam hetsområde enligt 100 meters regeln är en 

stor anledning till att planer på nytt verksamhetsområde 

funnits sedan 2011. 

 

Av olika anledningar har projektet dragit ut på tiden, varför 

föreningens gemensamma brunn anslutits till det kommunala 

nätet som en akutinsats, då kommunala ledningar byggdes ut till 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

det nya exploateringsområdet vid Vibyn, söder om 

Centralvägen. 

VA bedömer att det med tanke på nämnda omständigheter att det 

nu är hög tid att utöka verksamhetsområdet vid Gamla Vibyn. 

 

Direktionens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka befintligt 

verksamhetsområde i Frövi, till att nu också innefatta Gamla Vibyn, 

beläget väster om Fröviån och norr om Centralvägen. 

 

Följande fastigheter ska ingå i det nya verksamhetsområdet: 

 

Frövi 1:6 

Frövi 1:14 

Frövi 1:17 

Frövi 1:39 

Frövi 1:42 

Frövi 1:43 (obebyggt) 

Frövi 1:44 

Frövi 1:45 

Frövi 1:48 (obebyggt) 

Frövi 1:49 

Frövi 1:50 

Frövi 1:51 

Vibyn 1:12 

 

_____ 
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Innehållsförteckning
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Inledning

I den här rapporten presenterar vi  det revisionsarbete som vi har utfört avseende 2018 års revision. Syftet är att ge 
er en bättre bild av vår revision av förbundets räkenskaper, dess interna kontroll samt styrelsens och 
förbundschefens arbete och de iakttagelser som vi har gjort under arbetets gång. 

Rapporten innehåller både våra förslag på utvecklingsområden och områden där vi bedömt att förbundet har en 
bra intern kontroll. Kopplat till de utvecklingsområden som vi har identifierat hittar ni även våra förslag på hur ni 
kan arbeta med dessa framöver.

Vi har även sammanfattat de frågeställningar som vi tycker är väsentliga att beakta  i ert framtida styrelsearbete.

Jennie Fernros Malin Hellblad

Auktoriserad revisor Revisorsassistent

jennie.fernros@freveko.se malin.hellblad@freveko.se

072-467 69 97 072-467 69 96



Revisionens risk- och fokusområden

Vi har identifierat följande områden med förhöjd 
risk inom er verksamhet:

* Eget kapital – storleken samt betydelsen för god  
ekonomisk hushållning

* Uppbyggnaden av redovisningen och den 
finansiella rapporteringen

* Verksamhetsrevision – beslutande, uppföljning 
och måluppfyllelse

* Intern kontroll – existensen av rutiner för intern 
kontroll

1   Revisionens inriktning

Revisionens syfte

Förbundets revisorer har gett Jennie Fernros på Freveko AB i uppdrag att granska 2018 års årsredovisning. 

Vårt uppdrag är att informera styrelsen och revisorerna om den bedömning av redovisning och förvaltning som 
ligger till grund för utformningen av revisionsberättelsen. Vi vill också ge förslag på förbättringar vad gäller 
processer och rutiner för ert förbund. 

Vår revisionsgranskning är baserad på risk* och väsentlighet*. 

I revisionsuppdraget ingår att granska den finansiella informationen, men även att granska styrelsens och 
förbundschefens (FC:ens) förvaltning av förbundet, vilket sker genom vår förvaltningsrevision*.

Styrelsen ansvarar för att förbundet upprättar en årsredovisning inom tre månader från räkenskapsårets slut 
enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Lagen (1997:614) om kommunal 
redovisning ska gälla i tillämpliga delar.

Vår granskning har utförts enligt god revisionssed och med iakttagande av revisorslagens bestämmelser om bl a 
opartiskhet och självständighet samt med beaktande av ISA (International Standards on Auditing).

Granskningen har utförts enligt den upprättade revisionsplanen.

