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Kallelse till Utskottet för stöd och strategi 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Utskottet för stöd och strategi, 
Tisdag den 4 oktober 2022, kl 09:00.  

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller 
rakvatten! 

Bengt Storbacka Rouzbeh Isa 

Ordförande Sekreterare 

Ledamöter Ersättare 

Bengt Storbacka, ordförande (S) Kristine Andersson (S) 

Jonas Bernström (S) Sofié Krantz (S) 

Jonas Kleber, v ordförande (C) Mathz Eriksson (C) 

Fredrik Sundén Vessling (V) Ulf Axelsson (V) 

Pär-Ove Lindqvist (M) Göran Gustavsson (M) 

Nils Detlofsson (L) Markus Lundin (KD) 

Tom Persson (SD) Fredrik Rosenbecker (SD) 
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Föredragningslista 

Nr. Ärende Dnr 

 Val av justerare   

 Beslutsärenden   

1. Informationsärenden  

2. Uppföljning internkontroll januari-augusti 2022 för 
kommunstyrelseförvaltningen 

KS 2022/235 

3. Delårsrapport 2022 för kommunstyrelseförvaltningen KS 2022/236 

4. Upphandling för hållbara transporter i Örebro län KS 2022/238 

5. Avvakta beställning av förstudie för området Eksta 
Ängeby i Fellingsbro 

KS 2022/252 

6. Beställning av förstudie för området Mariedal i Frövi KS 2022/253 

7. Beställning av förstudie för området Sörlunda i 
Lindesberg 

KS 2022/254 

8. Redovisning av marknadsföringsbidrag år 2022 KS 2022/190 
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    KS 2022/235 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Anette Persson 
 0581-810 32 
anette.persson@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 

Utskottet för stöd och strategi 

Uppföljning internkontroll januari-augusti 2022 för 

kommunstyrelseförvaltningen 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår Utskottet för stöd och strategi att föreslå 
kommunstyrelsen  

 Godkänna uppföljning av internkontroll januari-augusti 2022 för 
kommunstyrelseförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelseförvaltningen har följt upp åtta punkter i internkontrollen till 
och med 2022-08-31. Resterande punkter följs upp till helåret. Det finns mindre 
avvikelser inom vissa områden och dessa kommer att arbetas med under året och 
framåt för att minimera avvikelserna. Se Uppföljningsrapporten för med 
detaljerad text. 

 

Gunilla Sandgren Anette Persson 
Ekonomichef Controller 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 
Personalenheten 
Kanslienheten  
It- och teleenheten 
Måltidsenheten 
Näringslivsenheten 

Bilagor: 

Uppföljningsrapport internkontroll januari-augusti 2022 
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Innehållsförteckning 

1 Inledning ...................................................................................... 3 

2 Sammanfattning av kontrollmiljön ............................................. 3 

3 Uppföljning och testning av internkontroll ................................ 5 

4 Slutsatser av uppföljning ...... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

5 Förslag till beslut ......................................................................... 9 
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    KS 2022/236 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Anette Persson 
 0581-810 32 
anette.persson@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 

Utskottet för stöd och strategi 
Kommunstyrelsen 

Delårsrapport 2022, kommunstyrelseförvaltningen 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi att föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

 godkänna delårsrapporten för perioden januari-augusti 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyreselförvaltningen redovisar under perioden januari till augusti 
2022 en positiv avvikelse på 13,4 miljoner kronor. De flesta enheterna 
redovisar ett överskott efter åtta månader med ett litet undantag för 
näringsliv som redovisar en avvikelse på -0,1 miljoner kronor samt linje 308 
som har en negativ avvikelse med 0,6 Mnkr då ingen budget finns avsatt för 
detta. Prognosen för helåret är en positiv avvikelse på 33,6 Mnkr. Det största 
överskottet finns på politisk verksamhet och det avser planeringsreserven och 
projektmedel som inte nyttjats fullt ut och prognosen på helåret är 10,5 
miljoner kronor. Överskottet inom mark- och exploatering avser sålda tomt i 
Frövi som är industrimark. 

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en bedömning av grunduppdrag, de   
kvalitetsfaktorerna och utvecklingsmål som utskottet för stöd och strategi har 
beslutat om, som redovisas i delårsrapport. Grunduppdragen uppnås eller 
uppnås till största delen. Kommunstyrelseförvaltningen är i ett läge där man 
ser stor vikt av samarbete och samverkan, både inom förvaltningen och med 
andra förvaltningar för att kunna utvecklas och leverera sina grunduppdrag 
med god kvalitet. Här har arbete påbörjats inom flera verksamheter. 
Omorganisationen av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kommer att 
påverka kommunstyrelseförvaltningen både genom övergång av verksamhet, 
men också struktur i system för den verksamhet och de medarbetare som 
faller under den tekniska nämnden. Förvaltningens stödfunktioner ser över 
sina rutiner och processer i samband med detta arbete. 

Inom näringslivs och infrastrukturenheten jobbar man på med utveckling av 
Frövi i ett nytt projekt som kallas "Duvedsmodellen". De genomför även ett 
ettårigt landsbygdsprojekt för servicepunkter tillsammans med flera andra 
verksamheter inom kommunen samt föreningslivet. 

Både måltid och upphandling har märkt av det osäkra världsläget genom 
prishöjningar på varor, och att det inom vissa områden inte går att få fram 
produkter överhuvudtaget. Avtal ses över och man försöker hitta 
ersättningsprodukter för att inte minska kvaliteten. 
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Gunilla Sandgren Anette Persson 
Ekonomichef Controller 

 

För kännedom: 

Personalenhet 
Ekonomienhet 
Kanslienhet 
IT-teleenhet 
Måltidsenhet 
Näringslivsenhet 

Bilagor: 

Delårsrapport 2022 för kommunstyrelseförvaltningen 
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Delårsrapport jan-aug 2022 

Kommunstyrelseförvaltning 
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Innehållsförteckning 

1 Verksamhetsberättelse ............................................................... 3 

1.1 Sammanfattning ............................................................................... 3 

1.2 Ekonomi ............................................................................................ 3 

1.3 Grunduppdrag ................................................................................... 5 

1.4 Kvalitetsfaktorer .............................................................................. 7 

1.5 Utvecklingsmål ............................................................................... 12 

1.6 Planerade förbättringsåtgärder ..................................................... 14 
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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningen är i ett läge där man ser stor vikt av samarbete och samverkan, 
både inom förvaltningen och med andra förvaltningar för att kunna utvecklas och leverera 
sina grunduppdrag med god kvalitet. Här har arbete påbörjats inom flera verksamheter. 
Omorganisationen av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kommer att påverka 
kommunstyrelseförvaltningen både genom övergång av verksamhet, men också struktur i 
system för den verksamhet och de medarbetare som faller under den tekniska nämnden. 
Förvaltningens stödfunktioner ser över sina rutiner och processer i samband med detta 
arbete. 

Inom näringslivs och infrastrukturenheten jobbar man på med utveckling av Frövi i ett nytt 
projekt som kallas "Duvedsmodellen". De genomför även ett ettårigt landsbygdsprojekt för 
servicepunkter tillsammans med flera andra verksamheter inom kommunen samt 
föreningslivet. 

Både måltid och upphandling har märkt av det osäkra världsläget genom prishöjningar på 
varor, och att det inom vissa områden inte går att få fram produkter överhuvudtaget. Avtal ses 
över och man försöker hitta ersättningsprodukter för att inte minska kvaliteten. 

Det finns en del utmaningar att rekrytera personal, framförallt specialistkompetenser och 
inom måltid. Måltidsenheten kompetensutvecklar därför befintliga medarbetare. Det finns ett 
behov av att aktivt arbeta med marknadsföring av Lindesbergs kommun som en attraktiv 
arbetsgivare. Här behöver verksamheterna hjälpas åt och lära av varandra. 

Återgången efter pandemin har gått bra. Medarbetarna har kommit in i det "nya normala" 
med möjligheter till fortsatt distansarbete på deltid där det fungerar för verksamheten. 
Tyvärr finns det fortfarande sviter efter pandemin i form av hög sjukfrånvaro även om 
sjuktalen är på väg ner igen. 

1.2 Ekonomi 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett prognostiserat överskott vid helår på 33,6 Mnkr. 
Den största positiva avvikelsen har politisk verksamhet och mark- och exploatering som Det 
är planeringsreserven samt försäljning av en industritomt.som visar överskott med 10,5 Mnkr 

Verksamheterna under personal-och löneenheten redovisar tillsammans ett överskott. Det 
beror på frånvaro under året samt att återbesättning av tjänster försenats. 
Färdtjänstkostnaderna samt dess resor är fortfarande lägre/färre jämfört innan pandemin, 
antalet resor har stigit från sommaren så prognosen är en budget i balans, den negativa 
prognosen med 1,5 Mnkr avser linje 308 där ingen budget finns per sista augusti. 

Mark- och exploateringsverksamheten redovisar ett överskott på helår på 27 Mnkr och det är 
försäljning av industrimark. Näringslivsenhetens prognos är ett underskott med 2,5 mnkr och 
det avser högre kostnader mot budget för detaljplaner och lantmäteriförrättningar. 

Måltidsenhetens prognos är att ett underskott med- 1,5 Mnkr för september till december och 
det breor på ökade livsmedelspriser. Januari till och med augusti så landade underskottet på  
ca - 1Mnkr och dessa kostnader är utfördelade på berörd verksamhet inom barn- och 
utbildning samt socialnämnden. Underskottet för januari till och med augusti avser både löner 
och livsmedelspriser. Under de första månaderna under året så var det hög sjukfrånvaro på 
grund av covid. 

Övriga verksamheter redovisar ett +-0 resultat eller ett mindre överskott. 
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Kommunstyrelseförvaltning, Delårsrapport jan-aug 6(14) 

arbetsmiljöarbete både internt och som stöd till våra verksamheter är viktigt. 
Arbetsmiljöverkets inspektion kopplad till uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete har 
gett en bra grund för fortsatt arbete inom Lindesbergs kommun för att säkerställa goda 
förutsättningar för att på ett bra sätt arbeta och följa upp arbetsmiljöarbetet och därmed öka 
attraktiviteten som arbetsgivare. För enheten innebar förra årets uppföljning att ett aktivt 
arbete utifrån APT har planlagts utifrån dialog kring olika viktiga arbetsmiljöinriktningar 
samt att ytterligare utvecklingsarbete kopplat till tillbud och arbetsskador samt systematisk 
dokumentation kring arbetsmiljöarbete implementeras fortlöpande. 

Att servera goda, säkra och näringsriktiga måltider som främjar jämlik hälsa och 

hållbar miljöutveckling. 

Måltidsenhetens grunduppdrag bedöms uppnås med en bra kvalité utifrån aktuell period med 
hänsyn taget till aktuella och uppfyllda kvalitetsfaktorer. 

Driva utveckling och leverans av servicetjänster till övriga förvaltningar och politiken 

inom befintliga regelverk. 

Över lag är förvaltningens verksamheter duktiga på att leverera och utveckla servicetjänster. 
Samarbetet med inom förvaltningens olika enheter har blivit mycket bättre under året. Dock 
finns det förbättringspotential inom flera områden. Det handlar bland annat om struktur och 
flöden i processer så att stödfunktionerna kommer in i ett tidigt läge för att stötta övriga 
verksamheter. Det ger också en tydlighet i vad som förväntas av den som behöver stöd och 
vad den personen kan förvänta sig av stödfunktionerna. Kommunstyrelseförvaltningens 
verksamheter behöver också bli bättre på att involvera dem vi är till för i utvecklingen av 
servicetjänsterna. Vad behöver mottagaren? Upplevelsen är att vi blivit bättre på detta och går 
åt rätt håll. Vi ser ett behov av att de digitala systemen pratar mer med varandra genom 
integrationer vilket skulle underlätta både för stödfunktionerna, övriga medarbetare, 
politiker och kommunens medborgare. 

