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Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid 

 Val av justerare 

Förslag: Fredrik Vessling (V) med Nafih 
Mawlod (S) som ersättare  

Justering sker måndag den 21 september 2020 
kl. 15.00 på sekreterarens rum 

    

 Beslutsärenden     

1. Godkännande deltagande på distans    

2. Uppföljning och analys juli 2020 
Tillväxtförvaltningen 

KS 
2020/73 

Sofie Sälle, 
Magnus 
Sjöberg 

 

3. Caféverksamhet på Masugnen från och 
med vårterminen 2021 

KS 
2019/138 

Zila Conjeros  

4. Fördelning av bidrag till studieförbund 
2020 

KS 
2020/129 

Jonas 
Andersson 

 

5. Rapport om sommaraktiviteter och Linde 
Sports Camp för ungdomar 2020 

KS 
2020/133 

Jonas 
Andersson 

 

6. Medborgarceremoni 2020 KS 
2020/187 

Kristina Öster  

7. Redovisning ferie 2020 KS 
2020/18 

Tobias 
Skogdalen 

 

8. Förslag till avgränsning av detaljplan för 
rastplatsen 

KS 
2019/52 

Simon 
Ljunggren 

 

9. Handläggning av förfrågningar om 
etablering på rastplatsen 

KS 
2019/52 

Anne Resare  
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 Ekonomienheten 
Sofie Sälle 
 0581-816 21 
sofie.salle@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 
 

Uppföljning och analys juli 2020 Tillväxtförvaltningen 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger månads uppföljningen 
för juli 2020 till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

I årshjulet för planering och uppföljning är det beslutat att det ska ske en  
enklare ekonomisk avstämning efter februari, maj, juli och augusti fr.om. 
2020. Efter mars månad ska det ske en uppföljning med en prognos, men 
utifrån rådande omständigheter gällande Corona och de konsekvenser som 
detta innebar, finns ingen prognos efter april månad.  

Det är svårt att veta hur ekonomin kommer att påverkas genom exempelvis 
sjukfrånvaro, skatteintäkter, statliga medel m.m. på helåret.  Prognos och 
kommentarer till överskott och underskott kommer till delårsboklsutet per 
sista augusti 2020. Då kommer djupare analyser och uppföljning att göras 
samt en återkoppling på eventuella kostnader i samband med corona 
anpassningar. 

 

Magnus Sjöberg Sofie Sälle 
Förvaltningschef Handläggare 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  
2020-08-21  KS 2019/138 

 Arbetsmarknadsenheten 
Zila Conejeros 
0581-816 50 
zila.conejeros@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 
 

Caféverksamhet på Masugnen från och med vårterminen 2021 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 
• Privat aktör bedriver Caféverksamhet på Masugnen och utvärdering 

kommer att ske efter 12-18 månader. 

Ärendebeskrivning 
Under 2020 har Masugnen avvecklat den Caféverksamhet som funnits i egen 
regi på Masugnen, utifrån budgeteffektivisering i förvaltningen. Då vi har 
behov av Caféverksamhet för våra elever och deltagare på Masugnen, har vi 
tittat på fyra andra alternativa lösningar; 

1. Måltidsenheten i kommunen bedriver Café på Masugnen 

2. Daglig verksamhet i kommunen bedriver Café på Masugnen 

3. Arbetsmarknadsenheten i kommunen bedriver Café på Masugnen 

4. Privat aktör från näringslivet bedriver Café på Masugnen 

Måltidsenheten och daglig verksamhet har fått förfrågan och avböjt 
erbjudande om att bedriva caféverksamhet på Masugnen.  

Arbetsmarknadsenheten har undersökt förutsättningar för att bedriva Café 
och har under rådande läge inte ekonomiska eller tidsmässiga förutsättningar 
för att göra detta på ett tillfredsställande sätt. 

Anbudsförfrågan har gått ut till privata näringslivet och en leverantör har 
inkommit med svar, de önskar bedriva Caféverksamhet på Masgunen. 

Konsekvenser 
I och med att en privat leverantör bedriver Café, kommer förvaltningen inte 
ha några egna utgifter.  

Leverantören betalar en summa för att bedriva verksamheten i våra lokaler.  

Leverantören avsätter ett antal platser för att löpande ta emot och handleda 
praktikanter/arbetsträning från arbetsmarknadsenheten. Detta regleras 
genom avtal mellan kommunen och leverantören. 

Masugnens personal kan nyttja Caféets utbud i samband med möten och 
arbetsplatsträffar, om behov av förtäring finns. 
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Elever, deltagare och personal har tillgång till mat och dryck under hela 
dagen. 

Magnus Sjöberg Zila Conejeros 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 
Zila Conejeros och Catrine Eriksson, Enhetschef och rektor, 
Tillväxtförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildningen 
Masugnen.  
Bilagor: 
Risk och konsekvensanalys avveckling av Caféverksamheten på Masugnen 
Anbudsförfrågan till privata näringslivet  



   

 

Riskbedömning och handlingsplan inför verksamhetsförändringar 

Enligt Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1 § 8 andra stycket)  

Tänk på att beakta arbetsmiljörisker utifrån: 
 Tekniska och fysiska faktorer – tekniska faktorer berör teknik, konstruktioner och hjälpmedel. Fysiska faktorer har att göra med hur man arbetar 

exempelvis dålig belysning, farliga kemikalier, arbete i obekväma ställningar, höga ljudnivåer etc.  
 Sociala faktorer - villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor. Till 

den räknas även digitala forum som epost, sms, chatt och liknande. 
 Organisatoriska faktorer - villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, 

handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter och krav, resurser och ansvar. Den organisatoriska arbetsmiljön är resultatet av hur arbetet 
ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas. 
 
På Masugnen finns idag en Café-verksamhet som bedrivs av två konferensvärdinnor. Vi har konferensbokningar internt/extern, levererar fika och 

lunch till elever och deltagare i våra verksamheter samt säljer en del studiematerial. Med anledning av minskad budget till Utbildningsenhetens 
verksamheter, har vi som förslag att avveckla Caféverksamheten i dess nuvarande form. Vi kommer att se över på vilket sätt vi kan behålla de 
viktigaste funktionerna antingen i egen regi eller med stöd av annan aktör. 
 