* Finns beskrivet i bilaga 1



Resultaträkning

Erhållna bidrag har ökat med 1 221 tkr och uppgår till 
4118 tkr för 2018 enligt bokföringen. Korrekt belopp på 
erhållna bidrag för 2018 skullehavarit4 112 tkr, 
differensen har uppkommit i samband med 
periodisering av intäkter. Tilldelning av medel sker 
numera utifrån fastställda regler som utgår ifrån bla 
storleken på eget kapital. Förbundet har inte sökt eller 
beviljats extra medel. 
De direkta kostnaderna är 841 tkr högre jämfört mot fg
år. De administrativa kostnaderna har minskat 234 tkr 
jämfört mot 2017. Avvikelsen ligger i övrigt posten som 
var 211 tkr högre fgår.  I övrigt förekommer inga större 
förändringar mellan räkenskapsåren. 
De direkta kostnaderna har blivit 325 tkr lägre än 
budgeterat; främst som följd av 449 tkr lägre 
kostnader för  strukturövergripande insatser än 
budgeterat. Kostnaden för de individinriktade 
insatserna blev dock 125 tkr dyrare  än budgeterat. 
Detta då styrelsen beslutat utöka antalet coacher med 
två 25%-tjänster.
Årets resultat blev +310 tkr jämfört med budgeterade 
-168 tkr (dvs avvikelse om +478 tkr), vilket innebär att 
styrelsen inte minskat överskottet från tidigare som 
man tänkt sig utan istället ökat på överskottet. 

2   Resultatanalys

Här presenterar vi kort resultaträkningen och hur olika faktorer påverkar ert förbund.



Balansräkning

Likviditeten är god.

Årets resultat om +310 tkr ökar det egna 
kapitalet till 950 tkr. 

Det egna kapitalet uppgår per 181231 till  
23 % (16 %) av 2019 (2018) års bidrag. 
Vilket är över den rekommenderade 
gränsen om 20 %. För att rymmas inom 
gränsen bör det egna kapitalet per 191231 
uppgå till maximalt 802 tkr. 

Budgeterat resultat för 2019 är +26 tkr 
enligt flerårsöversikten i 2018 års 
verksamhetsplan. Vi saknar 
verksamhetsplan för 2019. Om budgeten 
efterlevs  skulle den ge ett eget kapital per 
191231 uppgående till 976 tkr (24 %).

2   Balansanalys

Här presenterar vi kort balansräkningen och hur olika faktorer påverkar ert förbund.



Förbundet har bra rutiner och kontroller 

avseende

•   Resultatrapporter under löpande år. Vid 

varje styrelsemöte gås periodrapport 

igenom. Vi kan dock ej följa dessa då de ej 

finns bifogade som bilagor till protokollen.

•   Översyn av den finansiella 

rapporteringen har gjorts och 

projektredovisning (samverkansteam, 

Samverkansinsatser, Mottagningsteam 

samt admSOFINT) tillämpas, vilket 

underlättar rapporteringen i SUS.

•   Flerårsbudget har upprättats i 

verksamhetsplanen för 2018, vilket är 

nödvändigt i takt med att tidigare års 

överskott minskar.

3   Revisionen

Intern kontroll

Vår granskning har bland annat omfattat genomgång av de väsentliga processerna för finansiell rapportering, inköp och 
försäljning samt lön. Här sammanfattar vi våra slutsatser och utvecklingsområden.

 Finansiell rapportering under löpande år samt bokslutsprocess 

Förbättringsförslag
•   Verksamhetsplan och budget har ej antagits innan 30/11 året före vare sig för verksamhetsår 2018 eller 2019. Ekonomen 
har upprättat budget för 2018 och 2019, men dessa är ej bilagda protokollen och har inte fastställts i tid av styrelsen.

•   Det ska framgå av styrelseprotokollet att styrelsen medvetet valt att besluta om underskottsbudget för att nyttja delar 
av tidigare års överskott, eftersom förbundet enligt lag ska visa budget i balans.

•   Resultatrapport där utfall ställs mot budget bör biläggas styrelseprotokollen. Styrelseledamöterna verkar ha fått tagit del 
av rapporter i samband med styrelsemötena, men dessa finns ej som bilagor till protokollen.

