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Kallelse till Kommunstyrelsen 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunstyrelsen, Tisdag den 14 
september 2021, kl 09:00. Digitalt, Lindesbergs kommunhus 

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 (S), ordförande Anders Ceder (S) 

Linda Svahn (S) Joacim Hermansson (S) 

John Omoomian (S) Nafih Mawlod (S) 

Jonas Bernström (S) Elin Axelsson (S) 

Tommy Kragh (S) Sofie Kratz (S) 

Jonas Kleber, v ordförande (C) Marie-Pia Karlsson (C) 

Mathz Eriksson (C) Magnus Storm (C) 

Ulf Axelsson (V) Fredrik Sundén Vessling (V) 

Pär-Ove Lindqvist (M) Jan Hansson (M) 

Lillemor Bodman (M) Göran Gustavsson (M) 

Markus Lundin (KD) Conny Ärlerud (M) 

Nils Detlofsson (L) Inger Griberg (MP) 

Fredrik Rosenbecker (SD) Vakant 

Jari Mehtäläinen (SD) Tommy Lönnström (SD) 

Tom Persson (SD) Björn Larsson (-) 
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 Infrastruktur- och näringslivsenheten 

Daniel Fagerlund 
 0581-810 94 
daniel.fagerlund@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen  

Svar på remiss utvecklingsstrategi för nytt Leaderområde i 
kommande verksamhetsperiod 2023-2027 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen besluta: 

• Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande programperiod för LEADER (2014 – 2020 med förlängningsår 
2021) börjar gå mot sitt slut. Det har under 2021 pågått ett arbete för att 
skapa nya LEADER-områden och skriva nya strategier. Nästa programperiod 
ska starta 2023 med större delen av år 2021–2022 syftar till framtagande av 
nya strategier samt att avsluta arbete från föregående programperiod. 
 
LEADER Mälardalen är ett av två områden, där LEADER Bergslagen är det 
andra, som Lindesbergs kommun ingår i. För LEADER Mälardalens del 
handlar det om södra Fellingsbrobygden.  
 
LEADER Mälardalen har skickat remiss för Utvecklingsstrategin som ligger till 
grund för områdets LEADER-arbete under kommande programperiod. 
Remissvar ska in den 15 september och Utvecklingsstrategin ska vara helt 
färdig senast 15 oktober i år. 
 
Handläggare av ärendet anser att utvecklingsstrategin i hög grad går i linje 
med den utveckling LEADER-området, och kommunen, ämnar skapa och 
anser att remissen kan besvaras med positiv respons.  
 

Henrik Arenvang Daniel Fagerlund 
Kommundirektör Handläggare 

 
 
Bilagor: 
Remiss utvecklingsstrategi nytt Leaderområde 2023-2027 Södra 
Fellingsbrobygden 
Remiss Lokal utvecklingsstrategi Leader Mälardalen 2023-2027 



REMISS LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI LEADER MÄLARDALEN 

Vision 
Visionen för Leader Mälardalen är: Ett välmående och hållbart Leaderområde med god livskvalitet, 

skapat genom samverkan och lokalt engagemang.  

Visionen är framtagen av Leader Mälardalens partnerskap i en gemensam process och bygger både 

på områdets behov, som kommit fram i den SWOT-analys som genomförts i bred samverkan i 

området, och på Leadermetodens principer. Det utvecklingsarbete som ska genomföras för att uppnå 

ett välmående och hållbart Leaderområde med god livskvalitet, ska ske genom Leadermetoden, där 

underifrånperspektiv och samverkan är avgörande beståndsdelar. Partnerskapet bedömde metoden 

som så viktig att den även borde framgå i visionens formulering. Leader Mälardalens vision kommer 

att vara vägledande i allt arbete med strategins genomförande.  

Mål 
Leader Mälardalen har, utifrån Leaderområdets behov och i samordning med övriga planer som är 

viktiga för områdets utveckling, identifierat tre mål att arbeta mot: 

• Attraktivare och smartare bygder 

• Ökad delaktighet 

• Stärkt entreprenörskap 

Dessa mål, förutom att de adresserar de behov som identifierats i området, bidrar även till att uppnå 

målen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, främst det allmänna målet Förbättra 

den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden.  

Målen i Leader Mälardalens utvecklingsstrategi bidrar också till de särskilda målen i Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, främst målet Främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet 

mellan könen, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet bioekonomin 

och hållbart skogsbruk, men även i viss utsträckning övriga åtta särskilda mål.  