 

Datum 

20200319 

 

Planerad förändring 

Avveckling av Café-verksamheten på Masugnen i dess nuvarande form 
 

Syfte med förändringen 

En budget i balans 
 
  



Verksamheter/medarbetare som berörs 

Caféet/ 2 konferensvärdinnor, elever och deltagare samt personal vid Masugnen. 

 

Medverkande i riskbedömning och handlingsplan 

Zila Conejeros, Catrine Pernros Eriksson, Mattias Molin 
 

Beskrivning av arbetssättet för konsekvensbedömningen 

Konsekvenser är framtagna utifrån rambeslut om besparingar i kommunfullmäktige och från vägledning av tillväxtutskottets ledamöter under besparingsdialog 

2019. Bedömningen av konsekvenserna har genomförts utifrån en nulägesanalys men även hur framtida behov och arbete kopplar till utbildningsenhetens 

grunduppdrag. Bedömningen och analysen för de poster som föreslås minskning har kopplats till grunduppdraget och möjligheterna att uppnå god 

måluppfyllelse.  

 

Faktorer/ 

områden 

att bedöma 

Positiva 

faktorer  

Identifierad 

risk/brist  

Allvarlig-

hetsgrad 

(1-4) 

Sanno-

likhet 

(1-4) 

Riskvärde 

(1-16) 
Åtgärder Ansvarig Tidplan 

Uppföljning/ 

Utvärdering 

Lunch till 

gymnasieel

ever 

Anpassning till 

budgetramen. 

Industriutbildningens 

elever behöver få 

lunch serverad 

dagligen  

4 4 16 

Serviceteamet kommer 

hämta, servera och duka av 

efter eleverna dagligen. 

Arbetsgivaren genomför 

hygienutbildning för dem 

som sköta mathanteringen 

Arbetsgivar

en 

tillsammans 

Serviceteam

et 

Ht 2020 

Kontinuerligt 

under 2020 

och 2021 

Service 

gentemot 

elever 

Anpassning till 

budgetramen. 

Vi kan inte sälja fika 

och lunch till elever, 

deltagare och 

personal vid 

Masugnen. 

2 4 8 

Det finns kaffeautomat för 

de som önskar kaffe. Det 

finns också möjlighet att 

värma medtagen mat. 

Arbetsgivar

en 
Ht 2020 

Kontinuerligt 

under 2020 

och 2021 



Faktorer/ 

områden 

att bedöma 

Positiva 

faktorer  

Identifierad 

risk/brist  

Allvarlig-

hetsgrad 

(1-4) 

Sanno-

likhet 

(1-4) 

Riskvärde 

(1-16) 
Åtgärder Ansvarig Tidplan 

Uppföljning/ 

Utvärdering 

Service 

gentemot 

elever 

Anpassning till 

budgetramen. 

Eleverna kan inte 

köpa studiematerial i 

Caféet 

4 4 16 

Annan personal på 

Masugnen och AME 

kommer ta över så vi kan 

leverera den servicen till 

eleverna. Arbetsgivaren 

gör ett schema för 

personal som tar över 

sysslan samt bistår med 

prioriteringar vid 

arbetstoppar. 

Arbetsgivar

en 

tillsammans 

med Adm. 

Personal 

samt AME 

Ht 2020 

Kontinuerligt 

under 2020 

och 2021 

Lokalbeho

v 

Vi är trångbodda och 

är i behov av våra 

lokaler själva 

Möjligheten till 

konferensbokning på 

Masugnen försvinner 

2 4 8 
Vi hänvisar till andra 

lokaler 

Arbetsgivar

en 
Ht 2020 

Kontinuerligt 

under 2020 

och 2021 

Grundupp

drag 

Vi fokuserar vår 

bemanning till att 

arbeta främst med 

grunduppdraget 

Den bemannade 

caféverksamheten 

försvinner 

2 4 8 

Det finn fortsatt möjlighet 

att sitta kvar vid borden, 

värma medhavd mat och 

köpa kaffe i automaten. 

Arbetsgivar

en 
Ht 2020 

Kontinuerligt 

under 2020 

och 2021 

Service 

gentemot 

elever 

Anpassning till 

budgetramen. 

Caféet har ibland 

fungerat som en 

vägvisande funktion 

och den avvecklas i 

samband med att 

bemanningen 

avslutas 

3 4 12 

Informera tydligt via Tv-

skärmen. De som har 

planerade besök, får möta 

upp själva i större 

utsträckning. Vi kommer 

också ha viss personal på 

plats som kan vägleda 

sporadiskt, i samband med 

särskilda händelser. 

Arbetsgivar

en 

tillsammans 

med Adm. 

personal 

Ht 2020 

Kontinuerligt 

under 2020 

och 2021 



Faktorer/ 

områden 

att bedöma 

Positiva 

faktorer  

Identifierad 

risk/brist  

Allvarlig-

hetsgrad 

(1-4) 

Sanno-

likhet 

(1-4) 

Riskvärde 

(1-16) 
Åtgärder Ansvarig Tidplan 

Uppföljning/ 

Utvärdering 

Psykosocia

l 

arbetsmilj

ö för 

personal 

under 

processen. 

Anpassning till 

budgetramen. 

Frustration över 

situationen medför 

att personalen får 

sämre psykosocial 

arbetsmiljö samt ökad 

arbetsbelastning på 

övrig personal 

3 3 9 

Minska otydligheten 

genom information med så 

mycket transparens som 

möjligt. Som medarbetare 

aktivt ta emot information.  

Arbetsgivaren gör 

prioriteringar vid 

arbetstoppar för uppgifter 

som tidigare legat på 

Caféetoch som nu kommer 

att övertas av annan 

personal Erbjuda stöd via 

regionhälsan. 

Arbetsgivar

e och 

medarbetar

e. 

Mars 2020 

och framåt 
Dialog APT. 