•   Större finansiella avvikelser mellan utfall och budget bör omnämnas i protokoll vid uppföljning under löpande år. 
Ekonomen har deltagit på mötena och presenterat ekonomin, men revisorerna kan inte följa detta av styrelseprotokollen. 

•  De finansiella rapporterna bör förtydligas genom att kostnaderna fördelas under rubrikerna Direkta 
verksamhetskostnader samt Administrativa kostnader som även inkluderar personalkostnader.

•   Delårsrapport måste upprättas och fastställas av styrelsen där utfall ställs mot budget per 30/6 alternativt per 31/8. Även 
uppföljning mot av styrelsen uppsatta mål för verksamheten ska göras. Enligt ekonomen har rapporter upprättats under 
löpande år samt även vid delåret. Denna saknas dock som bilaga till protokollet och den har inte blivit fastställd av styrelsen.

•   Årsredovisningen ska senast tre månader efter bokslutsdatum fastställas och skrivas under av styrelsen, vilket har gjorts
avseende verksamhetsår 2017. Den är dock för räkenskapsår 2018 fastställd några dagar för sent.



Förbundet har bra rutiner och kontroller 

avseende

•   Manuell attestrutin. FC attesterar samtliga 

leverantörsfakturor och ordförande 

attesterar samtliga kostnader som rör FC.

•   Attestordningen framgår av förbundets 

styrdokument.

•   Ingen utbetalningsattest görs av FC. Rutin 

finns hos Lindesbergs kommun där det krävs 

två i förening för att genomföra betalningar. 

Följer delegationsordningen.

•   Årssammanställning där utfall ställs mot 

budget uppdelat på individinriktade insatser 

samt strukturövergripande insatser framgår 

av årsredovisningen. Utfallet per projekt 

framgår av bilagorna till årsredovisningen.

Intern kontroll forts

 Process för rekvirering av medel från huvudmännen

Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende

•   Rekvirering av medel från huvudmännen.

•   Uppföljning och avstämning av inbetalningar.

 Inköpsprocessen

Förbättringsförslag

•   Scanning av leverantörsfakturor samt elektronisk attest av samtliga leverantörsfakturor både av FC och ordförande bör krävas 

av leverantören av redovisningstjänster för att styrelsen ska öka sin insyn i verksamheten. Detta är särskilt viktigt då det i 

efterhand visat sig att kommunikationen mellan FC och ordförande tidigare brustit och styrelsens kontroll över ekonomin brustit.

Sådana system är inte kostsamma om leverantör anlitas som har kunskapen.

•   Av förbundets Reglemente Internkontrollplan framgår att fakturor ska kontrolleras av Ekonom efter eventuell kontakt med FC. 

Vi finner det inte lämpligt att leverantörsfakturaattesten delegeras till ekonomen, vilket ej heller sker i praktiken. Dokumentet bör 

revideras.

•   Hela verksamheten bör ses över då förbundet i dagsläget bedriver egen verksamhet i form av Samverkansteamet.

•   Förbundet leasar två bilar. Vid granskning av körjournaler bedömer vi det vara tillräckligt med en bil. Vi anser dock inte att 

förbundet ska teckna sådana avtal överhuvudtaget utan kostnaden ska istället ligga hos en för samverkansteamet ansvarig 

huvudman som i sin tur äskar medel från förbundet. 

•   Brister finns då kostnader för resor mellan arbetsplatsen och FC:s bostad samt garage vid FC:s bostad bekostats av förbundet. 

Förmånsbeskattning har ej skett. FC är dock ej anställd av förbundet. FC har tidigare varit anställd hos Arbetsförmedlingen (AF) på

samma ort där hon bor och resorna kan då vara mellan anställningsort i hemkommunen och förbundets lokal  i Lindesberg i 

överenskommelse med hennes arbetsgivare och då betraktas som tjänsteresor som inte ska förmånsbeskattas. Oklarhet 

föreligger dock om vilken som var FC:s anställningsort under 2018, eftersom omorganisation gjorts inom AF.