Vi står inför en omorganisation av Samhällsbyggnad Bergslagen. Det är viktigt att ta vara på 
tillfället att lära oss och försöker effektivisera när processer och rutiner ändå ska ses över. 

Stödja och utveckla kommunens näringsliv och infrastruktur 

Näringslivs - och infrastrukturenheten arbetar för att förbättra näringslivsklimatet, 
möjliggöra för nya etablering och skapa goda förutsättningar för såväl befintliga företag såväl 
som nyetableringar att verka i Lindesbergs kommun. I och utanför centralorterna. För att 
möjliggöra en god utveckling är dialog och en ömsesidig förståelse mellan den kommunal 
organisationen och kommunens näringsliv viktigt. Omvärldsbevakning är nödvändig och görs 
ständigt i relation till de arbeten som Näringslivs och infrastrukturenheten är inblandade i. 
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Kommunstyrelseförvaltning, Delårsrapport jan-aug 8(14) 

Under 2021 infördes en e-tjänst för upphandling. I den kan verksamheterna lämna när en 
upphandling ska ske och även för att kunna planera vilka upphandlingar som behöver 
prioriteras för att minimera risken att avtalen ska hinna löpa ut i tid. Tyvärr är det få 
upphandlingar som kommit in via e-tjänsten. 

Läget i omvärlden påverkar priser och möjligheter till leverans av varor. Generellt har priser 
höjts mer än indexeringen som överenskommits i avtal som kommunen har. Leveranstider 
har också generellt blivit längre, och inom vissa områden går det inte att få fram produkter 
överhuvudtaget. Det är svårt för kommunen att påverka i pågående avtal. Även antalet större 
direktupphandlingar över 100 tkr har blivit fler, då direktupphandlingsgränsen har höjts. 

Driva och skapa förutsättningar för etableringar och för kommunen värdeskapande 

investeringar 

Mark för bostäder och industrietableringar är nyckeln till utveckling. Vi ska kunna möta upp 
den efterfrågan som finns eller i framtiden kommer att komma. 

Därför är samarbetet med samhällbyggnadsförvaltningen, de kommunala bolagen och 
samhällsbyggnadsförbundet avgörande i fråga om att ha etableringsbar mark färdig. 

Ett strategiskt arbete för att säkerställa detta har initierats. En kommungemensam 
värdegrund och vision är nödvändiga för att driva kommunens strategiska planering och 
därmed skapa förutsättningar för etableringar. Vi behöver ligga steget före, och det 
strategiska arbete som inletts är ett steg på vägen. 

Rätt mat till rätt person 

Att den mat som serveras är säker och att rätt person får rätt mat är en självklarhet. Det får 
dock inte glömmas att hantering av specialkost/allergikost passerar många steg innan den 
slutligen konsumeras av gästen. Varje steg i sig är en "risk" och hanteringen av specialkost 
ställer därför höga krav på den personal som hanterar maten. Om en eventuell avvikelse kring 
specialkost skulle uppstå ska denna anmälas till måltidsenheten som i sin tur startar en 
utredning kring händelsen. I nuläget har måltidsenheten inte fått in någon avvikelse kring 
specialkost. 

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och 

kompetensförsörjning 

Rekrytering av ny personal är en utmaning inom delar av förvaltningens verksamhet. Det 
gäller framförallt vissa specialistkompetenser och inom måltid där det är svårt att hitta 
vikarier. Inom andra enheter har rekrytering av ny personal skett med lyckat resultat. På 
näringslivs- och infrastrukturenheten är upplevelsen att andra drar i medarbetarna. Här 
gäller det att få medarbetarna att stanna. Vi behöver tillsammans marknadsföra och lyfta 
Lindesbergs kommun som en attraktiv arbetsgivare, både i platsannonser och för redan 
anställd personal. 

Måltid ser ett behov av internutbildning och validering av kompetens hos befintlig personal, 
vilket sker kontinuerligt. Det är särskilt viktigt då det är svårt att rekrytera nya medarbetare. 
Utbildning sker även inom andra enheter, tex för att upprätthålla specialistkompetens. Man 
tar också emot praktikanter och studenter vilket på sikt skulle kunna leda till anställningar. 

Möjligheten till distansarbete kvarstår även efter pandemin, vilket upplevs positivt. 

Medarbetarnas delaktighet i arbetsmiljöarbetet är viktigt. Dialog förs på arbetsplatsträffar, 
både avseende upplägg och innehåll. Flera enheter har olika teman på APT. 

Det finns ett behov av att tydliggöra och ibland renodla rollerna inom förvaltningen. 
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Näringslivs- och infrastrukturenheten ser att allt fler frågor som har en 
samhällsbyggnadskaraktär hanteras av enheten. En oro finns för att en ökad mängd frågor av 
samhällsbyggnadskaraktär blir norm i samband med de omfattande 
organisationsförändringar i och med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens upphörande. 
Det blir inte bara ett problem utifrån arbetsbelastning utan ifråga om kunskap i sakfrågan. 
Hela kommunstyrelseförvaltningen kommer att bli berörda av omorganisationen och det 
innebär att många frågor av både strukturell och personell karaktär ska lösas under hösten. 
Här krävs tydlighet och samverkan för att få en så smidig process som möjligt. 

Kvalitetssäkring av it-system inom kommunstyrelseförvaltningen avseende 

funktionalitet, behörighet och informationssäkerhet 

Under hösten kommer ett arbete påbörjas med att byta ut hela kommunkoncernens nätverk 
(wifi och fasta switchar), vilket förhoppningsvis ger ett stabilare nät och minskar risken för 
intrång. Projektet kommer att pågå fram till maj. Ett arbete pågår också med att identifiera 
vilka It-system och informationstillgångar som finns i kommunen i alla förvaltningar. Varje 
förvaltning ansvarar för sin delar och dokumenterar det i kommunens styr och 
ledningssystem. 

Upplevelsen är att IT behöver komma in tidigare i processer, särskilt när det gäller inköp av 
system och utrustning för att säkerställa att det som köps in passar i den befintliga IT-miljön. 
Ett behov av att systemen vi har tillgång till pratar mer med varandra genom integrationer 
har identifierats. Arbete skulle därigenom effektiviseras och kvalitetssäkras. 

Utifrån internkontroll samt omvärldsanalys sker ett kontinuerligt arbete för att kvalitetssäkra 
och informationssäkra personal- och lönesystem. Arbetet behöver ses över ett flertal år. 
Översyn av behörigheter, renodla roller och uppdrag samt utveckla digitala processer sker 
och flera utvecklingsområden är också genomförda. Interna rutiner inom personalenheten 
kopplade till skyddade uppgifter är uppdaterade under första kvartalet 2022. Inom 
kommunens verksamheter finns ett gemensamt digitaliseringsråd. Den främsta prioriteringen 
nu är att påbörja arbetet att övergå till e-arkiv. Här ska det genomföras en för-förstudie under 
senhösten. Därefter kan uppdrag tas fram och projektet som kommer att omfatta alla 
kommunens verksamheter kan påbörjas. 

Positiv matupplevelse 

Måltidsenheten jobbar aktivt med att bidra till att gästerna upplever en positiv matupplevelse 
när de besöker våra restauranger och matsalar. Måltiden är en integrerad del i den 
kommunala verksamheten som bidrar till gemenskap och kunskap om matens påverkan på 
hälsa och miljö. Måltidsenheten är därför angelägna och måna om feedback från gästerna. 
Återkoppling på den mat som vi serverar ger oss förutsättningar för att utvecklas. 
Återkoppling ger också större möjlighet att kunna påverka den mat som serveras. Gästerna, 
tillika kommunens medborgare, inbjuds därför att delta i kostråd inom alla verksamheter; 
förskola, grundskola, gymnasium, och äldreomsorg. Kostråden ska initieras av kökschefer 
tillsammans med enhetschefer inom äldreomsorgen och rektorer inom skola. Efter två år av 
delvis uteblivna kostråd (pga pandemi) har Måltidsenheten sammankallat/bjudit in till 
kostråd inom samtliga verksamheter och där flera möten redan ägt rum. Kostråden är för 
måltidsenheten ett mycket viktigt forum för att fånga upp önskemål och synpunkter från 
gästerna som ska uppleva en möjlighet till inflytande. 

Friska medarbetare 

Kommunstyrelseförvaltningen har ett mål att inte överstiga 5 % frånvaro. Tyvärr nås inte det 
för perioden januari-augusti 2022. Sjukfrånvaron är fortsatt hög, även om den minskat drygt 
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Utöver den löpande dialogen stöttar Näringslivs - och infrastrukturenheten även 
servicepunkterna i olika projekt för att utveckla orterna där servicepunkterna är belägna och 
underlätta för medborgarna som bor där. 

Dialogen med region Örebro län gällande samarbetet kopplat till landsbygdsutveckling går 
framåt. En förstudie gällande möjligheten att skapa grannkontor är i gång. Uppdraget tar 
avstamp i de fem servicepunkter som Lindesbergs kommun har tillskapat men även andra 
potentiella områden som kan vara aktuella för att möjliggöra för grannkontor, för att 
möjliggöra bland annat distansarbete för bosatta i kommunen eller delvis boende i 
kommunen. Enheten har fått förhandsbesked om medel från tillväxtverket för studie om 
företags digitala mognad. Det kopplar till att på sikt skapa förutsättningar för grannkontor. 
Vidare har landsbygdsnätverket beviljat medel till att utveckla projektberedskap på 
kommunens servicepunkter för att stärka kunskapen i hur servicepunkterna och dess 
medlemmar själva kan förverkliga sina projektidéer. 

Enheten kommer också att starta upp en utveckling i Frövi enligt "Duvedmodellen". 
Duvedmodellen är ett innovationsdrivet forskningsprojekt med fokus på hållbar lokal 
samhällsutveckling genom samverkan. Projektet har beviljats externa medel. Både 
Duvedsmodellen-projektet och det gällande servicepunkterna får mer nationell än lokal 
uppmärksamhet. Det är ett nytt grepp att arbeta med landsbygden. 

Utveckla och tillgängliggöra kommunens hemsida så att alla kan tillgodose sig 

information på hemsidan 

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av 
funktionsnedsättning. Den digitala tillgängligheten styrs av lagen om tillgänglighet till digital 
offentlig service. Det har gjorts ett stort arbete med ombyggnad av sidor och struktur på 
kommunens webbplats. Det ska vara lätt att hitta rätt och lätt att förstå det som skrivs på 
hemsidan. Bedömningen är att att webbplatsen uppfyller gällande lagkrav och har blivit 
betydligt mer modern och strukturerad det senaste året utifrån det arbete som utförts, 

Eftersom webbplatsen ständigt uppdateras kommer vi alltid se över vårt innehåll utifrån 
design, språk och webbstruktur. Detta bör övergå till egen kontroll och in i det linjära arbetet 
för kanslienheten under 2023. 

Utveckla digitala processerna 

Pandemin har påverkat utvecklingen och mognadsprocessen av IT-användningen med stora 
steg framåt. Både när det gäller system samt att deltaga i digital möten och utbildningar. Efter 
återgång till det "nya normala" efter pandemins avklingande, försöker vi behålla de digitala 
arbetssätt som varit bra och utveckla dem. 