                                                       

                                                       

 
 

Underskrifter 
För arbetsgivarpart, namn och roll 

Mattias Mollin Rektor och utvecklingsledare 

 
 

För arbetstagarpart, namn och roll 

      



Ort och datum 

Lindesberg 
 

Ort och datum 

Lindesberg 
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 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 
Kommunstyrelsen 
 

Fördelning av bidrag till studieförbund 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Att anta de nya villkoren för bidrag till studieförbund samt att de börjar 

gälla fråm fördelning av bidragen 2020. 
 Att fastställa bidragen totala storlek för 2020 till studieförbunden och EF-

SISU Örebro län  
 Att fastställt bidrag fördelas utifrån ny fördelningsmall.  

 
Ärendebeskrivning 

Bilagt finns nya riktlinjer för fördelning av bidrag till studieförbunden. 
Tillvästutskottet gav i uppdrag att justera bidragsmodellen för bidrag till 
studieförbunden. De ska innehålla att studieförbund som inte har redovisad 
verksamhet i Lindesbergs kommun, senaste avslutat verksamhetsår, inte har 
rätt till generellt verksamhetsbidrag. I de nya och uppdaterade villkoren 
framgår att studieförbund som inte bedrivit verksamhet i kommunen senaste 
avslutade verksamhetsår inte är berättigade till något verksamhetsbidrag. 

Det totala bidraget till studieförbunden och RF-SISU Örebro län för 2019 var 
600 000 kronor. Fördelningen är 525 000 kronor att fördela mellan 
studieförbunden och 75 000 kronor till RF-SISU Örebro län. 

Den bifogade bidragsfördelningen till studieförbunden är baserad på de nya 
villkoren och utgår ifrån samma totalbelopp som 2019. 

Örebro läns Bildningsförbund har lämnat en skrivelse till Lindesbergs 
kommun där de önskar ett oförändrat bidrag, se bilaga. 

Frågan om bidragets totala storlek lämnas öppen till TU. 

Bifogat finns även verksamhetsberättelserna till studieförbunden 2019. 

Magnus Sjöberg Jonas Andersson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Fritidskonsulenten 

Bilagor: 

1. Regler och villkor för bidrag till studieförbund verksamma i Lindesbergs 
kommun 

2. Studieförbundens – en samhällsresurs i Coronakrisen 
3. Förslag till fördelning av bidrag 2020 
4. Verksamhetsberättelser 



 KS 2020-129-7 

Regler och villkor för bidrag till studieförbund verksamma i Lindesbergs 

kommun 

 

Syfte 

Lindesbergs kommuns syfte med bidraget till studieförbunden är: 

 Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 

 Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa 

engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 

 Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i kommunen, 

 Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. 

 

Kommunens stöd ska ge studieförbunden möjlighet att, utifrån respektive studieförbunds idémässiga 

förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god 

kvalitet i kommunen.   

 

Studieförbunden ska själva identifiera de målgrupper som är relevanta för verksamheten, men ska 

även i fortsättningen sträva efter att nå dem med kort och ofullständig utbildning eller som på andra 

sätt är utsatta/missgynnade.  

 

Kommunen fastställer årligen det totala bidraget till studieförbunden. 

 

 

Förutsättningar för bidrag 

Lindesbergs kommuns bidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala 

organisationer godkänts för erhållande av statsbidrag enligt förordningen för folkbildningen och 

fördelas av Folkbildningsrådet. Verksamhet i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet 

och kulturprogram ska vara statsbidragsberättigad för att bilda underlag för kommunalt bidrag.  

 

Bidraget fördelas mellan de studieförbund som genomfört folkbildningsverksamhet i kommunen och 

som hade verksamhet under föregående avslutat verksamhetsår. Bidraget ska användas till verksamhet 

som genomförs i kommunen och som vänder sig till kommunens invånare. 

 

Dialog 

Kommunen kan bjuda in studieförbunden till dialog om studieförbundens verksamhet.  

 

Fördelning av kommunens bidrag 

Kommunens bidrag till studieförbunden fördelas enligt följande principer; 

 

Grundbidrag, 60 %  

Grundbidraget fördelas utifrån genomsnitt av respektive lokal studieförbundsenhets relativa andel 

av de två föregående årens totala bidrag. Har ingen verksamhet bedrivits föregående 

verksamhetsår utgår inget bidrag. 

 

Verksamhetsrelaterat bidrag, 30 % 

Det verksamhetsrelaterade bidraget fördelas utifrån respektive lokal studieförbundsenhets relativa 

andel senast avslutade verksamhetsår av: 

- antalet arrangemang i studiecirkelverksamheten och i annan folkbildningsverksamhet,  



- antalet studietimmar i studiecirkelverksamheten och i annan folkbildningsverksamhet samt 

- antalet deltagare i studiecirklar och i annan folkbildningsverksamhet 

Antalet arrangemang, deltagare och studietimmar i annan folkbildningsverksamhet värderas till 

halva värdet jämfört med studiecirkelverksamheten.   

 

Kulturprogrambidrag 10 % 

Kulturprogrambidraget fördelas utifrån respektive lokal studieförbundsenhets relativa andel av 

antalet genomförda statsbidragsberättigade kulturprogram. 

  

Redovisning och utvärdering 

Studieförbund ska inte själva söka verksamhetsbidrag hos Lindesbergs kommun utan fördelningen av 

bidraget tas fram tillsammans med Örebro läns Bildningsförbund. 

 

Redovisning av verksamheten sker årligen dels i skriftlig form och dels muntligt vid träffar som 

kommunen inbjuder till. Av redovisningen till kommunen ska den del som avser verksamhet inom 

Lindesbergs kommun, klart framgå. 

 

Det åligger varje studieförbundsavdelning som avser att erhålla kommunalt bidrag att till kommunen 

årligen, och senast den 1 maj, lämna in till kommunen verksamhetsberättelse och ekonomisk 

redogörelse för föregående år, samt verksamhetsplan och budget för innevarande år. 

 

Av verksamhetsberättelsen ska det klart framgå vilka delar och i vilken mån den planerade 

verksamheten har genomförts. Eventuella avvikelser ska förklaras.  

 

Kontroll 

Studieförbund som mottar kommunalt bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och 

redovisningshandlingar kommunen till förfogande, om kommunen så önskar.  