•   Projektet Mottagningsteam verkar i huvudsak omfatta kostnader för en halv bil, garage och telefon till FC och bör betraktas 

som administrativa kostnader.



Förbundet har bra rutiner och kontroller 

avseende

•  Arvodesbeskeden som är attesterade av 

förbundschefen.

•  Utbetalningsattest med kontrasignering av 

samtliga utbetalningar har delegerats till två 

ekonomer på Lindesbergs kommun.

Förbundet har bra rutiner och kontroller 

avseende

•   Den löpande redovisningen.

•   Projektredovisning tillämpas på ett 

tillfredsställande sätt och denna är uppbyggd för 

att underlätta rapporteringen i SUS*.

Intern kontroll forts

Löneprocessen

Förbundet har under 2018 inte haft någon anställd personal, men styrelsearvoden har betalats ut.

Förbättringsförslag

• Arvodesblanketterna bör tydliggöras angående tidpunkter för mötet start och slut.
• Underlaget till reseersättning måste kompletteras med avrese- och ankomstort.

Löpande bokföring

Förbättringsförslag

•   Hela upplägget avseende samverkansteamet bör göras om så att leverantörsfakturor avseende en viss 
insats administreras och bokförs hos ansvarig huvudman. Förbundets leverantörsfakturor består istället 
av rekvirering av medel från ansvarig huvudman för den aktuella processen, vilket är ett mer korrekt 
upplägg utifrån grundtanken med samordningsförbunden.
•   Kostnader har påträffats som ej är rörelsegilla. Förbundet leasar två bilar samt har betalat för garage 
vid FC:s bostad samt för dennas resor mellan tidigare anställningsort och nuvarande arbetsställe. Brister 
finns i den interna kontrollen då detta redovisats öppet. 
•   Kontoplanen bör ses över så att konto skapas för de strukturövergripande insatser så de preciseras 
samt så att det framgår vilken kostnad som avses och ej vilken huvudman man köpt in tjänsten ifrån.

*SUS= Sektorövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet



Förbättringsförslag

•  I princip ingen av punkterna från fg års 
revisionsrapport har beaktats av styrelsen.

•  Av styrelseprotokollen saknas tydliga beslut. 
Ärenden skjuts ofta upp och återkoppling till 
tidigare styrelseprotokolls utestående punkter 
verkar inte följas upp på nästkommande 
styrelsemöte. Känsliga frågor verkar inte framgå 
av styrelseprotokollen och vi kan inte följa 
styrelsens agerande i dessa frågor.

•  SUS-rapporteringen har inte gjorts i tid av FC. 
Styrelsen har inte reagerat på detta vad vi kan se 
av styrelseprotokollen.

•   Av Reglemente Internkontrollplan framgår 
att FC ansvarar för att verksamhets- och 
budgetplan samt protokoll ska publiceras på 
hemsidan. Hemsidan är inte á-jour. 
Förslagsvis bör protokoll med bilagor samt 
fastställda styrdokument publiceras på intern 
hemsida med lösenord som är tillgänglig för 
revisorer samt styrelsen.

•   Internkontrollplan finns antagen, men vi 
kan inte se att styrelsen arbetat med 
granskning av den interna kontrollen.

Intern kontroll forts

Skatt
Förbundet har skött sina åtaganden gentemot SKV under 2018. Ev förmånsbeskattning av FC som en följd av ev privat 
nyttjande av förbundets leasingbil borde ha redovisats hos arbetsgivaren och inte hos förbundet.

 Lagar
Förbundets verksamhet och finansiella rapportering följer gällande lagstiftning.

 Arbetsgivarrollen
FC är anställd av Arbetsförmedlingen. Endast styrelsearvoden finns som lönekostnad i förbundet. Samarbetet mellan FC 
och styrelsen har ej fungerat. FC:s anställning har avslutats och tjänsten är tillsvidare tillsatt av tillförordnade 
förbundschefer från två andra förbund samt verksamhetsledaren för samverkansteamet.