Utmaningen är att identifiera vilka digitala processer vi behöver. Vad är bra för vem? 
Upplevelsen är att det behövs delaktighet från dem som behöver stödet för att kunna 
utvecklas i rätt riktning. Annars kanske vi bygger upp både processer och system som inte 
motsvarar det som efterfrågas. IT- och teleenheten fungerar som bollplank men skulle kunna 
komma in tidigare vid tex systeminköp. Under hösten ska en mätning i digital mognad 
genomföras inom kommunens förvaltningar (DiMiOS). Förhoppningsvis kan den ge en 
indikation om vi är på väg åt rätt håll och även en fingervisning vad vi behöver ta tag i för att 
bli bättre. 

Förbättra dialogen och det interna samarbetet med sina kunder 

Kostråd tillsammans med respektive enhet/organisation är det närmsta och bästa forumet för 
dialog och internt samarbete mellan Måltidsenheten och dess gäster/kunder. Syftet med detta 
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forum är, för måltidsenheten, att få en helhetsbild av hur "En Bra Måltid" upplevs utifrån ett 
antal faktorer som Livsmedelsverket föreslår och förordar. Att genomföra kostråd är således 
viktigt för att förbättra men också underlätta dialogen mellan leverantör och kund. 

Efter en tid av uteblivna kostråd som en följd av pandemin har dessa forum åter tagits upp 
och genomförts inom så gott som alla aktuella enheter. Utfallet visar således en positivare 
vägriktning i jämförelse med tidigare uppföljningsperioder. 

Införande av visselblåsarfunktion 

Visselblåsarfunktionen är införd och kan nu användas av kommunens medarbetare. 
Visselblåsaranmälningar kommer att hanteras av en extern konsult, vilket skapar en 
oberoende handläggning och hög rättssäkerhet. Lindesbergs kommun uppfyller därmed 
gällande lagstiftning avseende visselblåsarfunktion. 

1.6 Planerade förbättringsåtgärder 

 Internutbildning och validering av personal inom måltid. 

 Strukturering av MEX-arbetet. Gamla, krångliga ärenden prioriteras bort då de tar 
mycket tid. Struktur och arbetssätt behöver sättas först för att få en smidig process. 

 Förberedelser för implementering av Samhällsbyggnadsförbundets verksamhet och 
personal som ska gå över till Lindesbergs kommun. 

 Förstudie e-arkiv för Lindesbergs kommun. 
 IT-säkerhetsarbete 
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    KS 2022/238 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@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 

Utskottet för stöd och strategi 

Upphandling för hållbara transporter i Örebro län 

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi stödjer den gemensamma skrivelsen från 
Region Örebro län. 

Ärendebeskrivning 

Målen om fossilfria transporter innebär en ökad omställning av både 
efterfrågan och utbud. Upphandling är ett starkt verktyg för att möjliggöra och 
driva på utvecklingen till fossilfria transporter. Vi tar nu gemensamt ställning 
för krav på fossilfria transporter genom vår offentliga upphandling.  

Vi som organisationer vill ta ett regionalt ansvar för att bidra till en grön 
omställning inom transportsektorn från fossila drivmedel till förnybara 
drivmedel och då främst till el, biogas och vätgas när det är möjligt. Vi 
kommer också att verka för hållbara upphandlingar som leder i den 
riktningen. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Upphandlare 

För kännedom: 

Region Örebro län 

Bilagor: 

Bilaga Upphandling för hållbara transporter i Örebro län 
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2022-09-30  KS 2022/252 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Isabella Lohse 
0581-830 05 
Isabella.lohse@sb-bergslagen.se 
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Utskottet för stöd och strategi 

Avvakta beställning av förstudie för området Eksta Ängeby i 

Fellingsbro 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta 

 Avvakta med att beställa en förstudie för Eksta/Ängeby och invänta 
processen tillhörande fördjupning av översiktsplanen för Fellingsbro 
tätort. 

Ärendebeskrivning 

Utskottet för stöd och strategi beslutade 2022-04-05, USS §12/22, att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att utreda lämpligheten 
i att påbörja arbetet med förstudier för områdena Mariedal i Frövi, Sörlunda i 
Lindesberg samt Eksta/Ängeby i Fellingsbro. 
 
En förstudie har till syfte att utreda förutsättningarna på platsen för att kunna 
avgränsa byggbar mark, allmänplatsmark och därtill hörande ekonomiska 
konsekvenser av ett genomförande. Nästa steg efter avslutad förstudie är 
eventuellt beslut om att påbörja processen kring ny detaljplan. 
 
Sörlunda och Mariedal har sedan tidigare funnits med som utpekade områden 
i översiktsplanen medan Eksta/Ängeby inte finns redovisat i något strategiskt 
dokument.  
 
Tre rapporter har arbetats fram och ligger till grund till de förslag till beslut 
som redovisas. Rapporterna redovisar även en uppskattad kostnad för de 
utredningar som bedöms nödvändiga för att kunna utreda byggbar yta samt 
kostnadskalkyl för planlagd och byggklar mark. 

Konsekvenser 

Konsekvenser för områdena Mariedal och Sörlunda har utretts på en 
översiktlig nivå i översiktsplanen och fördjupningen av översiktsplanen för 
Frövi tätort.  

Eksta/Ängeby har i översiktsplanen bedömts mest lämplig som natur. Att gå 
emot översiktsplanens ställningstagande kräver en ny övergripande analys av 
sambanden i tätorten Fellingsbro för att inte riskera betydande negativa 
konsekvenser. 

Isabella Lohse 
Handläggare 
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För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 

Bilagor: 

Rapport – Inför förstudie av villatomter och radhusbebyggelse i Eksta/Ängeby 
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1. Bakgrund 

Utskottet för stöd och strategi (USS) i Lindesbergs kommun uppdrog 2022-04-05 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att ta fram förstudier med tidsplan 
och kostnadskalkyl för byggklara villatomter för områdena Eksta/Ängeby i 
Fellingsbro, Mariedal i Frövi och Sörlunda i Lindesberg stad.  
Detta som en del av Prioritering av pågående och planerade detaljplaner 2020–
2024 för kommuner i Norra Örebro län (KNÖL).  

 
 

2. Tidigare ställningstaganden och styrdokument 

I översiktsplanen, som är kommunens främsta styrdokument för vägledning av 
mark- och vattenanvändning, anges att kommunens samhällsutveckling i första 
hand ska koncentreras till fem utpekade utvecklingsområden, varav ett är 
tätorten Fellingsbro. Översiktsplanen pekar inte ut några nya områden för 
bostadsbebyggles i Fellingsbro, utan anger istället att nya bostäder i tätorten 
främst bör tillkomma genom förtätning inom tätorten och utformas med hänsyn 
till intilliggande bebyggelses struktur och skala. Tillkommande bostäder bör 
uppföras så att bostadsbeståndet får en större variation av bostadstyper och 
upplåtelseformer.  
 
Den aktuella platsen för Eksta-Ängby (se kryssmarkeringen i kartan nedan) är i 
översiktsplanen utpekad för markanvändningen grönområde. Platsen består idag 
av skog. Skogen på platsen är ett av få tätortsnära grönområden i Fellingsbro 
som har stor potential att utvecklas och tillgängliggöras för rekreation.  
 

 

 
 

Bild ur översiktsplanen som redovisar 
utvecklingsområdet samt markanvändningar inom 
tätorten. Aktuell plats är markerad med rött.  
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2016 inkom ett medborgarförslag om att skapa ett attraktivare Fellingsbro 
genom att utnyttja tätortsnära natur. I kommunekologens yttrande hänvisas det 
till Lindesbergs kommuns översiktsplan från 2007 där den aktuella platsen 
beskrivs som en av få tätortsnära skogsholmar. Fellingsbro är omgivet av 
odlingsmark och därav bedöms de skogsholmar som ligger tätortsnära ha stort 
intresse för såväl rekreation och friluftsliv som flora och fauna.  
 
Det finns ett politiskt uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för 
Fellingsbro men denna är ej tidsatt.  
 
Sammanfattningsvis ger översiktsplanen inte stöd för ny bostadsbebyggelse på 
den aktuella platsen i  Eksta/ Ängeby.  
 
2.1 Tillgång och efterfrågan på bostäder 

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning anger att kommunen som helhet 
har haft en svag positiv befolkningsutveckling de senaste åren, främst i 
tätorterna Lindesberg och Frövi. Prognosen framåt indikerar att det framför allt 
är åldersgruppen 65+ som ökar i kommunen. 
Av översiktsplanen framgår att det finns en viss brist på bostäder i Fellingsbro, 
främst i form av lägenheter anpassade för åldersgruppen 65+. Bristen på 
attraktiva lägenheter för den äldre målgruppen skapar inlåsningseffekter som 
hindrar äldre från att flytta från villa till lägenhet.  
 
2.2 Tidigare utredningar 

Geoteknisk utredning gjord 1974. Se resultatet under 3.2 Markförhållanden 
 

 

3. Befintliga förutsättningar 

Utbredningsområdet som omfattas av förstudien för villatomter i Fellingsbro är 
inom den kommunala fastigheten Ängeby 6:1. Idag består platsen utav ett 
skogsområde och runt om fastigheten finns ett villakvarter i väster, några 
enskilda fastigheter i norr samt jordbruksmark i öst och syd.  
 
 

  
 
 

Mörkgrön färg symboliserar kommunal mark.  Omgivningen runt om den aktuella 
platsen. Gul färg innebär jordbruksmark.  
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Delar av platsen berörs av detaljplanen ”Förslag till stadsplan för Västra Ängeby” 
som är från 1976. I detaljplanen är platsen utpekad som parkmark.  

 
 
 
 
 
 
3.1 Infrastruktur och VA 

Platsen är idag orörd och saknar infrastruktur som bland annat vägar. I 
villakvarteret är vägarna asfalterade men vägen norr och söder om platsen är 
grusvägar.  
 
Gata/ trafik ser inga hinder mot att exploatera föreslaget område. Det finns 
förutsättningar att skapa ett väl fungerande gaturum med god infrastruktur för 
samtliga trafikslag längs befintligt vägnät (Ängbyvägen). Däremot beräknas 
kostnaderna för att anlägga vägar inom föreslaget område vara något högre än 
normalt då höjdskillnader finns. 
 
Platsen saknar även infrastruktur i form av utbyggt kommunalt VA ledningsnät. 
Villakvarteret i väst är inom verksamhetsområde för kommunal VA men inte 
fastigheterna i norr.  
 
Området ligger inte inom beslutat verksamhetsområde idag, men en 
utbyggnation i området skulle ligga i direkt anslutning till befintlig byggnation 
och därmed ingå i en sammanhållande bebyggelse. VA anläggningen är utbyggd i 
området och anses ha en god kapacitet som klarar tillkommande byggnation.  Om 
området bebyggs så bör befintlig byggnation norr ut ingå i verksamhetsområde 
för allmänt VA, då det tillsammans med nybyggnationen bildar sammanhängande 
bebyggelse med befintligt verksamhetsområde.  
 

Nuvarande detaljplan som pekar ut delar av 
platsen som parkmark.  
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3.2 Markförhållanden 

 
Det finns en geoteknisk utredning för platsen som är från 1974. Denna utredning 
pekar på att skogsmarken består av morän och berg. Runt omkring skogen är det 
olika typer av lera. Detta är även redovisat i SGUs jordartskarta.  
 
Det finns inga kända markföroreningar på platsen, men ungefär 350-400 m från 
området finns det flera kända markföroreningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platsen ligger inom ett högriskområde för markradon. För att bygga bostäder här 
krävs det att de byggs radonsäkert. Ytterligare mätningar kan komma att 
behövas.  

Trianglarna markerar förorenad mark.  

Det markerade området symboliserar 
verksamhetsområde för kommunalt VA.  
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Enligt Länsstyrelsens klimatGIS i Örebro län finns det risk för ras och skred inom 
begränsade delar av platsen.  