Leader Mälardalens mål och insatsområden bidrar även till flera av de målsättningar som definierats i 

de fyra Regionala utvecklingsplaner som berör Leaderområdet. Attraktivare och smartare bygder, 

Ökad delaktighet och Stärkt entreprenörskap är målsättningar som även går i linje med samtliga 

berörda kommuners olika planer. De flesta dokument som sätter ramarna för Leaderområdets 

utveckling pekar ut liknande förutsättningar och utmaningar och formulerar även liknande 

målsättningar, på lite olika nivå. Det Leader Mälardalen särskilt kan bidra med i utvecklingsarbetet i 

samtliga berörda kommuner och regioner i området är att Leader stöttar och arbetar på lägsta lokala 

nivå. Leader bidrar till att ge varje enskild ort och bygd möjlighet både till egen utveckling lokalt och 

till att bidra till de större övergripande målsättningarna, både i Leader Mälardalens egen strategi och 

i övriga planer som berör området. Leader Mälardalens målsättningar är formulerade specifikt för 

den lägsta lokala nivån. 



Leader Mälardalens mål Attraktivare och smartare bygder gäller både ökad attraktivitet och 

livskvalitet för boende i Leaderområdet och attraktivitet som besöksanledning.  

Attraktivitet och livskvalitet för dem som bor i området handlar om förbättrade förutsättningar för 

att få bygder med tillräckligt många invånare för en god servicenivå och livskraftiga företag. Det kan 

handla om allt från nya boendelösningar och fungerande kommunikationer till elljusspår, utegym och 

ridleder. Det kan även röra sysselsättning: både arbetstillfällen och fritidssysselsättning i form av 

kultur, idrott och ett rikt föreningsliv, samt olika typer av mötesplatser. Samtliga områden har även 

betydelse för förbättrad folkhälsa. 

Attraktivitet som besöksanledning handlar bland annat om tillgängliggjorda och utvecklade 

besöksmål och upplevelser, vilket kan bidra till utökad besöksnäring och turism i Leaderområdet.  

Målet Attraktivare och smartare bygder handlar även om mer hållbara och resilienta lokalsamhällen, 

bland annat genom smart nyttjande av ny teknik och digitalisering, genom lokalt engagemang och 

samverkan och genom smart och hållbart nyttjande av de lokala resurserna.  

I SWOT-analysen har vi sett att vårt område redan idag har en relativt stark attraktionskraft, både för 

boende och besökare. Attraktionskraften grundar sig bland annat i en väl utvecklad infrastruktur, ett 

starkt föreningsliv och närheten till natur och friluftsliv. Det finns dock en del svagheter och 

utmaningar, bland annat bristen på tillgängligt boende på attraktiva platser och behovet av fler 

inkluderande mötesplatser. Det finns goda möjligheter att utveckla besöksnäringen och även stärka 

attraktionskraften för boende och inflyttare i området, genom hållbart nyttjande av områdets natur 

och kulturarv. I analysen har vi även identifierat behovet av ”smartare” bygder, som på innovativa 

sätt och i samverkan arbetar bland annat för mer hållbara och resilienta bygder, för att kunna möta 

både de utmaningar vi står inför inom klimat- och miljöområdet och andra typer av eventuella 

framtida kriser. 

Målet Ökad delaktighet handlar om förbättrad social inkludering i Leaderområdet. Oavsett kön, 

ålder, etnicitet, funktionsvariation etcetera ska alla kunna delta i samhället på lika villkor utifrån vars 

och ens förutsättningar och målet handlar om att färre ska behöva befinna sig i någon form av 

utanförskap samt även om förbättrad psykisk folkhälsa. Ökad delaktighet handlar även om utvecklad 

demokrati och förbättrade möjligheter för människor att tillsammans ta tag i sin egen situation – 

empowerment. Det handlar om ett utökat engagemang för samhällets utveckling, framför allt lokalt, 

men även på mer övergripande nivå.  

I SWOT-analysen har vi identifierat att civilsamhället är en oerhört viktig kugge i utvecklingen av vårt 

område, men också att det finns en del problem relaterade till civilsamhället som vi behöver 

adressera. Många aktörer upplever problem när det kommer till att rekrytera medlemmar som kan 

och vill engagera sig i ideell verksamhet. Engagemanget hos individer för att bidra till 

samhällsutvecklingen tycks minska, samtidigt som behovet av den ideella sektorns 

samhällsengagemang ökar, allteftersom den offentliga sektorn får allt svårare att tillgodose behovet 

av olika typer av samhällsservice. Andra problem som identifierats i behovsanalysen är den ökade 

segregationen mellan olika grupper, den ökande kriminaliteten i vissa delar av vårt område och den 

ökande psykiska ohälsan, särskilt bland unga. Ett ökat engagemang i samhället och ett utökat 



samarbete mellan civilsamhället och den offentliga sektorn skulle kunna bidra till att lösa en del av 

dessa problem och är därför en viktig del av målet Ökad delaktighet. 