 

 

Gäller från 2020-01-01 

Jonas Andersson 

Fritidskonsulent 

2020-05-28  
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 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 
 

Rapport om sommaraktiviteter och Linde Sports Camp för 

ungdomar 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 
 godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

De senaste 4 åren före 2020 fick Lindesbergs kommun ca 900 000 kr per år i 
statligt bidrag för att genomföra kostnadsfria lovaktiviteter för barn och 
ungdomar som går i grundskolan. Inget sådant bidrag utgick för 2020 varpå 
Lindesbergs kommun beslutade att avsätta 1 miljon kronor till samma 
ändamål som de tidigare åren. 

Linde Sports Camp har genomförts de 7 senaste åren och är ett läger för barn 
10–12 år. De har tidigare inte fått räknats in i sommarlovsaktiviteterna dels 
för att det redan genomförds innan möjligheten till det stiliga bidraget, dels 
för att det var en avgift för att delta. 

Sommarlovsaktiviteter 

Programmet som togs fram för sommarlovsaktiviteterna bestod till största 
delen av lägerverksamhet, både dag- och övernattningsläger. Syftet var bl.a. 
att ge deltagarna en möjlighet att lära känna varandra. Samtliga läger pågick 
minst 3 dagar. 

Totalt var det 462 anmälda, varav över 65% var flickor, till de ordinarie 
aktiviteterna på sommarlovsaktiviteterna. Det var en ganska proportionerlig 
spridning av deltagare från hela kommunen. Den enda avvikelsen var från 
norra kommundelen som var underrepresenterade. För att ge alla barn och 
ungdomar samma chanser att delta ordnades gratis transporter till och från 
aktiviteterna i så stor utsträckning som möjligt. 

På grund av coronapandemin fick 3 läger/aktiviteter ställas in. 

Nästan alla läger blev fullbokade. Därför anordnades 3 extraläger som inte 
fanns med i det ursprungliga programmet. 

Se bilaga för att se läger/aktiviteter och hur många deltagare. 

Totalkostnaden uppgick till ca 900 000 kr. Fritidskonsulentens arbetstid 
oräknat. 
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Linde Sports Camp 

Linde Sports Camp är ett dagläger för barn 10–12 år där deltagarna under 3 
dagar får prova på 10 olika idrotter. Genomfördes under 3 dagar sista veckan 
av sommarlovet. Totalt 121 barn 10–12 år var anmälda, varav 59 pojkar och 
62 flickor och 118 deltog. Avgiften var 300 kronor per deltagare. 

Nettokostnaden för Linde Sports Camp blev ca 80 000 kr vilket togs av 
ordinarie budget. 

Magnus Sjöberg Jonas Andersson 
Förvaltningschef Handläggare 

Bilagor: 

Rapport sommaraktiviteter för ungdomar 2020 
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 Kulturenheten 
Kristina Öster 
 0581-815 27 
kristina.oster1@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 
 

Medborgarceremoni 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
 Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Den 1 april 2015 trädde en lagändring i kraft, Ett medborgarskap som 
grundas på samhörighet. Det innebär bland annat att kommunerna ska 
anordna ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla 
deras nya medborgarskap. 
 
I Lindesbergs kommun är det kulturenheten på tillväxtförvaltningen som 
ansvarar för att arrangera medborgarceremonin. Den brukar äga rum på 
Sveriges nationaldag. 2020 beslöts att ceremonin skulle flyttas fram till hösten 
med anledning av coronapandemin och utmaningen att ha säkra arrangemang 
enligt de föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2020:12 som utfärdats av 
Folkhälsomyndigheten. 
 
Situationen vad gäller Covid-19 har förbättrats i länet sedan våren 2020. 
Kunskaperna om coronaviruset har dessutom ökat. Bedömningen är att 
medborgarceremonin är av stor vikt och bör försöka genomföras, dessutom 
på ett sätt som stärker samhörigheten. Medborgarceremonin kommer därför 
att genomföras i oktober under speciella former. Arrangemanget kommer att 
följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och 
rekommendationer. 
 
 
 
 

 

 

Magnus Sjöberg Kristina Öster 
Förvaltningschef Kulturchef 
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 Arbetsmarknadsenheten 
Tobias Skogdalen 
 0581-812 24 
tobias.skogdalen@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 

Redovisning  ferie 2020 

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet tackar för redovisningen av feriejobb 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

262 ungdomar har sökt feriearbete. Efter avhopp så har bokning skett av 206 
ungdomar. 12 stycken har inte fått plats. Arbetet har även omfattat särskilda 
skäl och det har erbjudits 27 platser till dessa. 12 olika föreningar erbjöd i år 
146 platser, 60 platser erbjöds av kommunen. IM programmets elever utan 
fullständigt personnummer har även fått söka. 

Inför feriestart så har ordnades det med handledarutbildning, vi erbjud två 
tillfällen och riktade oss främst till arbetsplatser som inte tidigare varit med 
för att minska antal på träffen. Samtliga arbetsplatser fick informationen 
utskickad till sig i efterhand. 

Inga olyckor är inrapporterade under sommaren. 

Enkätutskick för utvärdering till arbetsplatser samt feriearbetare är 
ivägskickat. 

Magnus Sjöberg Tobias Skogdalen 
Förvaltningschef Handläggare 

 
 

Bilagor: 

Redovisning ferie 2020 



Re dovisn in g
Fe rie  2020



Föra rbe te t

• Riskbedömning av besparing samt förslag på åtgärd
• Planering av perioder, avstämning med skolor
• Uppdatering av information på ferieplatsen.se samt 

kommunens hemsida
• MBL förhandling, lönen kvarstod till 67 kr i år
• Utskick om anmälan av särskilda skäl
• Insamling av platser via kontakt samt annonsering



Ge n om föra n de t

• Ansökan öppen för ungdomar under mars månad
• Genomförd handledarträff för arbetsplatserna
• Bokningsarbete i ferieplatsen.se
• Avtalsskrivning för ungdomarna via utskick
• Efterbokningar
• Insamling och godkännande av närvarorapporter



Efte ra rbe te t

• Insamling samt godkännande av redovisningar från 
föreningar

• Eftersökning av arbetsplatser samt feriearbetare vid ej 
inkomna närvarorapporter, efter varje period

• Enkätutskick för utvärdering både till arbetsplatser samt till 
feriearbetare, efter varje period



Utm a n in ga r  på  gru n d  a v Covid -19

• Vårdplatserna togs tillbaka efter att bokningarna avslutats. Vi 
eftersökte då fler platser inom föreningarna och bokade 
manuellt om ungdomarna enligt prioriteringsordningen på 
andra platser.