 
 

 
 
 

3.3 Planlagd mark Fellingsbro 
 

I Fellingsbro finns det idag ett flertal fastighetsytor, både privata och 
kommunalägda, som är planlagda för bostäder men som ej har bebyggts.  
 
Privatägda fastigheter som är planlagda för bostäder: 

Inom röd färg är det hög risk för markradon.  

Röd markering innebär att det finns ras och 
skredrisk.   



§22/22 Avvakta beställning av förstudie för området Eksta Ängeby i Fellingsbro - KS 2022/252-3 Avvakta beställning av förstudie för området Eksta Ängeby i Fellingsbro : Rapport inför förstudie bebyggelse Eksta Ängeby Fellingsbro Dnr S-2022-317

Sidan 7(10) 
   

Dnr S-2022-317: 

Postadress Besöksadress  Telefon  E-post  Organisationsnr 

Samhällsbyggnad Bergslagen 
711 80 Lindesberg 

Prästgatan 6 
Lindesberg 

0581-810 00 vxl 
 

info@sb-bergslagen.se 
 

212000-2015 

 

 
 
Kommunala fastigheter som är  planlagda  för bostäder: 
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 I området finns idag urberg enligt SGU, detta innebär en ökad kostnad vid 
byggnation av VA anläggning. En geologisk undersökning bör utföras som 
grund för en kalkylering av utbyggnationen av VA anläggningen.  
I genomförandet kan kostnader kopplat till markberedning förekomma.  
 

 En naturvärdesinventering krävs för att säkerställa vilka naturvärden som 
finns på platsen.  

 

 
 I samband med en eventuell exploatering bör gång- och cykelvägnätet ses 

över.  
 
 

5. Kostnad 

 
Kapacitetsutredning för VA                    20 000–30 000: - 
 
Geoteknik                                                     150 000: - 
 
Naturvärdesinventering                          100 000: - 
 
Kostnaderna för att anlägga vägar går i dagsläget inte att bedöma utan att se hur 
området ska exploateras i sin helhet. Normalt kostar en väg ca 8-10 tkr/m att 
anlägga. 
  
Totalt:                                                           280.000:-  
 
 
6. Sammanfattande rekomendation  

 

Det finns behov av att ta fram ett övergripande planeringsunderlag i form av en 
fördjupad översiktsplan, ett planprogram eller en liknande övergripande analys 
av tätortens utveckling, för att utreda behov av bostäder och annan 
samhällsservice. Det finns indikationer på att de bostadsbehov som främst 
behöver hanteras i Fellingsbro är att möta behov inom åldersgruppen 65+, 
främst bostäder i flerfamiljshus med god tillgänglighet. 

 
Det är svårt att motivera kostnad för utredning och planläggning av detta område 
utifrån att efterfrågan på bostadsmark för villatomter är begränsad. Det finns 
redan ett stort utbud av planlagd mark för bostäder, både för flerfamiljshus och 
för fristående villatomter. Det mest resurseffektiva vore att marknadsföra redan 
planlagda områden för bostäder.    

 
Skogen har sedermera höga natur- och sociala värden, är mycket kuperad och 
olämplig för bostadsbebyggelse. Att den aktuella platsen är en av tre utpekade 
naturområden i översiktsplanen är viktigt att ta hänsyn till.  

 
Om beslutet landar i att gå vidare med byggnation på platsen, trots att stöd 
saknas i ÖP, finns det ett stort antal förutsättningar som ny bebyggelse i 
Fellingsbro behöver förhålla sig till och ges hänsyn. 
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Dessa förutsättningar, beskrivna i översiktsplanen, behöver utredas och ligga till 
grund för bedömningen av områdets utvecklingsförutsättningar och 
kostnadskalkyl för bostadstomter:   

 Mälarbanan som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer,  
 MKN för vatten,  
 den tillståndspliktiga zonen på 30 meter utmed länsväg 249,  
 strandskydd,  
 skoglig värdetrakt,  
 område utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram,  
 övergödning i vattendrag,  
 fornlämningar,  
 vattenskyddsområde,  
 rullstensås,  
 potentiellt förorenade områden,  
 miljöfarlig verksamhet,  
 lågpunkter enligt skyfallskarteringen,  
 ras- och skredrisk,  
 buller från större vägar och Mälarbanan,  
 vibrationer från större vägar och Mälarbanan,  
 markradon,  
 transporter av farligt gods på länsväg 249 och Mälarbanan, och  
 elektroniska och magnetiska fält från bl.a. kraftledningar. 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 2022-04-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §12/22   Dnr: KS 2021/281 

 

Prioritering av pågående och planerade detaljplaner 

2020–2024 för kommuner i Norra Örebro län KNÖL 

 
Beslut 

Utskott för stöd och strategi uppdrar till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

 Ta fram förstudie med tidsplan och kostnadskalkyl för 
byggklara villatomter i Eksta/Ängeby, Mariedal och 
Sörlunda.  

 Projektplan ska redovisas för utskott för stöd och strategi 
31 maj 2022. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen informerar om 

 Prioriterade projekt 2022 
 Prioriterade projekt 2022–2024 
 Projekt som inte prioriterats ännu 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) yrkar på följande: 
 Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ta 

fram förstudie med tidsplan och kostnadskalkyl för 
byggklara villatomter i Eksta/Ängeby, Mariedal och 
Sörlunda. Projektplan ska redovisas för utskott för stöd 
och strategi 31 maj 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om utskott för stöd och strategi kan besluta 
enligt Bengt Storbackas yrkande och finner så beslutat 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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2022-09-30  KS 2022/253 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Isabella Lohse 
0581-830 05 
Isabella.lohse@sb-bergslagen.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 

Utskottet för stöd och strategi 

Beställning av förstudie för området Mariedal i Frövi 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta 

 Beställa en förstudie för området Mariedal i Frövi. 

 Förstudien påbörjas under 2022. 

 Kostnader för utredningar finansieras ur mark- och 
exploateringsenhetens budget. 

Ärendebeskrivning 

Utskottet för stöd och strategi beslutade 2022-04-05, USS §12/22, att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att utreda lämpligheten 
i att påbörja arbetet med förstudier för områdena Mariedal i Frövi, Sörlunda i 
Lindesberg samt Eksta/Ängeby i Fellingsbro. 
 
En förstudie har till syfte att utreda förutsättningarna på platsen för att kunna 
avgränsa byggbar mark, allmänplatsmark och därtill hörande ekonomiska 
konsekvenser av ett genomförande. Nästa steg efter avslutad förstudie är 
eventuellt beslut om att påbörja processen kring ny detaljplan. 
 
Sörlunda och Mariedal har sedan tidigare funnits med som utpekade områden 
i översiktsplanen medan Eksta/Ängeby inte finns redovisat i något strategiskt 
dokument.  
 
Tre rapporter har arbetats fram och ligger till grund till de förslag till beslut 
som redovisas. Rapporterna redovisar även en uppskattad kostnad för de 
utredningar som bedöms nödvändiga för att kunna utreda byggbar yta samt 
kostnadskalkyl för planlagd och byggklar mark. 

Konsekvenser 

Konsekvenser för områdena Mariedal och Sörlunda har utretts på en 
översiktlig nivå i översiktsplanen och fördjupningen av översiktsplanen för 
Frövi tätort.  

Eksta/Ängeby har i översiktsplanen bedömts mest lämplig som natur. Att gå 
emot översiktsplanens ställningstagande kräver en ny övergripande analys av 
sambanden i tätorten Fellingsbro för att inte riskera betydande negativa 
konsekvenser. 

Isabella Lohse 
Handläggare 
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För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 

Bilagor: 

Rapport – Inför förstudie av villatomter och radhusbebyggelse i Mariedal, 
Frövi. 
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 Rapporter 

   

 2022-09-22 Dnr S-2022-318 
 

   

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen   
Stadsbyggnadskontoret   
  

 
 

Inför förstudie av villatomter och radhus i 

Mariedal, Frövi 
 

 

 
Grov illustration av det område som är aktuellt för förstudie. 
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1. Bakgrund 

Utskottet för stöd och strategi (USS) i Lindesbergs kommun gav 2022-04-05 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen uppdraget att ta fram förstudier med 
tidsplan och kostnadskalkyl för byggklara villatomter för områdena 
Eksta/Ängeby i Fellingsbro, Mariedal i Frövi och Sörlunda i Lindesberg. Detta 
som en del av Prioritering av pågående och planerade detaljplaner 2020–2024 
för kommuner i Norra Örebro län (KNÖL).  
 
2. Tidigare ställningstaganden och styrdokument 

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning är ett annat styrdokument som är 
av betydelse. I riktlinjerna görs bedömningen att efterfrågan på nyproducerade 
bostäder till viss del är stark i Frövi och att främst efterfrågas radhus och 
prisvärda hyres- och bostadsrätter. 
 
I översiktsplanen, som är kommunens främsta styrdokument för vägledning av 
mark- och vattenanvändning, anges att kommunens samhällsutveckling i första 
hand ska koncentreras till fem utpekade utvecklingsområden, varav ett är 
tätorten Frövi. För Frövi tätort finns en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) 
som anger ortens utvecklingsinriktning. FÖP:en anger en huvudsaklig utveckling 
av Frövi som utgår ifrån två överlappande cirkelformade utvecklingsområden.  
 
Det norra utvecklingsområdet är avsett för verksamheter, medan det södra har 
ett fokus på utveckling av befintlig tätort med ett innehåll av bostäder, handel 
och verksamheter utan omgivningspåverkan. Mariedal är lokaliserat i ett område 
som ligger i gränslandet mellan de båda utvecklingsområdena. I FÖP:en beskrivs 
området enligt följande: “Mötet mellan det norra och det södra 
utvecklingsområdet kräver noggranna överväganden för att skapa en behaglig 
övergång mellan verksamheterna i norr och den mer bostadspräglade bebyggelsen 
i söder.” 
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Platsen ligger idag i anslutning till så väl radhus som villor. För ett så effektivt 

utnyttjande som möjligt av platsen så kan en kombination av radhus/parhus och 

villor vara att föredra. I arbetet behöver framtida ytbehov för intilliggande 

förskola undersökas. 

 

I FÖP:en beskrivs områdes inriktning: “Det naturnära Mariedal med sin befintliga 

naturnära lägre bebyggelse kan kompletteras med sammanhängande lägre 

bebyggelse upp till två våningar. Bebyggelsen ska samspela med befintlig 

bebyggelse i skala och täthet och enstaka högre byggnader kan prövas vid behov. 

Ett annat av områdets styrka är att det ligger intill det utpekade grönområde som 

ska utvecklas för rekreation och motion. Del av området ligger idag i en lågpunkt 

vilket innebär risk vid skyfall. Frågan behöver utredas vidare i samband med 

detaljplanläggning” 

 

 
2.1 Tidigare utredningar 

 

Det finns sedan tidigare en geoteknisk utredning för en mindre del av den 
aktuella platsen. För delar av den södra halvan finns en geoteknisk utredning 
från 1974. Utredningen redovisar högt grundvatten och lös lera under delvis 
organiskt ytskikt vilket kan medföra höga kostnader vid grundläggning. 
Utredningen pekar på att närmare geotekniska studier är nödvändiga. 
 

 
Områden där geoteknisk utredning gjorts market med streckad linje. 
 