Målet Stärkt entreprenörskap gäller både utvecklade befintliga företag och utökat nyföretagande, 

och kopplat till det även ökad sysselsättning. Stärkt entreprenörskap handlar även om människors 

utvecklade entreprenöriella förmågor i allmänhet, inte nödvändigtvis kopplat till traditionellt 

företagande, utan om förbättrad innovation och kreativitet hos människor. Även ett stärkt socialt 

företagande och att fler samhällstjänster kan tillhandahållas av civilsamhället ryms inom detta mål.  

I behovsanalysen ser vi att företagande och entreprenörskap är viktiga tillgångar för utvecklingen i 

vårt område, som vi behöver lägga kraft på att förstärka. I området finns i grunden ett starkt och 

diversifierat näringsliv, men i vissa delar av området finns även arvet av traditionell bruksanda kvar. 

Pandemin har även drabbat företagen i området hårt, med ökad arbetslöshet som följd, vilket 

ytterligare förstärker behovet av ett Stärkt entreprenörskap i alla dess former, för att på sikt uppnå 

Ett välmående och hållbart Leaderområde med god livskvalitet, skapat genom samverkan och lokalt 

engagemang. 

Insatsområden 
Leader Mälardalen har identifierat tre insatsområden som utvecklingsinsatserna ska ske inom: 

• Attraktiva och smarta bygder 

• Delaktighet 

• Entreprenörskap 

För att kunna beviljas stöd från Leader Mälardalen behöver projekten genomföras inom något av 

ovanstående områden. Insatsområdena är starkt kopplade till de mål för Leaderområdet som 

identifierats via den behovsanalys som genomförts i området. Projekt inom samtliga insatsområden 

kan bidra till samtliga mål för området.  

Insatsområdet Attraktiva och smarta bygder är stort och omfattande. Här ryms allmän orts-, bygde- 

och landsbygdsutveckling, satsningar för att skapa förutsättningar för en bättre folkhälsa, liksom att 

skapa och utveckla olika typer av mötesplatser som är inkluderande för alla. Det kan också röra sig 

om insatser för att skapa lokala evenemang, satsningar inom och för att utveckla hållbar 

besöksnäring, både på land och vatten, men också insatser för utökad lokal service och att skapa 

lokala förutsättningar för förbättrad infrastruktur och kommunikation.  

Inom insatsområdet Attraktiva och smarta bygder ryms även insatser för stärkt koppling och minskad 

polarisering mellan stad och landsbygd. Här ser vi också satsningar på innovativa och kreativa 

lösningar på lokala problem och utmaningar, samt insatser för smart nyttjande av ny teknik ock 

digitalisering för att nå en hållbar lokal utveckling. Smarta insatser för mer hållbara och resilienta 

lokalsamhällen, exempelvis för att uppnå en mer cirkulär lokalekonomi ryms också här, liksom 

specifika satsningar för klimat och miljö.  

Insatsområdet Delaktighet rymmer insatser som syftar till att förbättra den sociala inkluderingen i 

Leaderområdet, det vill säga insatser som syftar till att alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, 



funktionsvariation etcetera, ska kunna delta i samhället på lika villkor utifrån var och ens 

förutsättningar och till att färre ska behöva befinna sig i någon form av utanförskap. Det kan röra sig 

om satsningar för att stötta och utveckla förmågor hos individer, exempelvis människor som av olika 

anledningar befinner sig långt från arbetsmarknaden. Det kan också handla om utvecklandet av olika 

typer av sociala företag som leder till utökad social inkludering och bättre livskvalitet.  

Inom insatsområdet Delaktighet ser vi även riktade insatser för unga, exempelvis paraplyprojekt för 

att stötta ungas egna idéer. Satsningar för en bättre psykisk folkhälsa, projekt som syftar till att bygga 

nätverk och skapa engagemang och delaktighet i den lokala utvecklingen samt projekt för 

demokratiutveckling ryms också under detta insatsområde. 

Insatsområdet Entreprenörskap rymmer både insatser för att utveckla befintliga företag och för att 

öka nyföretagandet. Det kan handla om satsningar för att hitta nya lösningar för kapitalförsörjning 

och för att främja ett ökat intresse för att driva företag i olika slags bolagsformer, men även rena 

företagsutvecklingsinsatser, som marknadsföring och kompetensutveckling.  