• Barnomsorgsplatserna togs tillbaka efter detta när 
bokningarna avslutats. Samma process genomfördes och för 
att få loss fler platser fanns tankar på att starta en 
servicegrupp för att hjälpa mindre föreningar. Erikshjälpen 
och Röda korset ställde dock upp med 60 platser.
Vilket täckte bortfallet.



Utm a n in ga r  på  gru n d  a v Covid -19

• Avtalsskrivningen uteblev. Avtal och information skickades 
via post istället.

• Flera föreningar valde att avbryta.
• Extra information om hygien togs upp på 

handledarutbildningen och skickades även ut.



Vä rt  a t t  n ä m n a

• Vi hjälper särskolans elever att komma ut på arbete
• Vi hjälper IM programmets elever ut på arbete
• Inga olyckor är inrapporterade!
• Under omständigheterna så är vi väldigt nöjda med utfallet 

av årets arbete med ferie.



Fe rie  2020 i s iffror  (2019)

• 262 (345) sökande ungdomar
• 206 (338) bokningar
• 27 (24) särskilda skäl
• 12 (13) olika föreningar med 146 (116) arbetsplatser
• 60 (215) kommunala platser



Fe rie  2020 i s iffror  (2019)

• Budgeten för ferie 2020 var 1,31 (2,31) mnkr
• 206 bokningar med lönekostnader på 8201kr per anställning 

ger en kostnad på 1,69 mnkr
• Ett bortfall på 8,75% ger en kostnad på 1,54 mnkr
• Statligt bidrag kommer eftersökas om 412 tkr, vilket i så fall 

ger oss en utökad budget på 1,72 mnkr
• 1,72 mnkr – 1,54 mnkr = 0,18 mnkr



Fe rie  2020 i s iffror  (2019)

• Staten gick efter sommaren ut med ökade medel för 
satsningen vilket gav oss möjligheten att söka ytterligare 
55,55%, vilket för vår del innebär 228 tusen utöver 
ursprungliga 412 tusen.

• Dessa pengar tillsamman med eventuellt överskott från 
sommarens feriearbete kommer användas för att erbjuda 
ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret 
anställningar liknande sommarjobben. Budgeten för detta 
förväntas bli ca 400 tkr.
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Simon Ljunggren 
 0581-810 80 
magnus.sjoberg@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 
 

Förslag till avgränsning av detaljplan för rastplatsen 

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet godkänner avgränsningen och uppdrar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att framta en detaljplan för rastplatsen.  
 
Ärendebeskrivning 

Tillväxtuskottet begärde utifrån rastplatsutredningen att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen återkom med förslag på avgränsning för 
rastplatsen. Avgränsningen presenteras enligt billaga. 

Konsekvenser 

Avgränsningen som föreslås motiveras utifrån möjligheterna att kunna 
möjliggöra skapandet av trafiklösningar, byggrätter och rekreativa miljöer 
längs Torphyttebäcken samtidigt som hänsyn tas till trafikverkets kommande 
åtgärden för riksväg 50. 

Wilhelm Magnusson Simon Ljunggren 
Näringslivschef Planarkitekt 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet 
Tillväxtförvaltningen 

 



 



Rastplatsutredning
Lindesbergs tätort

2020-03-16 KS 2019/52-5
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Arbetsgrupp

Anne Resare, Näringslivsutvecklare Lindesbergs kommun 
Charlotte Lindström, Infrastrukturansvarig Lindesbergs kommun 
Håkan Blaxmo, Trafikingenjör Samhällsbyggnad Bergslagen 
Sara Hallström, Stadsarkitekt Samhällsbyggnad Bergslagen 
Mark-och exploateringsingenjör Samhällsbyggnad Bergslagen
Simon Ljunggren, Planarkitekt Samhällsbyggnad Bergslagen 

Uppdragsgivare är Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun (TU 
§10/19, Dnr: KS 2019/52) genom förvaltningschef för tillväxtförvalt-
ningen.
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Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun framtagit en utredning för 
Rastplatsen vid Lindesbergs tätorts mellersta infart vid riksväg 50. 

Riksväg 50 binder Lindesbergs tätort med Borlänge norrut och Öre-
bro söderut för att senare länka vidare mot större Europavägar.
Trafikverket tar under 2019/2020 fram en åtgärdsvalstudie (ÅVS) 
för riksväg 50 mellan Lindesbergs södra infart och Dalagränsen. 
I denna kommer trafikverket presentera vilka åtgärder som kan 
komma att bli aktuella de kommande åren. Eftersom arbetet med 
åtgärdsvalstudien kan pågå under en längre tid, finns olika alterna-
tiv denna utredning behöver behandla. 

För rastplatsen föreslås i rapporten åtgärder på kort sikt (noll till fem 
år) och på lång sikt (fem år och framåt). På lång sikt föreslår arbets-
gruppen att en detaljplan tas fram för att definiera markanvändning, 
säkra byggrätter för försäljningsverksamheter, skapa attraktiva 
rastplatsmiljöer, reglera trafik, parkeringar och teknisk infrastruktur 
likväl som att ge utrymme för en utökad dialog om området med 
såväl medborgare som näringsidkare och andra centrala aktörer. 

Medan en eventuell detaljplan tas fram, föreslås att kommunen på 
kort sikt genomför åtgärder som kan bidra till att lösa mycket av den 
problematik som idag finns på området. Förslag till sådana åtgär-
der är exempelvis att skapa tillfälliga förutsättningar för lastbilar att 
stanna längs Stafettgatan, skylta lastbilsförbud inom rastplatsen, 
framta en lokaliseringsutredning för truckstop samt framta en rikt-
linje för verksamheter på området medan ett detaljplaneförslag 
arbetas fram.
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Bakgrund och syfte
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun framtagit en utredning för 
Rastplatsen vid Lindesbergs tätorts mellersta infart vid riksväg 50. 