 Fastställande av årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen har korrekt fastställt årsredovisningen i protokoll.
Efter avslutad revision ska förbundet distribuera årsredovisningen med revisionsberättelse och revisionsrapport till sina 
huvudmän. Huvudmännen ska därefter årligen fastställa förbundets årsredovisning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Av 
styrelseprotokollen framgår inte att samtliga huvudmän fastställt 2017 års årsredovisning och beviljat styrelsen 
ansvarsfrihet.

 Avtal

Giltiga avtal saknas beträffande inhyrd förbundschef samt inhyrda coacher till Samordningsteamet. Giltiga avtal saknas 
även med parterna som beviljats medel till de olika insatserna. Diariet har inte uppdaterats enligt gällande krav.

 GDPR (nya personuppgiftslagen)
Förbundet har utsett förbundschefen till dataskyddsombud, vilket inte är optimalt. Styrelsen har bett FC teckna 
personuppgiftsbiträdesavtal med de parter där det behövs (leverantörer av ekonomi, arkiv, larmleverantör och hemsida), 
men vi kan ej se att sådana avtal finns tecknade.



Styrdokument som antagits under 2018:

Förbättringsförslag

•  Ny förbundsordning har arbetats fram. Det är 
dock oklart om samtliga huvudmän godkänt 
denna samt om innehållet är det av styrelsen 
önskade. Mandatperioden för styrelsen och 
revisorerna bör fastställas.

•  Protokollet från december 2018 blev aldrig 
upprättat och har fått efterkonstruerats.

•   Av styrelseprotokollen framgår att 
revisionsrapporten för 2017 är felaktig. Det 
framgår inte vad som skulle vara felaktigt och 
ett aktivt arbete från styrelsens sida med att 
åtgärda bristerna från 2017 års revision har ej 
vidtagits. Statens revisor blev kontaktad först 
i slutet av året då man önskade hjälp.

•  Oklart om diariet är underhållet och uppdaterat. 
Vem är ansvarig utöver styrelsen?

•  Samtliga styrdokument måste gås igenom 
under 2019 och fastställas på nytt av styrelsen i 
önskad lydelse. 

•  Arbetsordning för styrelsen samt för 
förbundschefenbör upprättas och fastställas så 
att olika ansvarsområden tydliggörs.

Intern kontroll forts

 Förbundets styrdokument
Förbundet har uppdaterade styrdokument enligt nedan.

❑Förbundsordning

❑Årlig verksamhetsplan

❑Årlig budget

❑Styrdokument, delegationsordning

❑Riktlinjer för intern styrning och kontroll

❑Kriterier för ansökan av medel till insatser

❑Dokument där mål, syfte och uppföljning av 
insatser framgår

❑Attestordning (ej godkänd av styrelsen)

❑Arbetsbeskrivning för förbundschef (ej 
godkänd av styrelsen)



Förbättringsförslag

• Växla upp verksamheten så att andelen direkta 
verksamhetskostnader blir högre.

• Se över de administrativa kostnaderna. Två 
leasingbilar anser vi att det inte finns behov av i 
denna verksamhet.

Verksamhetsrevision

Förbundets verksamhet under 2018 framgår av årsredovisningen. Här sammanfattar vi våra iakttagelser.

 God ekonomisk hushållning
Förbundet ska bedriva verksamhet som är ändamålsenlig och effektiv samt med god ekonomisk hushållning. Ett sätt att ta 

ställning till detta är att kika på andelen direkta kostnader vs andelen administrativa kostnader i förhållande till 

bidragsnivån. Förbundets kostnad för insatser, dvs Direkta kostnader utgör 63 % (57 %) av erhållna bidrag 2018 (2017) och 

de administrativa kostnaderna utgör 29 % (49 %).

Kostnaderna för verksamheten  är högre 2018 än 2017, vilket visar på högre aktivitet i förbundet. Budgeterade kostnader var 

dock än högre än utfallet. Till förbundets nackdel är att man visar ett positivt resultat för verksamhetsår 2018 trots att man 

budgeterat för minusresultat. Även förbundets egna kapital ligger något över rekommenderat tak. I jämförelse med många 

andra förbund ligger dock förbundets egna kapital ganska nära taket.