 

 

3. Befintliga förutsättningar 
 

Det aktuella området ligger inom den kommunala fastigheten Mariedal 1:1. I väst 
och öst finns villakvarter samt en förskola däremellan. 
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Mörkgrön färg symboliserar kommunal mark 
 
Den aktuella platsen består idag av parkmark, jordbruksmark och delvis skog. 
Enligt länsstyrelsen är jordbruksmarken brukningsvärd. Det är stor osäkerhet 
kring om bostäder på denna plast kan anses tillgodose ett väsentligt 
samhällsintresse som inte kan tillgodoses genom att ta annan mark i anspråk. 
Frågan behöver utredas vidare om placeringen på jordbruksmark bedöms som 
intressant att undersöka vidare. 
 

 
Mörkgul färg är jordbruksmark. 
 
Platsen berörs av två tidigare detaljplaner som pekar ut delar av området som 
park respektive gång och cykelväg.  
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3.1 Markförhållanden 

 

Enligt Länsstyrelsens kartfunktion KlimatGIS finns förutsättningar för skred i 
lera och silt längs med skogspartiets östra kant på båda sidor Hagmarksvägen. 
 

 
Röd färg markerar områden med förutsättningar för ras och skred.  
 
 
Den aktuella platsen har låg till normal risk för markradon.  
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Grön färg innebär låg risk och blå färg innebär normal risk.  
 
 

3.2 Infrastruktur och vatten och avlopp (VA) 

Området ligger bara i mindre del inom beslutat verksamhetsområde idag, men en 
utbyggnation i området skulle ligga i direkt anslutning till befintlig byggnation 
och därmed ingå i en sammanhållande bebyggelse.  
 
Det finns förutsättningar att skapa ett bra gaturum längs befintligt vägnät 
(Hagmarksvägen). Dock behöver lämpligt antal utfarter mot Hagmarksvägen 
undersökas vidare. 

 
 

4. Utredningsbehov 

FÖP Frövi pekar ut de områden som markeras med 1 och 2 nedan. FÖP:en togs 
fram 2018 och det har sedan dess skett utredningar och dialoger kring hur 
området norr om tätorten bör utvecklas i samband med planläggningen av norra 
verksamhetsområdet. 
 
Ingången i förstudien bör vara att man primärt fokuserar på att studera 
möjligheten att utveckla område 1. Lämpligt är dock att man i förstudien även 
tittar på om det skulle kunna vara lämpligt att planlägga del av område 2 eller 3. 
Område 3 redovisas inte i FÖP Frövi som ”bostäder” men kan i ljuset av senare 
års utredning visa sig vara lämpligare än område 2. 
 

 
Områden som bör studeras i en förstudie. Område 1 och 2 redovisas i FÖP Frövi. 
Även område 3 bör studeras i och med att förutsättningar förändrats sedan 2018. 

 

1 

2 
3 
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Tidigare utredning i samband med detaljplanen för norra verksamhetsområdet 

visade på en stor problematik kring dagvatten. Denna fråga behöver även i detta 

sammanhang utredas så att lösningen fungerar med kringliggande befintlig 

bebyggelse och kommande utveckling av området. Dagvattenfrågan behöva 

studeras av konsult i samband med en förstudie. 

 

Grundläggningsförhållandena redovisas som lera/morän i SGUs (Sveriges 

geologiska undersökning) översiktliga jordartskarta och tillsammans med 

tidigare utförd geoteknisk utredning för del av området är sannolikt 

grundläggningsförhållandena en utmaning. Ytterligare utredning krävs av 

konsult. 

 

En arkeologisk utredning kan bli aktuell i samband med detaljplanprocessen då 

det i planprocess norr om detta område påträffats flertalet fornlämningar. 

 

Enligt Länsstyrelsen är jordbruksmarken brukningsvärd. Jordbruksmarken 

behöver tas hänsyn till vid eventuell bostadsbyggnation och utredas vidare. 

Eventuellt behövs en lokaliseringsutredning om bedömningen görs att vi kan 

uppfylla lagkravet för att kunna motivera bebyggelse på platsen. En 

lokaliseringsutredning bedöms kunna göras av förvaltningen själv. 

 

Om område 2 och 3 bedöms som intressanta att studera vidare så är en 

naturvärdesinventering nödvändig för att förhålla sig till eventuella skyddade 

arter. Det bedöms mindre sannolikt att område 1 berör skyddade arter. 

 

Behovet av bostäder ökar i och med utbyggnaden av nya verksamhetsområden 

som genererar många nya arbetsplatser. Även Hinseberg, som är en stor 

arbetsplats i Frövi, har behov av att utöka sin verksamhet och personal, vilket 

också kan generera ytterligare bostadsbehov. Nya bostäder och en växande 

befolkning ställer krav på orten att förse invånare med service, förskola och 

skola. Det är viktigt att behoven av samhällsservice utreds och samplaneras med 

nya bostadsområden. 

 
Frövi reningsverk har idag en hög belastning och med övrigt tillkommande 
detaljplaner i Frövi så som det nya verksamhetsområdet och Sjövallen och 
utökning av Hinsebergs verksamhet bör en utredning göras för att säkerställa 
vilken marginal det finns för tillkommande belastning. 
 

 

5. Kostnad  

Redovisade kostnader inkluderar det som är en del av förstudien. Kostnader för 
genomförande såsom byggnation av vägar mm är inte inkluderat.  
 

 

Utredningar för område 1,2 och 3 

 

Dagvatten   150 000 
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Postadress Besöksadress  Telefon  E-post  Organisationsnr 

Samhällsbyggnad Bergslagen 
711 80 Lindesberg 

Prästgatan 6 
Lindesberg 

0581-810 00 vxl 
 

info@sb-bergslagen.se 
 

212000-2015 

 

 

Geoteknik   200 000 

 

Naturvärdesinventering  80 000 

 

VA-utredning 30 000 
 

Totalt   460 000 
 
 
6. Sammanfattande rekommendation  

Utvecklingen av Mariedal, med syftet att möjliggöra bostadsbyggnation med i 
huvudsak lägre bebyggelse, går i linje med FÖP Frövi. Ytan söder om 
Hagmarksvägen bedöms vara bäst lämpad för ändamålet vilket gör att en 
förstudie primärt bör fokusera på denna yta. Området norr om Hagmarksvägen 
och Ladugårdsvägen uppvisar mer utmaningar men bör även de utredas i en 
förstudie för att bedöma lämpligheten för bostäder eller komplement till 
bostäder såsom förskola.  
 
Eventuellt behov av utökning av förskoleverksamheten på den befintliga 
förskolan i Mariedal behöver ses över i samband med förstudien. 
 
En förstudie ska avgöra lämpligheten i att gå vidare med att pröva 
markanvändningen i en detaljplanprocess. 
 
Stadsbyggnadskontoret förslår att området kring norra Mariedal studeras vidare 
i en förstudie med syftet att utreda lämpligheten för bostäder och komplementet 
förskola. 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 2022-04-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §12/22   Dnr: KS 2021/281 

 

Prioritering av pågående och planerade detaljplaner 

2020–2024 för kommuner i Norra Örebro län KNÖL 

 
Beslut 

Utskott för stöd och strategi uppdrar till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

 Ta fram förstudie med tidsplan och kostnadskalkyl för 
byggklara villatomter i Eksta/Ängeby, Mariedal och 
Sörlunda.  

 Projektplan ska redovisas för utskott för stöd och strategi 
31 maj 2022. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen informerar om 

 Prioriterade projekt 2022 
 Prioriterade projekt 2022–2024 
 Projekt som inte prioriterats ännu 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) yrkar på följande: 
 Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ta 

fram förstudie med tidsplan och kostnadskalkyl för 
byggklara villatomter i Eksta/Ängeby, Mariedal och 
Sörlunda. Projektplan ska redovisas för utskott för stöd 
och strategi 31 maj 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om utskott för stöd och strategi kan besluta 
enligt Bengt Storbackas yrkande och finner så beslutat 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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2022-09-30  KS 2022/254 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Isabella Lohse 
0581-830 05 
Isabella.lohse@sb-bergslagen.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 

Utskottet för stöd och strategi 

Beställning av förstudie för området Sörlunda i Lindesberg 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta 

 Beställa en förstudie för området Sörlunda i Lindesberg. 
 Förstudien påbörjas under 2023. 
 Kostnader för utredningar finansieras ur mark- och 

exploateringsenhetens budget. 

Ärendebeskrivning 

Utskottet för stöd och strategi beslutade 2022-04-05, USS §12/22, att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att utreda lämpligheten 
i att påbörja arbetet med förstudier för områdena Mariedal i Frövi, Sörlunda i 
Lindesberg samt Eksta/Ängeby i Fellingsbro. 
 
En förstudie har till syfte att utreda förutsättningarna på platsen för att kunna 
avgränsa byggbar mark, allmänplatsmark och därtill hörande ekonomiska 
konsekvenser av ett genomförande. Nästa steg efter avslutad förstudie är 
eventuellt beslut om att påbörja processen kring ny detaljplan. 
 
Sörlunda och Mariedal har sedan tidigare funnits med som utpekade områden 
i översiktsplanen medan Eksta/Ängeby inte finns redovisat i något strategiskt 
dokument.  
 
Tre rapporter har arbetats fram och ligger till grund till de förslag till beslut 
som redovisas. Rapporterna redovisar även en uppskattad kostnad för de 
utredningar som bedöms nödvändiga för att kunna utreda byggbar yta samt 
kostnadskalkyl för planlagd och byggklar mark. 

Konsekvenser 

Konsekvenser för områdena Mariedal och Sörlunda har utretts på en 
översiktlig nivå i översiktsplanen och fördjupningen av översiktsplanen för 
Frövi tätort.  

Eksta/Ängeby har i översiktsplanen bedömts mest lämplig som natur. Att gå 
emot översiktsplanens ställningstagande kräver en ny övergripande analys av 
sambanden i tätorten Fellingsbro för att inte riskera betydande negativa 
konsekvenser. 

Isabella Lohse 
Handläggare 

För åtgärd: 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 

Bilagor: 

Rapport – Inför förstudie av bostadsbebyggelse i Sörlunda 
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1. Bakgrund 
 

Utskottet för stöd och strategi (USS) i Lindesbergs kommun uppdrog 2022-04-05 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att ta fram förstudier med tidsplan 
och kostnadskalkyl för byggklara villatomter för områdena Eksta/Ängeby i 
Fellingsbro, Mariedal i Frövi och Sörlunda i Lindesberg stad.  
Detta som en del av Prioritering av pågående och planerade detaljplaner 2020–
2024 för kommuner i Norra Örebro län (KNÖL).  

 

2. Tidigare ställningstaganden och styrdokument 
 

2.1. Översiktsplanen 

 

I översiktsplanen, som är kommunens främsta styrdokument för vägledning av 
mark- och vattenanvändning, anges att kommunens samhällsutveckling i första 
hand ska koncentreras till fem utpekade utvecklingsområden, varav ett är 
Lindesbergs tätort. Översiktsplanen anger att bostadsbebyggelse i Lindesbergs 
tätort främst ska tillkomma genom förtätning inom befintlig bebyggelse, samt 
inom några särskilt utpekade utvecklingsområden för bostäder, varav Sörlunda 
är ett sådant. Utvecklingsinriktningen för Sörlunda beskrivs enligt följande:  
 
“Nya bostäder bör främst uppföras i form av friliggande enbostadshus och mindre 
flerbostadshus. Inom området bör nya bostäder placeras och utformas med hänsyn 
till den intilliggande bebyggelsens struktur och skala samt angränsande natur- och 
rekreationsvärden.”   
 
Även om Sörlunda är utpekat i ÖP som ett utbyggnadsområde för bostäder, finns 

ett flertal förutsättningar som behöver utredas ytterligare för att bedöma 

lämpligheten och möjligheten av bostasbyggnation. Bl.a. är området lokaliserat 

inom vattenskyddsområde, både primär och sekundär zon. Ett specifikt 

ställningstagande i ÖP som är relevant att nämna i detta sammanhang lyder: “Ny 

bebyggelse ska undvikas inom befintliga och eventuellt tillkommande 

vattenskyddsområden". 