Riksväg 50 binder Lindesbergs tätort med Borlänge norrut och Öre-
bro söderut för att senare länka vidare mot större Europavägar.
Trafikverket tar under 2019/2020 fram en åtgärdsvalstudie (ÅVS) 
för riksväg 50 mellan Lindesbergs södra infart och Dalagränsen. 
I denna kommer trafikverket presentera vilka åtgärder som kan 
komma att bli aktuella de kommande åren. Eftersom arbetet med 
åtgärdsvalstudien kan pågå under en längre tid, finns olika alterna-
tiv denna utredning behöver behandla. De åtgärder som föreslås 
av trafikverket vid riksväg 50 längs Lindesbergs tätort kan vara 
avgörande för hur tätorten kommer fungera infrastrukturellt över tid, 
vilket tas i beaktning för åtgärder som föreslås i rapporten. 
 
Syftet med rapporten är att utreda hur det aktuella området kan 
komma att användas på längre sikt. Syftet är även att beskriva en 
nutidsbild över området, vilka infrastrukturella synergieffekter som 
kan uppnås, samt visa på möjligheterna att skapa en attraktiv entré 
till Lindesbergs tätort, det vill säga en enhetlig entré gällande funk-
tioner, omfattning och estetik.  
 
Rapporten kommer presentera en beskrivning av hur området ser 
ut och används idag, vilken problematik som förekommer utifrån rå-
dande förutsättningar, och olika förslag på hur området kan utveck-
las under de kommande åren. Utredningen kommer även föreslå 
åtgärder som kan vidtas på kort sikt med begränsade medel, som 
kan ge goda effekter inom en kortare tidsram.
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Nuläge
 
Rastplatsen vid Lindesbergs tätorts mellersta infart mot riksväg 
50 är en plats som över tid varit föremål för diskussion. Det har 
tidigare pågått utredningar för platsen som inte färdigställts, vilket 
renderat i en otydlig inriktning för rastplatsens framtid. 

Rastplatsen är belägen sydost om det industriområde som åter-
finns i en nordvästra delen av Lindesbergs tätort,i det som i tidigare 
processer omnämnts som den ”nordvästra kvadranten” av den 
mellersta infarten. Området avgränsas i väster av Riksväg 50 och 
Fotbollsgatan i söder. Området erbjuder ett av de bästa skyltlägen 
Lindesbergs tätort har att erbjuda med tanke på dess lokalisering 
längs riksväg 50.  
 
I nuläget består rastplatsen av en yta med ett begränsat utbud av 
service. De funktioner som finns på platsen är turistinformation i 
en mindre byggnad lokaliserad på rastplatsens östra sida, bord, 
bänkar samt toaletter. Byggnaden har ett bygglov från 1987 som 
anger ändamålet ”servicehus”. Platsen används även som ställ-
plats för husbilar och husvagnar, trots att anlagda platser för detta 
inte finns.  
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Med anledning av rastplatsens närhet till riksväg 50 förekommer 
det även lastbilar och andra tyngre fordon på rastplatsen. Dels 
handlar det om förbipasserande lastbilar, men även lastbilar som 
angör det norra industriområdet med logistiska transporter. 
Marken vid rastplatsen är inte detaljplanelagd. Området öster 
om området är detaljplanelagt i detaljplanen ”Förslag till ändring 
och utvidgning av stadsplanen för nordvästra industriområdet (kv. 
Härden m.fl.)”. I Lindesbergs kommuns översiktsplan, lagakraft-
vunnen 2019-04-15, anges markanvändningen som område för 
verksamheter. 

Angränsande rastplatsen flyter Torphyttebäcken som flyter mellan 
Norra Brunnsjön och Stora Lindesjön.  

Inom området har det funnits inslag av försäljning. Detta har skett 
både i kommunal regi genom Turistbyrån, men även i privat regi. 
Utbudet av varor har varierat, men har främst inriktat sig mot kon-
sumtionsvaror som mat och dryck samt souvenirer och dylikt.

Platsens generella utformning kan i nuläget uppfattas som rela-
tivt spretig, och en tydlig inriktning saknas. Det finns bland annat 
bord, blomlådor och flaggstänger vilka vid tillfällen skapat pro-
blematik avseende exempelvis ansvars-och ordningsfrågor samt 
skötsel.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torphyttebäcken i södergående riktning.
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Trafikverkets framtida åtgärder och ÅVS 
för riksväg 50

Under de senaste åren har trafikverket inlett arbetet med att framta 
en åtgärdsvalstudie (ÅVS) för riksväg 50 genom Lindesbergs kom-
mun. Denna ÅVS berör alla tre infarter från riksvägen till Lindesbergs 
tätort, och åtgärderna som föreslås är avgörande för hur området ska 
utformas i framtiden. Under framtagandet av rapporten ser trafikverket 
över olika alternativ för att komma med ett slutgiltigt förslag på åt-
gärder under våren 2020. Olika förslag har uppkommit under arbetet 
med åtgärdsvalstudien, men formulerade åtgärder kommer dröja till 
studien är färdigställd. Lindesbergs kommun har varit representerade 
i arbetsgrupp för åtgärdsvalstudien för att säkerställa att kommunens 
strategiska inriktning beaktats i arbetet.  
 
För att säkerställa att framtida etableringar inte blir ett förhinder för 
trafikverkets framtida planer bör kontinuerlig dialog föras med tra-
fikverket under alla led i planeringen av området.  
 