Beviljande av medel till insatser/projekt
Av styrelseprotokollen kan vi följa att några ansökningar inkommit under verksamhetsåret. I princip har dock ingen av dess 

lett till någon insats vad vi kan se då ansökningarna brustit och vi sedan inte kunnat följa att mer preciserade ansökningar 

inkommit. Styrelsen har bett FC vara behjälplig i ansökningsförfarandena, men vi kan inte se att så har skett. 

Samarbetsproblem mellan FC och styrelsen blir tydliga.

Positivt är att verksamheten i samverkansteamet utökats med två 25%-iga tjänster under året. Giltiga avtal verkar dock 

saknas avseende dessa inhyrda coacher med huvudmännen.

Av förbundets Reglemente Internkontrollplan framgår att projektansökningar samt rapport över projekten ska redovisas på 

hemsidan, vilket vi ej kan se görs. Det framgår dessutom att ansökningarna ska beredas av presidiet innan de tas upp på 

styrelsemötena och ur det perspektivet borde inte antalet ansökningar som behöver kompletteras enligt styrelsen vara så 

många som de har varit under 2018.



Förbättringsförslag

• Översyn av hela verksamheten måste göras så 
att förbundet håller sig inom ramarna och ej 
bedriver rehabiliteringsinsatser i egen regi.

Verksamhetsrevision forts

Måluppfyllelse
Mål finns uppsatta i verksamhetsplanen och tydlig uppföljning framgår av årsredovisningen med bilagor. Vision 

och övergripande mål för verksamheten finns samt mål på både kort och lång sikt.

 Ej bedriva rehabiliteringsverksamhet
Förbunden får enligt förarbetena inte bedriva någon egen rehabiliteringsverksamhet. Det får inte heller fatta 

beslut om enskilda individers deltagande i insatser eller finansiera deltagarnas försörjning, dvs ej bedriva 

myndighetsutövning. Förbunden kan endast finansiera insatser som utförs hos de samverkande parterna.

Hyresavtal beträffande lokalen för Samverkansteamet samt FC har tecknats med privat aktiebolag. Förbundet har 

således klivit över gränsen och bedrivit rehabiliteringsverksamhet i egen regi. Avtalet bör omgående göras om och 

tecknas med någon av huvudmännen som i sin tur får upphandla externa och äska medel från förbundet.

FC fungerar som processtödjande till personalen i de beviljade insatserna. Gränsdragningen är dock inte tydlig och 

det uppfattas som att FC är arbetsledare för framförallt samverkansteamet.

FC bör med fördel stationeras i en lokal som inte delas med Samverkansteamet för att än mer tydliggöra och 

konkretisera dennes roll och arbetsuppgifter åtskilt från teamet. Förslagsvis kan en kontorsrum hyras hos någon 

av huvudmännen för att förenkla samverkan och knyta kontakter.



Sammanfattning av förbättringsförslag

Nedan följer en sammanfattning av iakttagelser från 2018 års revision som bör användas som underlag till 2019 års 
styrelsearbete.

• Den interna kontrollen bör ses över. Styrelsen bör även årligen utse styrelseledamöter som granskar att den interna 
kontrollen efterlevs.

• De enligt lag gällande deadlines i datum som finns måste efterlevas.

• Delårsrapport måste fastställas av styrelsen.

• Styrelsen måste aktivt ta sitt ansvar gällande styrningen och ledningen av förbundets verksamhet.

• Styrelsen måste ge den nye förbundschefen tydliga instruktioner för vad han ska göra samt stötta och följa upp hans 
arbete så att samarbetet blir bra och rollerna tydliga.

• Av styrelseprotokollen ska framgå om och när huvudmännen fastställt årsredovisningen och beviljat styrelsen 
ansvarsfrihet.

• Avtal bör tecknas där sådana saknas och diariet måste leva upp till lagstadgade krav.

• Styrelsen bör se över så att kraven enligt GDPR efterlevs.