 
Vidare nämns ett stort antal förutsättningar på platsen som ny bebyggelse 
behöver förhålla sig till och ges hänsyn. Dessa förutsättningar behöver utredas 
och ligga till grund för bedömningen av områdets utvecklingsförutsättningar och 
kostnadskalkyl för bostadstomter:  
 Miljökvalitetsnormer för vatten 

 Naturreservat 

 Strandskydd 

 Skoglig värdetrakt 

 Område utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram 

 Ängs- och betesmark enligt ängs- och betesmarksinventeringen 

 Övergödning i sjö 

 Fornlämningar 

 Vattenskyddsområde 

 Rullstensås 
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 Potentiellt förorenat område 

 Lågpunkter enligt skyfallskarteringen 

 Översvämningsrisk 

 Erosionsrisk 

 Ras- och skredrisk 

 Buller från större vägar och Bergslagsbanan 

 Markradon 

 Elektroniska och magnetiska fält från bl.a. kraftledningar 

 
2.2 Riktlinjer för bostadsförsörjning 

 

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning är ett annat styrdokument som är 

av betydelse för denna förstudie. I riktlinjerna görs bedömningen att efterfrågan 

på nyproducerade bostäder är starkast i centrala Lindesberg och att det som 

främst efterfrågas är radhus och prisvärda hyres- och bostadsrätter i 

flerbostadshus, gärna i vattennära lägen. Efterfrågan på bostäder för målgruppen 

äldre bedöms öka, då det är åldersgruppen 65+ som prognostiseras öka mest.   

 
2.3 Tidigare ställningstaganden 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen yttrade sig vid tidigare förfrågan om 
planläggning i området, år 2020, och ansåg att byggnation inom primär 
skyddszon och i ravinen inte skulle tillåtas. I övrigt i området skulle inte pålning, 
byggnation med källare, borrning efter bergvärme eller enskilda VA-lösningar 
tillåtas. Detta är av vikt då dessa åtgärder kräver tillstånd från 
kommunen/miljökontoret för att få genomföra inom den sekundära 
skyddszonen för Rya vattentäkt. Åtgärder i området riskerar att påverka 
Lindesbergsåsen och vattenkvaliteten i åsen negativt. 
 
2.4 Tidigare utredningar 
 

Sweco genomförde en hydrogeologisk utredning 2015 i samband ett tidigare 
planförslag vars syfte var att möjliggöra för bostäder i området. Utredningen 
visade att byggnation inom området, vilket inte innefattade bebyggelse inom den 
primära skyddszonen för vattenskyddsområdet, skulle kunna vara möjlig 
förutsatt att försiktighetsåtgärder vidtas.  
 
Sweco utförde också en stabilitetsutredning för den östra ravinen 2014 som 
visade på att stabilitetsförhållandena fram till ravinen är tillfredsställande. I och 
nedanför ravinen, till största del inom den primära vattenskyddszonen, var 
stabilitetsförhållandena inte tillfredsställande och pålgrundläggning 
rekommenderades. 

 

Arkeologisk utredning har skett på platsen och länsstyrelsen beslutade 2017 att 
nypåträffade fornlämningar fick flyttas från platsen. Detta beslut bedöms gälla 
tills vidare.  

 

Största delen av området består av jordarten postglacial lera och vid en 
översiktlig geoteknisk undersökning av WSP 2008 fann man att de centrala 
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delarna av området består av mullhaltig jord i ett lager om 2-3dm, följt av 
torrskorpelera som genomsätts av sand- och siltskikt ned till 3,5m. Detta 
underlagas av sand och silt i varierande tjocklek ner till 10m djup. 

 
 
 

3. Befintliga förutsättningar 
 

3.1 Topografi och landskap 

 
Marken i området består till största del av jordbruksmark eller annan öppen 
mark med några mindre skogspartier. Enligt länsstyrelsens informationskarta så 
är jordbruksmarken klassad som brukningsvärd. Området är relativt plant men i 
öster finns en brant ravin som sträcker sig minst 100 meter in på området från 
Örebrovägen.  
 
3.2 Ägande och infrastruktur 

 
Lindesbergs kommun äger marken inom fastigheten Dalkarlshyttan 1:1 och 
Lindesås 1:1 som är de mest centrala fastigheterna för den eventuella 
exploateringen. I söder, sydväst, norr och i öster om området finns mindre 
privatägda fastigheter. En mindre kommunal väg passerar söder om området 
från Örebrovägen i öster. Ett par mindre enskilda vägar leder in på området. 
Områdets nordostligaste del ingår i det kommunala verksamhetsområdet för 
vatten. Området ingår inte i det kommunala verksamhetsområdet för avlopp men 
det är framdraget öster om Örebrovägen. Området klassas som ett lågriskområde 
för radon. 
 

 
Grönmarkerade områden ägs av kommunen, övriga är privatägda. Rödmarkerad väg är kommunal, 
lila är privatägda vägar. Röd triangel visar potentiellt förorenat område. 
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3.3 Förutsättningar 

 
De allra nordligaste delarna av området omfattas av strandskyddet, till största 
del inom naturreservatet Näset. Direkt väster om området på fastigheten 
Dalskogen 1:9 finns en lantbruksfastighet med hästar och stall. Detta är något 
som måste beaktas i planprocessen och eventuellt skyddsavstånd eller andra 
åtgärder kan kärvas vid planläggning invid djurhållning. Enligt länsstyrelsens 
EBH-karta finns ett potentiellt förorenat område i sydligaste delen av området, 
benämnt som “plantskola” som behöver undersökas.  
 
Fastigheten Lindesås 1:1 innefattar naturreservatet Näset sedan år 2000 i syfte 
att bevara den öppna, betade strandbiotopen, en vikande naturtyp som behöver skydd 

och vård. Enligt tidigare utlåtande från kommunekolog så bedöms nordvästra 
delen av det aktuella området utanför naturreservatet som olämpligt att bebygga 
utifrån naturreservatets syften. Kan finnas möjlighet att flytta reservatsgränsen 
för att få till en annan yta att bebygga som idag ligger inom reservatet. 
 
Fastigheten Dalkarlshyttan 1:1 ingår i Lindesberg-Rya vattenskyddsområde för 
grundvattentillgång. Största delen ingår i den sekundära skyddszonen medan 
området närmast längs med Örebrovägen i öster (omkring 50–70 meter in på 
området) ingår i den primära skyddszonen. Vattentäkten ses som extremt 
skyddsvärd då den försörjer hela Lindesberg med vatten och reserv finns ej. 
 
 

 
Primär skyddszon markerat med rött, sekundär skyddszon markerat med gult. Naturreservat 
markerat med grön linje i nordväst.  

 
Enligt länsstyrelsens klimatGIS så har vissa delar inom området risk för skred i 
finkornig jordart, det gäller framförallt området närmast ravinen i öster. Det 
finns också förutsättningar för skred i lera och silt i anslutning till ravinen men 
även i norra delarna. 
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Förutsättningar för skred (lera och silt) markerat i rött, aktsamhetsområde vad gäller 
förutsättningar för skred i finkornig jordart markerat med orange. 

 
Den populära vandringsleden Lindessjön runt passerar genom området vilket 
bör tas i beaktning vid exploatering av området. De allra nordligaste delarna av 
området riskerar att översvämmas vid ett 200-årsflöde, det gäller till största del 
inom naturreservatet Näset. Även ravinen i öster riskerar att översvämmas vid 
skyfall med ett av länsstyrelsen beräknat vattendjup på över en meter på vissa 
platser. I övrigt sker överlag låg ytavrinning bort från området. 
  

 
Mörka området vid ravinen i öster visar på stort vattendjup vid skyfall. I övrigt 
översvämmas delar av naturreservatet och de nordligaste delarna av ravinen vid 
ett 100-årsflöde.  
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4. Utredningsbehov 
 

Den delvis kuperade terrängen gör att vägar och gator behöver förprojekteras i 
ett tidigt skede. Kapacitet för trafik till och från området är begränsat och kan bli 
ett problem för byggtrafiken samt för vanlig trafik när området är klart. 
Dessutom en komplicerad anslutning till området från Örebrovägen. Allt detta 
och eventuell påverkan på omkringliggande befintlig infrastruktur kan komma 
att kräva en trafikutredning. 
 

Kommunen behöver tidigt titta på hur många tomter som kan inrymmas för att 
översiktligt uppskatta kostnad per tomt kan bli. I ett första skede kan man 
konstatera att ravinen och området för den primära skyddszonen för Rya 
vattentäkt samt området som innefattar Näsets naturreservat inte är lämpliga att 
bebygga.  

 

Jordbruksmark som tas i anspråk vilket kan kräva en utredning/underlag för 
exempelvis alternativa lokaliseringar. Planläggning invid djurhållning där 
eventuella åtgärder behöver utredas.  
 
Naturreservat i nordväst, behöver säkerställas att exploatering inte påverkar 
reservatens värden. 
 
Geoteknisk undersökning skulle kunna bli aktuell för att säkerställa vilka 
geologiska förutsättningar som finns på platsen kopplat till en eventuell 
exploatering. 
 
Dagvattenutredning för att säkerställa hur dagvattenfrågan bör hanteras när 
mark hårdgörs och närhet till stora vattenflöden. 
 
Riskutredning farligt gods kopplat till närheten av Örebrovägen där visst farligt 
gods passerar. 
 
Åkrar, skogsdungar och diken i närhet till Lindesjön och naturreservatet kan 
kräva en naturvärdesinventering. 
 
Potentiellt förorenad mark finns inom det tänkta planområdet vilken måste 
utredas genom exempelvis en översiktlig miljöteknisk undersökning med 
provtagning. 

 
 

5. Kostnader 

 
- Geoteknik 300 000:- 
- Dagvatten 150 000:- 
- Riskutredning farligt gods 30 000:- 
- Trafikutredning 30 000:-  
- Naturvärdesinventering 50 000:- 
- Miljöteknisk markundersökning 100 000:- 
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Gata/Trafik kan i dagsläget inte bedöma kostnaderna för exploatering av vägar 
då det inte är klart hur området ska exploateras. Den översiktliga bedömningen 
är att kostnaderna blir högre än normalt, alltså mer än 8–10 tkr/m. 
 
Framdragning av VA kan bli både kostsamt och komplicerat i och med 
vattenskyddsområde. Eventuellt högre kostnad vid arbetet på platsen på grund 
av vattenskyddsområde. 
 
6. Sammanfattande rekommendation 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att Sörlunda är ett naturskönt område som 
kan betraktas som attraktivt för bostadsutveckling. Dock finns omfattande 
utredningsbehov och försvårande omständigheter som kuperad terräng och 
vattenskyddsområde. Dessutom finns många motstående intressen som 
djurhållning och naturreservat i närområdet, som behöver beaktas. Detta 
begränsar den exploaterbara ytan och påverkar projektets ekonomi.  
Rekommendationen är att ta fram en förstudie för området för att kunna 
tydliggöra förutsättningarna för byggnation och kostnader. 
Det pågår ett arbete med en fördjupning av översiktsplanen för Lindesberg som 
kan tydliggöra ställningstaganden för Sörlunda med omnejd och fungera 
vägledande i det fortsatta utredningsarbetet.  
 