 
 
Tidigare utredningar 
Trafikverket har tidigare undersökt möjligheten att se över trafiksitua-
tionen vid den mellersta infarten. I början av 2010-talet framtogs diver-
se underlag och utredningar för att se över möjligheterna att tillskapa 
en ny trafiklösning inom området. Förhoppningen var att befintlig pro-
blematik skulle lösas och att ett planprogram skulle upprättas för att ta 
ett helhetsgrepp och ange en inriktning för områdets framtida markan-
vändning. Ett utkast arbetades fram, men arbetet slutfördes aldrig. 
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Förslag till åtgärder - Kort sikt (0-5 år)

För att skapa en attraktiv rastplats under tiden ett bredare grepp 
om den framtida markanvändningen tas inom ramen för exempel-
vis en planprocess föreslås följande åtgärder: 
 
Tillfällig ställplats för lastbilar på Stafettgatan 

För att renodla funktioner och avlasta rastplatsen från tyngre for-
don föreslås att dessa hänvisas till Stafettgatan. Stafettgatan är 
i nuvarande utformning cirka 20 meter bred, vilket är tillräckligt för 
att tillgodose vägbana, gång-och cykelbana samt tillfälliga ställ-
platser för lastbilar. Kompletteras dessa ställplatser med tillfälliga 
faciliteter för exempelvis drivmedelspåfyllningsplats för tyngre for-
don och/eller toaletter kan området fungera som en tillfällig ställ-
plats i väntan på vilka besked trafikverket ger i åtgärdsvalstudien 
för riksväg 50. Sådana åtgärder kan renodla rastplatsens karaktär, 
och satsningar kan riktas mot en mer specifik målgrupp. Det kan 
även innebära en relativt låg kostnad, då strukturerna vid Stafett-
gatan redan finns på plats. En separering av rastplats och upp-
ställningsplats för transporter kan även innebära ett attraktivare 
infrastrukturellt klimat på det norra industriområdet, då strukturer 
och funktioner tydliggörs, vilket på sikt kan öka attraktiviteten för 
området, både för befintliga verksamheter och potentiella nyetab-
leringar.

På det norra industriområdet finns ytor som i dagsläget inte är 
attraktiva för verksamhetsutövare att köpa av kommunen för ny-
etableringar. Detta beror bland annat på de markförhållanden som 
finns i delar av området. Kommunen äger marken, och som tillfäl-
lig åtgärd kan områden som dessa användas för att tillgodose de 
mest akuta behoven till en mer begränsad kostnad.  

För att undvika lastbilar och andra tunga transporter inom rast-
platområdet kan lastbilsförbud skyltas. Dessa fordon hänvisas till 
de tillfälliga ställplatserna anordnade på Stafettgatan. Vid Stafett-
gatan kan även tillfälliga faciliteter (toalett etc.) säkerställas för att 
tillgodose det behov som kan uppstå i anknytning till en ställplats. 
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Lokaliseringsutredning för truckstop

För att på sikt skapa goda möjligheter för lanstbilstransporter och 
tyngre transporter att ha en egen rastplats kan ett truckstop behö-
va skapas. För att utreda frågan rekommenderar arbetsgruppen 
att en lokaliseringsutredning för truckstop tas fram för att säker-
ställa vilka ytor som kan vara lämpliga för en sådan etablering. As-
pekter som skulle behöva vägas in i en sådan utredning är bland 
annat placering utifrån infrastrukturella samband, användande av 
etablerade servicestrukturer, stora målpunkter för transporter och 
dylikt. 
 
Framtagande av riktlinje för verksamheter på 
området 
 
Under tiden långsiktiga åtgärder vidtas på rastplatsen följer för-
slag på riktlinjer för verksamheter och förfrågningar på kort sikt. 
När en förfrågan om att etablera en tillfällig verksamhet på platsen 
inkommer bör följande aspekter beaktas:

Utbud av varor - Varor bör vara ät-och drickbara samt lokalpro-
ducerade eller ha en anknytning till Lindesberg eller Bergslagen. 
Detta för att ge en mersmak av staden och regionen, samtidigt 
som det lokala näringslivet kan värnas. Den försläljning som 
pågår i kommunal regi kan anpassas för att säkerställa en god 
konkurrenssituation.

Riktlinje för flaggor - De flaggstänger som finns på rastplatsen 
bör regleras i syfte att ställa krav på flaggägaren för att ge ett 
städat intryck av rastplatsen. Ansökningar om vem som får flagga 
och vad som får flaggas i kommunernas flaggstänger bör hante-
ras genom en skriftlig ansökan till tillväxtförvaltningen.

Tidsbegränsade verksamheter - Under den tid större åtgärder 
och planer framtas för rastplatsen bör verksamheter som etablerar 
sig vara tidsbegränsade. Detta för att säkerställa att rastplatsens 
planering på sikt inte förhindras av att det finns etablerade verk-
samheter som kan innebära problematik för framtida verksmahe-
ter. Tidsbegränsningen kan exempelvis ske genom årsvisa till-
stånd. Bygglov för verksamheter kan ges genom tidsbegränsade 
bygglov eller bygglov för ändamål av säsongskaraktär. Etablerade 
byggnadsstrukturer ska vara enkla att uppföra och således enkla 
att plocka bort. 
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För att sammanfatta: För att på kort sikt kunna använda området 
på ett ändamålsenligt sätt under den tid en långsiktig planering 
pågår, föreslår arbetsgruppen följande punkter:

• Framta en riktlinje för verksamheter och förfrågningar 
inom området innan en långsiktig planering för området 
framtagits och säkerställts. Riktlinjen bör vara vägledande 
vid förfrågningar och bör innehålla tydliga direktiv gäl-
lande vilka verksamheter som får etableras, vilka varor 
som får säljas samt vilka ordningsregler som gäller inom 
området. 

• Möjliggör tillfälliga ställplatser för lastbilar och tunga 
transporter längs Stafettgatan. 

• Säkerställ att tillfälliga faciliteter (toalett etc.) finns i an-
knytning till tillfälliga ställplatser längs Stafettgatan. 

• Skylta lastbilsförbud vid rastplatsen för att renodla plat-
sens ändamål. 

• Framta en lokaliseringsutredning för ett nytt truckstop. 

• En kontinuerlig dialog med trafikverket gällande deras 
framtida åtgärder för riksväg 50 bör föras för att säkerstäl-
la att inga framtida planer förhindras.
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Förslag till åtgärder - längre sikt (5 år 
och framåt)

Rastplatsen ska vara en naturlig del av den publika infarten till 
Lindesbergs tätort. Platsen bör bidra med god service samt vara 
ett incitament att göra ett uppehåll för både medborgare och be-
sökare.  