• Samtliga styrdokument bör uppdateras och fastställas av styrelsen.

• Rutinerna kring beviljande av medel till insatser måste ses över.

• Hela verksamheten bör ses över så förbundet inte kliver över gränsen och bedriver rehabiliteringsinsatser i egen regi.

• Revisorerna önskar senast den 30/6 en handlingsplan från styrelsen och därefter önskar revisorerna löpande ta del av 
förbättringsarbetet genom att erhålla styrelseprotokoll med bilagor på mail i samband med kallelse till styrelsemöten och 
utskick av protokoll.



Sammanfattande bedömning

Årets granskning har utförts enligt den 
upprättade revisionsplanen.

Den sammantagna bedömningen efter 
genomförd revision är att kravet på god intern 
kontroll är brister.  Årsredovisningen ger dock en 
rättvisande bild av samordningsförbundets 
resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Vi har vid granskningen 
inte funnit något som leder till anmärkning på att 
styrelsens ledamöter handlat i strid med lag om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
eller förbundsordningen.

På basis av gjorda iakttagelser och överväganden 
avlämnas därvid en revisionsberättelse som 
avviker från standardutformning dåbristernai
deninternakontrollenär såallvarligaattstyrelsen
ochdessledamöteravstyrksansvarsfrihet.

Sammanfattande revisionell bedömning
Sammanfattning av verksamhetsrevision

Uppställningen och redovisningen av projekten/insatserna i årsredovisningen är tydlig. Mål finns för alla 
projekt/insatser och projekten följs dessutom löpande och kommenteras vid styrelsemötena och slutrapporter 
inhämtas som regel vid avslut. 

Brister förekommer dock som påverkar bedömningen huruvida förbundet har god ekonomisk hushållning då 
förbundets egna kapital är för högt och det dessutom har ökat under räkenskapsår 2018. 

Riktlinjer finns fastställda för vad som gäller när aktörer ska söka medel från förbundet, men rutinerna har brustit. 

Vi tycker det är av stor vikt att styrelsen fortsätter följa redan avslutade projekt även framöver och att vikt läggs 
på hur det går med tänkt implementering av lyckade projekt.

Verksamheten håller sig inom ramarna för förbundsordningen och gällande lagstiftning.

Sammanfattande revisionell bedömning

Vår granskning visar att förbundets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med en 
tillfredsställande kvalitet. Sammantaget sköts även förbundets redovisning på ett tillfredsställande sätt med god 
ordning på den löpande bokföringen.

Enligt regeringens proposition, 2003/04:05, God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, föreslås bl a 
att revisorerna ska granska och bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål styrelsen 
beslutat om för ekonomin under perioden. Vår bedömning är att årsredovisningen innehåller en tillfredsställande 
uppföljning av verksamhetens mål och kommentarer till dessa.

Vår bedömning är att samordningsförbundets årsredovisning uppfyller lagens krav. Årsredovisningen omfattar 
förvaltningsberättelse, resultaträkning jämfört mot budget och jämfört mot fg år samt balansräkning med 
kassaflödesanalys för perioden och föregående år. Tillfredsställande information framgår i notapparaten.



Bilaga 1 –Ordförklaring



Bilaga 2 –Trafikljus
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2019-06-05  KS 2019/187 

 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

En enkel fråga från Lillemor Bodman (M) om att montera 

angöringsringar på kyrkbryggans södra sida som gästbryggor 

före midsommar 

 
Förslag till beslut  

En enkel fråga ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lillemor Bodman (M) har inkommit med En enkel fråga till 
kommunstyrelsens ordförande, Irja Gustavsson (S). 
 
 

 
 
 
 
Ellinor Halldan 
Handläggare 
 
 
 
 
För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
 
Bilagor: 

En enkel fråga Lillemor Bodman (M) montera angöringsringar kyrkbryggans 
södra sida gästbryggor före midsommar 
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 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter 

Sanna Jansson (L) 

 
Förslag till beslut  

 
Kommunfullmäktige godkänner Sanna Janssons (L) avsägelse som ersättare i 
socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Sanna Jansson (L) har den 5 juni 2019 inkommit med sin avsägelse som 
ersättare i socialnämnden. 
 