 ällning av förstudie för området Sörlunda i Lindesberg - KS 2022/254-3 Beställning av förstudie för området Sörlunda i Lindesberg : USS § 12 Framtagande av förstudie med tidplan och kostnadskalkyl för byggklara villatomter i Sörlunda i Lindesberg

 Protokollsutdrag 5 (7) 

 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 2022-04-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §12/22   Dnr: KS 2021/281 

 

Prioritering av pågående och planerade detaljplaner 

2020–2024 för kommuner i Norra Örebro län KNÖL 

 
Beslut 

Utskott för stöd och strategi uppdrar till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

 Ta fram förstudie med tidsplan och kostnadskalkyl för 
byggklara villatomter i Eksta/Ängeby, Mariedal och 
Sörlunda.  

 Projektplan ska redovisas för utskott för stöd och strategi 
31 maj 2022. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen informerar om 

 Prioriterade projekt 2022 
 Prioriterade projekt 2022–2024 
 Projekt som inte prioriterats ännu 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) yrkar på följande: 
 Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ta 

fram förstudie med tidsplan och kostnadskalkyl för 
byggklara villatomter i Eksta/Ängeby, Mariedal och 
Sörlunda. Projektplan ska redovisas för utskott för stöd 
och strategi 31 maj 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om utskott för stöd och strategi kan besluta 
enligt Bengt Storbackas yrkande och finner så beslutat 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/190 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@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 

Utskottet för stöd och strategi 

Redovisning av marknadsföringsbidrag år 2022 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta 

 Tacka för föreningarna för redovisningen 

 Uppdra till kommundirektören att ta fram förslag på avtal för 2023 och 
framåt. 

Ärendebeskrivning 

Fördelning av marknadsföringsbidrag 2022: 

Föreningar 2022 
Lindelövens IF 150 000 kronor 
LIF Lindesberg 300 000 kronor 
Frövi Judoklubb 150 000 kronor 
Lindesbergs Volly 300 000 kronor 
Stråssa Gymnastik 150 000 kronor 
Summa 1 050 000 kronor 

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet. 

För kännedom: 

Föreningarna 

Bilagor: 

Här redovisar du bilagor 
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2022-09-08 

 

Redovisning av Aktivitetsplan/Marknadsföringsplan av Platsvarumärket 

enligt avtal mellan Lif Lindesberg (877100-6643) Lindesbergs Kommun 

(212000-2015) säsongen 2021-2022. 

 

Grönmarkerad = genomfört 

Rödmarkerad = ej genomfört 

Blåmarkerad = tillagd aktivitet/event 

  

 

Bifogade dokument: Verksamhetsmål LIF Lindesberg 2020-2023, 

 

Exponering:  

- Platsvarumärke på matchkläder, ledarkläder, resekläder, uppvärmningskläder.  

- Platsvarumärke på hemsida, matchprogram, div 2 herr/dam, USM-arrangemang samt 

LIBO Cup (www.libocup.se), ATG Svenska Cupen 

- Platsvarumärke folder till LIBO Cup, USM arrangemang, Handbollscamp, 3 

aktivitetsveckor (sommarlovsaktiviteter) 

- Platsvarumärke på hemsida för webbsändningar https://solidsport.com/lif-

lindesberg/sponsors 

- Reklam Platsvarumärke väggvepa, ledskärmar, staketskylt Herrallsvenskan div herr/dam(ej 

led), USM-arrangemang, Handbollscamp, Sponsorturnering handboll/golf samt padel & LIBO 

Cup 

- Drivande förening för uppstartande av Handbolls Allsvenskan Sverige (HAS). En organisation 

för att höja produkten HAS och utveckla nationella avtal och varumärken 

- Drivande i projekt gällande landslagsmatcher och samlingar i Lindesberg. 
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Media 

 

- Social media löpande i klubbens egna kanaler. Facebook, instagram (liflindesberg), hemsida, 

webbsändning solidsport & twitter. Även Samarbete med handbollskanalen och Sturmerfoul 

utöver svensk handbolls egna kanaler.  

- Lokal, regional samt nationell media löpande. Lindenytt, 24I, NA, solidsport samt Radio 

Örebro. Syns återkommande löpande i nationell media tv/tidning.  

- Utöver seriespel deltagande i ATG Svenska cupen nationellt 
 

 

 

Exponering externt 

- Förutom de matcher som spelas utanför Lindesberg regionalt och nationellt i serie/USM reser 

föreningen samlat med ungdomsverksamheten på 3 föreningsfinansierade 

ungdomsturneringar varje år med uppdelat 1 regionalt, 1 nationellt & 1 utomlands. Plan för 

kommande säsong är Hallsberg, Jönköping/Falun, Lund och Dronninglund(Danmark).  

Utöver dessa turneringar reser ungdomslagen i snitt på 2 turneringar som de själva väljer 

nationellt/regionalt.  

- Turnering Västerås ungdomslag samt spel i ATG Svenska Cupen 

 

- Drivande förening för uppstartande av Handbolls Allsvenskan Sverige (HAS). En organisation 

för att höja produkten HAS och utveckla nationella avtal och varumärken. Klubbchef fortsatt 

med i styrelse.  

- Drivande i projekt gällande landslagsmatcher och samlingar i Lindesberg.  

- Parahandbollen/idrott för alla samt seniorträning. 

- I samarbete med Svensk handboll kommer vi utveckla möjligheten att starta 

rullstolshandboll i Lindesberg. Lindesberg blir en regional hemvist för laget med 

utövare långt utanför vår kommun.  

- LIBO Cup, arrangemanget är i Lindesberg men drar lag från hela Sverige 4-6 mars. Se 

bifogat för redovisning där senaste tillfället gav ca 4.5 miljoner i samhällsekonomisk 

effect.  
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Sammankomster partners 

 

LIF Lindesberg bjuder återkommande in representanter från Lindesberg 

kommun(Besök Linde, Upplev Lindesberg & kontaktperson fritidskontoret) till 

följande aktiviteter som föreningen anordnar tillsammans mer partners från 

näringslivet lokalt och externt. 

 

Stående 

-  Sponsorcup (1 gång per år) 

-  Sponsorgolf (1 gång per år tsm med Bergslagens Sparbank & Linde GK) 

-  Sponsorluncher (löpande 6-8 gånger per år) 

-  Uppsnack inför match(13 ggr per säsong) 

-   Padelturnering 

 

Övriga exempel 

- Uppstartskväll inför säsong  

 

 

Dialog/samarbete om kommande aktiviteter och utvärdering av genomförda 

- Upplev Lindesberg/Turism för kommande 

evenemang(matcher/turneringar/arrangemang/läger för underlag till deras sociala 

kanaler, framtagning av foldrar/information om Lindesberg med erbjudanden om 

mat/boende, rabatter hos näringslivet m.m.) som de även kan sprida i sina kanaler 

samt planera för. Detta leder återkommande till dialog med t.ex. Linde City  

 

 Ovan har förut varit ett stöd för föreningar men finns inte längre. Dialog genomfördes 

dock med Linde City speciellt inför och efter LIBO Cup.  

- Besök Linde AB samt fritidskontoret  

 

 

Aktiviteter tillsammans med kommunen (sysselsättning feriearbetare) 

- Föreningen bistår alltid med aktivitet/ansvariga vid lovaktiviteter. 

- Föreningen har ett samarbete med kommunen där man varje sommar sysselsätter 

feriearbetare (ca 30 st) under Handbollscampen och 

sommarlovsveckorna(Aktivitetsveckor). 
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Aktiviteter säsongen 2022-2023 

 

 

- Seriespel/turneringar för senior/ungdom sker löpande perioden September – Mars 

- Aktiviteter som nämns ovan som sker i samband med matcher osv sker separata 

inbjudningar till.  

- Arrangemang osv tillkommer löpande som USM(4 klara) t.ex. beroende på 

avancemang med egna lag eller separata sponsorluncher.  

- Nämnda aktiviteter nedan är blandat på hemmaplan och utanför kommunens gränser 

- Sponsor resa skall genomföras våren 2022 

- Aktiviteter lämnas över till Upplev Bergslagen och Besök Linde 

Augusti (genomfört)  

- Handbollscampen  

- Sportscamp (Beachhandboll)  

- Läger Västeråsirsta HF herr (Herrallsvenskan) 

- Sponsorgolf tillsammans med Bergslagens Sparbank och Linde GK 

- Läger Sälen (LIF Herr) och läger Härnösand (LIF Dam) 

- Läger Malmö (Handbollsligan) 

- ATG Svenska cupen herrar 3 matcher.  

 

September 

- USM steg 1  

- Uppstartsträff partners  

- Start seriespel  

 

 

Oktober 

- USM P14  

- USM F16 

- USM F14 

- Lovaktiviteter Oktober 

- Turnering ungdomslag/Parahandboll Eskilstuna 

- Disco Ball Night 
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November 

- USM steg 

- Tjejkväll 

December 

- Lovaktiveter under julledighet 

- USM steg 

- Disco Ball Night 

Januari 

- USM steg 

- Hallbybollen/Kopparcupen föreningsturnering 

- Padelturnering partners (genomfördes i Mars) 

Februari 

- USM steg 

- Turnering Parahandboll i Lindesberg 

- Disco Ball Night 

Mars 

- LIBO Cup 4-6 Mars (siktar på 90 lag.ca 2000-2500 med besökare och deltagare, 40 

anmälda redan och Internationellt deltagande är redan anmält) Genomfördes och 

redovisning finns bifogat.  

- USM steg 

 

April 

- USM steg 

- Turnering ungdomslag Västerås 

- Turnering Göteborg för handbollsgymnasiet 

Maj 

- Föreningsturnering Hallsberg 

- Sponsorturnering 
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Juni 

- Ungdomsturnering Dronninglund Cup (Danmark) 

- Sommarläger ungdom 3 veckor med vecka 1 i samband med LIBO-veckan på 

björkhagaområdet.  
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ÖPPEN 
 

 

 

Stråssa GF Lindesbergs redovisningsplan för 
marknadsföringsavtalet. 

 

Stråssa GF Lindesberg har ca. 150 medlemmar i  åldrarna 4-21. Vi 
bedriver allt från barnverksamhet till elitsatsande i dans och 
rytmiskgymnastik. På gymnastiksidan har vi 3 gymnaster med i 
landslaget. Vi bedriver, i samarbete med Lindeskolans idrottscollege, ett 
NIU (Nationell Idrottsutbildning) inom rytmiskgymnastik. Av fem elever är 
tre inflyttade från andra kommuner. Vi har elever som har valt att bo kvar 
i Lindesberg efter deras studentexamen. Danssidan har även de, i 
samarbete med Lindeskolan, startat en dansinriktning på idrottscollege. 
De bedriver LIU (Lokal idrottsutbildning). Trots detta har dansen haft 
flera elever som har flyttat till Lindesberg från andra kommuner för att gå 
idrottscollege dans.  

 Alla våra ledare är utbildade. De ledare som är anställda via skolan har 
lärarbehörighet.  

Vi är en av de mest framgångsrika föreningarna i Sverige när det gäller 
rytmiskgymnastik. 

 

Vi marknadsför platsvarumärket och Lindesbergs kommun genom att: ha 
Lindesberg kommuns logga tryckt på våra träningsoveraller, roll-ups, 
affischer och i annonser. Vi samarbetar med turistbyrån som hjälper oss 
med marknadsföringsmaterial. Detta skickas ut till alla inbjudna deltagare 
och föreningar som kommer till våra arrangemang i Lindesberg Arena. 

Kommunens logga finns även med på Stråssa GF Lindesbergs hemsida 
och Facebook sida. Vid instagraminlägg skrivs lindesbergs kommun med 
i en hashtag. 