Utnyttja platsens befintliga förutsättningar - Genom att utnyttja 
och utveckla de attraktionsattribut som redan idag finns på plat-
sen kan mer attraktiva miljöer skapas. Exempelvis bör grönstråket 
som redan idag finns längs Torphyttebäcken utnyttjas som en del 
av rastplatsens framtida utformning. Exempelvis kan attraktiva 
parkmiljöer tillskapas i anknytning till övriga framtida etableringar 
vid rastplatsen och skapa en mångfunktionell rastplats med unika 
attraktivitetsfaktorer. Skyltläget är ett av de bästa Lindesbergs 
kommun har att erbjuda, och om detta utnyttjas på rätt sätt kan 
rastplatsen bli en mer attraktiv entré till den övriga tätorten. Om 
gestaltningen kan kopplas till Lindesbergs och Bergslagens histo-
riska och kulturella uttryck kan även det bidra till att skapa förut-
sättningar för en attraktiv rastplats med en tydlig lokal förankring 
och koppling till kommunens slogan ”Bergslagens själ”.

Skapa enkla och naturliga strukturer för förbipasserande - Att 
skapa en enhetlig och tydlig struktur inom rastplatsen kan gynna 
framtida användning. Om in-och utfarter, trottoarer och parke-
ringar struktureras kan detta bidra till en positiv upplevelse vid ett 
stopp vid rastplatsen. 

Skapa förutsättningar för attraktiva etableringar på rastplat-
sen -  Skapas goda förutsättningar för nya etableringar på platsen 
kan detta bidra till att rastplatsen vid Lindesbergs mellersta infart 
blir en knutpunkt för förbipasserande längs Riksväg 50. Genom 
att skapa nya byggrätter för försäljning på platsen, kan attraktivitet 
skapas för verksamheter med etableringspotential. Detta gäller 
för verksamheter som brukar finnas vid rastplatser som exempel-
vis restauranger eller drivmedelsstationer. Samma sak gäller för 
eventuell kommunal verksamhet inom området, som exempelvis 
turistbyrå eller liknande. Vilken sorts verksamheter som bör eta-
bleras bör anpassas så de inte konkurrerar med övrig handel i 
staden.
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Anordna struktur för tillfällig försäljning - För att kunna tillgodose den 
efterfrågan på tillfällig försäljning som historiskt sett har funnits inom rast-
platsen, kan en utökad struktur för tillfällig försäljning anordnas. Inom om-
rådet kan anvisade platser för tilfällig försäljning (foodtrucks etc.) anord-
nas. Detta kan dels ge ett mer varierat utbud, men även öka möjligheten 
för olika verksamheter att konkurrera lokalt med mer begränsade medel. 

Skapa förutsättningar för truckstop på annan plats - Om möjlighet att 
anlägga ett större truckstop på en annan plats realiseras kan rastplatsen 
skonas från tyngre trafik vilket kan skapa en mer attraktiv miljö för både 
verksamhetsutövare och besökare. Exempel på platser som kan vara 
lämpade för truckstop:

• Guldsmedshyttan 

• Stafettgatan 

• Norra infarten till Lindesbergs tätort

 
Detaljplaneläggning av rastplatsen

För att kunna säkerställa platsens markanvändning på sikt utifrån föregå-
ende åtgärder, föreslår arbetsgruppen att en detaljplan framtas. En de-
taljplan kan möjliggöra nya byggrätter, nya parkmiljöer och smarta trafik-
lösningar, samtidigt som ett helhetsgrepp kan tas gällande olika värden, 
risker och områdets strategiska inriktning på sikt. En detaljplaneprocess 
kan även gynna det medborgeliga inflytandet genom medborgardialog 
där Lindesbergs invånare får möjligheten att vara med att påverka områ-
dets framtida utformning och användning.
 
Aspekter som på förhand kan komma att bli aktuella att behandla inom 
ramen för en detaljplan är:

• Markanvändningen 

• Byggrätter 

• Trafik & parkeringar 

• Utökad dialog med medborgare 

• Utökad dialog med trafikverket om eventuella förändringar i rela-
tion till åtgärdsförslag i ÅVS för riksväg 50 

• Gestaltning 

• Naturvärden (främst kopplade till Torphyttebäcken) 

• Riskavstånd till Riksväg 50 
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Tillväxtutskottet 
 

Handläggning av förfrågningar om etablering på rastplatsen 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 
 att anta handläggningsintruktion, på kort sikt, för handläggning av 

förfrågningar om etablering på rastplatsen 
  

Ärendebeskrivning 

Den 7 april 2020 godkände Tillväxtutskottet ”Rastplatsutredning Lindesbergs 
tätort”. 

I samband med utskottets sammanträde beslutades också att förvaltningen 
skulle ta fram riktlinjer för hantering av verksamheter och förfrågningar vid 
den befintliga rastplatsen. Riktlinjerna skulle utgå från de ställningstaganden 
som gjorts i rastplatsutredningen. Arbetet har därefter utmynnat i 
föreliggande förslag till handläggningsinstruktion. 

Rastplatsutredningen innebär åtgärder på kort och lång sikt och föreslagen 
handläggningsinstruktion är en av de kortsiktiga åtgärder som föreslås, i 
väntan på att rastplatsen kan detaljplaneläggas. 

Syftet med handläggningsinstruktionen är att säkerställa ett ordnat och 
attraktivt intryck av rastplatsen, vilken är viktigt då den är en del av entrén till 
staden. 

Konsekvenser 

En antagen handläggningsinstruktion effektiviserar hanteringen av 
förfrågningar och säkerställer en likvärdig bedömning av förfrågningar. 
Handläggningsinstruktionen möjliggör också uppföljning av de som beviljas 
tillstånd i enlighet med instruktionen. 

Magnus Sjöberg Anne Resare 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Näringslivsutvecklare 
Förvaltningschef 

Bilagor: 

Handläggningsinstruktion, handläggning av verksamheter och förfrågningar 
på rastplatsen 
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