 
 
 
 
Henrik Arenvang  Ellinor Halldan 
Kommundirektör  Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Sanna Jansson (L) 
Socialnämnden 
 
Bilagor: 

Avsägelse av uppdraget som ersättare i socialnämnden från Sanna Jansson (L) 
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 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Motion från Markus Lundin (KD) om sommarvistelse för 

ensamma äldre 

 
Förslag till beslut  

 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Markus Lundin (KD) har inkommit med en motion där hen föreslår att 
kommunen i samarbete med föreningar och organisationer erbjuder äldre 
ensamma en chans till några dagars vistelse på en naturskön plats där man 
kan delta träffa nya vänner och delta i olika aktiviteter och program med 
fokus på hälsa och livskvalité vilket på sikt kan leda till ökad psykisk och 
fysisk god hälsa. 
 

 
 
Henrik Arenvang  Ellinor Halldan 
Kommundirektör  Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 

Medborgaren 
 
Bilagor: 

KS 2019/178 - Motion från Markus Lundin (KD) om sommarvistelse för 
ensamma äldre 
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 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om gångtunnel under järnvägen från järnvägs- 

och busstation till Banvägen 

 
Förslag till beslut  

 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen 
föreslår att den gamla gångtunneln under järnvägen, i samband med 
banverkets byggnadsarbete, ersätts av en ny, bättre och trevligare tunnel. 
 

 
 
 
Henrik Arenvang  Ellinor Halldan 
Kommundirektör  Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 

Medborgaren 
 
Bilagor: 

KS 2019/179-1 Medborgarförslag om gångtunnel under järnvägen från 
järnvägs- och busstation till Banvägen 
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 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Interpellation från Sanna Jansson (L) till 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens ordförande om 

brandposter 

 
Förslag till beslut  

 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Sanna Jansson (L) har inkommit med en interpellation till ordförande i 
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Direktionens 
ordförande, Anders Ceder (S), har inkommit med skriftligt svar om att en 
översyn av brandposter har påbörjats. En diskussion med räddningstjänsten 
har påbörjats om vilka brandposter de anser nödvändiga i framtiden. När det 
gäller skogsbränder tas vatten ofta ur andra källor. 
 
 
 
 
Ellinor Halldan 
Handläggare 
 
 
 
 
För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
Bilagor: 

Interpellation från Sanna Jansson (L) till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagens ordförande om brandposter. 
Svar på interpellationen från Direktionens ordförande, Anders Ceder (S) 



Svar på interpellation angående brandposter. KS 2019/170-4 
 
Anna Jansson stället en interpellation till mig angående brandposter. 
 
Tillsyn av brandposter har tidigare varit ofullständig. Nu har man påbörjat en översyn där man också 
ska se över om några kan avvecklas. Hur lång tid det tar innan eventuella fel som upptäcks åtgärdas 
beror naturligtvis vilken typ av fel det är så det är svårt att säga generellt. 
Det har också påbörjats en diskussion med räddningstjänsten vilka brandposter de anser nödvändiga 
i framtiden. När det gäller skogsbränder tas vatten ofta ur andra källor. 
 
 
Anders Ceder 
 
Ordförande  
 
Samhällsbyggnadsförbubndet Bergslagen. 



Interpellation till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 
Förra året stod hela Sverige i brand. Nu är det maj och det har redan brunnit för fullt i skog och mark runt om i 
landet.  
 
Jag har fått information om att skötseln av brandposterna i kommunen är undermålig och att det finns brister 
som visat sig när brandposterna behövts användas. 
 
Mina frågor är som sagt till ordförande i samhällsbyggnads nämnden Bergslagen. 
 
Finns det riktlinjer på hur ofta man ska kontrollera att kommunens samtliga brandposter fungerar? 
 
Om det skulle vara något som behöver åtgärdas hur lång tid tar det innan det åtgärdas? 
 
 
Sanna Jansson Liberalerna Lindesberg  
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