Politiker och kommunledning inbjuds alltid till våra arrangemang. 
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ÖPPEN 
 

 

Redovisning av verksamhetsåret 2022 för både Rytmiskgymnastik och 
våra dansgrupper: 

I januari var gymnasterna med på en digital tävling; Riksserie 1.  Den 
genomfördes digitalt då det var en pågående pandemi. Under våren 
anordnades tävlingar på plats. Riksserie 2 och 3 genomfördes under maj 
och juni månad, i Södertälje och Staffanstorp. Det genomfördes även en 
regionstävling i maj.  

I år var det Sveriges tur att vara värd för de nordiska mästerskapen. 
Både kvaltävling samt själva NM genomfördes i Uppsala. Vi hade 2 
gymnaster som blev uttagna att representera Sverige. Vi skördade fina 
framgångar med bland annat ett NM silver i duo.  

Svenska mästerskapen anordnades av Örnsköldsviks 
gymnastikförening. Även där lyckades gymnasterna prestera mycket bra. 
Det blev sex medaljer i alla valörer. 

I april genomfördes en efterlängtad caprice, där Stråssa GF Lindesbergs 
elitdansare var med och uppträdde.  

Under sommarlovet har vi, i samarbete med kommunen, anordnat ett 
dansläger för ungdomar mellan 10–15 år.  

VI deltar även på sportscamp så att alla ungdomar i kommunen får 
chansen att prova på dans. 

Äntligen har vårshowen kunnat anordnas på plats. Vi slog på stort och 
genomförde showen i helsal på Lindesberg arena, där vi fyllde två 
läktare med publik. Lindesbergs kommuns logga finns med både i 
marknadsföringen av vårshowen samt exponeras på rollups under 
showen.  
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ÖPPEN 
 

 

Kommande aktiviteter under hösten 2022 för Gymnaster och dansare: 

I höst kommer gymnasterna att delta i Riksserien 4, Lag SM, lag JSM. Vi 
kommer i föreningen att ordna region/Svelands mästerskapet i 
november. Det finns planer för internationella tävlingar. 

I september kommer årskurs 2 och 3 från idrottscollege danslinje att 
delta i en tävling för dansverksamma i Örebro län kallad skapa dans. 
Eleverna kommer att tävla med egna stycken som de koreograferat och 
satt ihop på egen hand.  

Idrottscollege danslinjes elever kommer att delta i danskarusellen. De 
åker till Uppsala och uppträder vid tre tillfällen under hösten.  

V.44 åker dansgrupp avancerad, tillsammans med ledare från Stråssa 
GF Lindesberg till London för att dansa.  

I november månad kommer dansarna att uppträda på Kulturnatten i 
Örebro. 

I December anordnas julshowen, även denna i helsal. Vi hoppas på en 
lika stor succé, med mycket publik. Lindesbergs kommuns logga finns 
med både i marknadsföringen av julshowen samt exponeras på rollups 
under showen.   

Vi är nöjda med kommunens åtagande gentemot föreningen. 

Vi som förening tycker att vi sköter vårt åtagande, men man kan alltid bli 
bättre på att marknadsföra kommunen, både på hemma plan och när vi 
är iväg med alla våra grupper på tävlingar mm. det kan aldrig bli för 
mycket. Vi skulle gärna vilja få en kontakt från turistinformationen då vi  

 

tidigare haft kontakt med Marie Nilsson. Hon hjälpte oss med material 
och vi hade möten för att se hur vi kan smarbeta bättre och få hjälp med 
marknadsföringsmaterial. 
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ÖPPEN 
 

 

Vi har skött alla åtaganden gentemot Lindesberg kommun. Har ni några 
funderingar så kontakta oss gärna. 

Anna Wernborg 

ordförande Stråssa GF Lindesberg 
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Redovisning av Frövi Judoklubbs marknadsföringsaktiviteter enligt 

avtal mellan LINDESBERGS KOMMUN och Frövi Judoklubb. 

 

Frövi Judoklubb har under avtalsperioden mycket aktivt jobbat med de marknadsföringsåtaganden 

man åtagit sig enligt avtal mellan föreningen och LINDESBERGS KOMMUN.  

Under 2022 har föreningen genomfört nedanstående arrangemang som lockat ett stort antal 

besökare till Lindesberg vilket med tanke på hela situationen med fortsatt Covid under starten av 

året och därefter en uppstart får ses som en fantastisk prestation. 

Datum  Arrangemang  Antal besökare, Upptagningsområde 

13/2   Pokaljakt  100 pers (Örebro län, Värmland) 

12-13/3   Utvecklingsläger Landslaget  200 pers (Sverige) 

19/3  Linde Cup  100 pers  (Sverige)  

(En extra insatt tävling inför SM) 

29/4 - 1/5   Adaptiv Judo läger och tävling, 150 pers (Sverige) 

(Judo för alla gruppen) 

20/5   Skol RM   300 pers Sverige 

(Skolmästerskap för alla som går i mellanstadiet och högstadiet) 

21-22/5   Judofestivalen  600 pers (Sverige, Finland, Norge) 

20-21/8   Utvecklingsläger Landslaget  200 pers (Sverige) 

3-4/9   Riksfortbildning 250 pers Sverige) 

 

Kommande arrangemang 2022 

24-25/9   Linde Judo Open 500 pers Norden 

22-23/10  RM för distriktslag och läger  500 pers Sverige 

10/12   Lag-SM  300 pers Sverige 

 

Vid samtliga ovanstående arrangemang har vi i inbjudan lyft fram Lindesberg som ort och hänvisat till 

mat och logi alternativ i kommunen. 

 Tidigare har inbjudningar utformats i samarbete med Lindesbergs Kommun och 

Tillväxtenheten/Turism samt att tillväxtförvaltningen vid varje arrangemang har haft möjlighet att 

dela ut informationsmaterial rörande kommunen och dess aktiviteter. Tyvärr finns inte dessa 

möjligheter kvar men vi hoppas det kan komma tillbaka. 
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Våra Elitaktiva som alltid kan anses som goda ambassadörer för Lindesberg har under avtalstiden 

besökt ett stort antal länder i hela världen. Reportage där Lindesberg nämns har funnits i TV, radio, 

tidningar och sociala medier i samband med fina resultat och utnämningar tex. Ingrid Nilsson guld på 

ungdoms OS och Brons på U18 VM samt Amanda Orrbos nominering  ”Årets prestation inom Special 

Olympics” på Parasportgalan. 

Under avtalsperioden har också Frövi Judo tagit flera SM guld i alla kategorier och flera nationella och 

internationella medaljer och placeringar vilket också stort uppmärksammats i media tex: 

Ungdoms OS Augusti Slovakien 

Guld Ingrid Nilsson 

Ungdoms VM Augusti Bosnien och Hercegovina 

Brons Ingrid NIlsson 

Special Olympics games Juni Malmö  

4 Guld - Rasmus Pettersson, Maja Lundin, Oscar Kallionpää och Ellen Almlöf 

3 Silver – Amanda Orrbo, Paul Akagobi och John Björklund 

1 Brons – Carl Gustavsson 

Senior EM  April Sofia 

7:a Ida Eriksson 

SM i April Oxelösund 

5 Guld – Ella Andersson (2st), Ingrid Nilsson (2st) och Isabella Eriksson Ghazinour  

3 Silver -  Isabella Eriksson Ghazinour, Mattias Skoglund och Jonathan Fagerhill 

3 Brons – Ebba Peterson, Arvid Pagstedt och Elmedin Ukaabdulhaak 

Skol SM i Maj Lindesberg 

8 Guld - Elsa Peterson, Bianca Nordlund, Douglas Nordlund, Karim Hajiyev, Ali Hajiev, Jack Tegelaar, 

Ebba Peterson och Alma Alenback 

4 Silver - Hilda Skoglund, Sigge Mosshagen, Elmedin Ukaabdulhaak och Elvira Skoglund 

3 Brons - Bilal Agrali, Masha Bereza och Alva Pagstedt 
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Frövi Judo verkar även aktivt med nyrekrytering av ungdomar i alla åldrar. Föreningen har en aktiv 

roll i arrangemanget Linde Sports Camp som kanske enskilt är den viktigaste aktiviteten av 

rekrytering/återrekrytering av barn och ungdomar till idrottsrörelsen.  

Frövi Judoklubb har, som alltid, bedrivit sin verksamhet med målet att vara en klubb för alla - för 

barn, ungdomar och vuxna, för elitsatsande men också för motionärer och för Adaptiv Judo (A-judo). 

Vi har genom välutbildade tränare och en fin föreningsverksamhet lyckats väl med detta mål och har 

aktiva medlemmar i alla åldrar och kategorier och jämt fördelat mellan könen 

 

Vi som förening är mycket nöjda med samarbetet med Lindesbergs Kommun och framförallt med 

Jonas Andersson på Fritidskontoret. 

Det goda samarbetet med Lindesberg Arena och dess personal uppskattas stort och bidrar till att 

våra arrangemang blir lättarbetade. 

Vi försöker alltid få till goda samarbeten med övriga föreningar och kulturarrangemang och hjälper 

till på deras arrangemang ex med prova på judo på Handbollscampen, Lindedagarna, Libodagarna, 

Capricen,  och Ulf Lundell 

Vi d eventuell frågor eller önskemål om mer information och förtydliganden vänligen återkom till mig 

 

Med vänlig hälsning 

 

Björn Nyberg  

Frövi Judo 
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USS §49/21   Dnr: KS 2021/191 

 

Marknadsföringsavtal 2022 

 
Beslut 

Utskottet för stöd och strategi beslutar att upprätta 
marknadsföringsavtal för 2022 med föreningarna enligt nedan 
med följande tillägg:  

 Uppdra till kommundirektören att under 2022 samordna 
mellan dem kommunala bolagen hur 
marknadsföringsbidragen kan se ut i framtiden. 

 Bjuda in föreningarna till utskott för stöd och strategis 
sammanträde den 18 januari 2022. 

 
Förening 2022 
Lindelövens IF 150 000 kr 
LIF Lindesberg 300 000 kr 
Frövi Judoklubb 150 000 kr 
Lindesbergs Volly 300 000 kr 
Stråssa Gymnastik 150 000 kr 
Summa 1 050 000 kr 

 

Ärendebeskrivning 

Så här har marknadsföringsbidragen fördelats 2019–2021 (3 
år). 
 

Förening Årligt belopp Total belopp 2019–
2021 

Lindlövens IF 175 000 kr x 3 525 000 kr 
LIF Lindesberg 350 000 kr x 3 1 050 000 kr 
Frövi Judoklubb 175 000 kr x 3 525 000 kr 
Lindesbergs Volley 350 000 kr x 3 1 050 000 kr 
Stråssa 
Gymnastikförening 

175 000 kr x 3 525 000 kr 

Summa 1 225 000 kr 3 675 000 kr 
 

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi beslutar att upprätta 
marknadsföringsavtal för 2022 med föreningarna enligt nedan: 
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Förening 2022 
Lindelövens IF 150 000 kr 
LIF Lindesberg 300 000 kr 
Frövi Judoklubb 150 000 kr 
Lindesbergs Volly 300 000 kr 
Stråssa Gymnastik 150 000 kr 
Summa 1 050 000 kr 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) förslår följande tillägg: 
 Uppdra till kommundirektören att under 2022 samordna 

mellan dem kommunala bolagen hur 
marknadsföringsbidragen kan se ut i framtiden. 

 Bjuda in föreningarna till utskott för stöd och strategis 
sammanträde den 18 januari 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om utskott för stöd och strategi kan besluta 
enligt lagt förslag med Bengt Storbackas tilläggsförslag och 
finner så beslutat. 
Reservationer 

Fredrik Sundin Vessling (V) avstår från att delta i beslutet. 
För åtgärd: 

Kommundirektör 
 