Inom insatsområdet Entreprenörskap ryms även insatser för att utveckla människors entreprenöriella 

förmågor i allmänhet och för att främja innovation och kreativitet hos människor. Även inom detta 

insatsområde är unga prioriterade. Insatser för ett ökat entreprenörskap bland unga på landsbygden 

kan leda till meningsfull sysselsättning och innebära att unga stannar kvar i bygden eller återvänder 

efter t ex studier.  

Inom insatsområdet Entreprenörskap ser vi även satsningar för att främja utökad samverkan och nya 

samverkansformer mellan företag. Även insatser för utökat socialt företagande och för att 

civilsamhället ska kunna bidra mer med olika typer av samhällstjänster ryms inom detta 

insatsområde. 



  

 

Tjänsteskrivelse 
 

1 (2) 
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 Kommunstyrelseförvaltningen 

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

Utredning om kostnadsbesparingar inom färdtjänsttrafiken i 
Örebro län 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen besluta: 

• Godkänna remissyttrandet samt att den delges Region Örebro län. 

Ärendebeskrivning 

Region Örebro län, styrgruppen för projektet ”Utredning om 
kostnadsbesparingar inom färdtjänsttrafiken” har överlämnat utredning på 
remiss till länets kommuner. Efter remisstiden kommer styrgruppen att 
behandla inkomna synpunkter och arbeta in relevanta synpunkter i rapporten 
innan den går vidare till fastställande. 

Utredningen initierades av Region Örebro län och länets kommuner på grund 
av att en kostnadsökning skett inom färdtjänsten. Regionen Örebro län vill 
därför ha svar på vilka möjliga åtgärder som finns för att minska kostnaderna 
och vilka effekter dessa åtgärder har på verksamheten och för kunderna. 
Utredningen har genomförts av extern konsult. 

Arbetet med att utreda möjliga kostnadsbesparingar har genomförts i tre steg: 

1. Analys av historisk utveckling och nuläge 

2. Framtagande av tänkbara åtgärder 

3. Analys och beräkning av besparingspotential 

Punkt 3 har uppdelats i två områden nämligen: Åtgärder för kostnads-
besparing inom trafiken (12 stycken) och åtgärder kopplade till 
administration (3 stycken). Förutom besparingspotentialen (där sådan kunnat 
uppskattats i procent till dagens kostnader) redovisas övriga konsekvenser 
som exempel konsekvenser för kundernas rörelsefrihet, förändrade 
administrativa rutiner eller inverkan på den allmänna kollektivtrafiken. Vissa 
av de förslagna åtgärderna behöver utredas ytterligare enligt rapporten. 

För Lindesbergs kommun skulle den totala ekonomiska effekten enligt 
besparingspotentialen ge mellan 300 000 till 400 000 kronor där beräkning 
varit möjlig. Kommunens nettokostnader uppgick år 2019 till ca 7 777 000 
kronor. Vi har baserat beräkningen på 2019 års redovisning då uppgifterna 
avseende år 2020 på grund av pandemin inte känns relevanta som jämförelse. 
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Konsekvenser 
Den personliga rörelsefriheten för målgruppen för färdtjänst som i huvudsak 
är äldre personer är viktig. Begränsas rörelsefriheten finns risk för att 
välbefinnandet påverkas negativt, vilket får ställas emot möjligheter till att 
minska kostnaderna. 

Henrik Arenvang Gunilla Sandgren 
Kommundirektör Ekonomichef 

 
För kännedom: 
Socialförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Bilagor: 
Rapport 2020:178, Kostnadsbesparingar inom färdtjänsten i Örebro län 
- Utredning av åtgärder med besparingspotential 
Kommunstyrelseförvaltningen yttrande daterat 2021-08-25 
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Region Örebro Län 
Ärende 20RS4353 
 

Yttrande - Utredning om kostnadsbesparingar inom 

färdtjänsttrafiken i Örebro län, remiss 

Lindesbergs kommun har följande synpunkter på utredningen:  

Kommunen stöder utredningens slutsats ”att det är viktigt att det sker en 
dialog mellan berörda kommuner och regionen i samband med att det görs 
förändringar i regelverket, så att det sker en harmonisering mellan 
kommunerna.” Detta förutsatt att nuvarande huvudmannaskap kvarstår. 

Som utredningen visar har antalet resor ökat och också kostnaderna. Men 
kostnaderna har ökat mer procentuellt än antalet resor. Utredningen anger 
som skäl att det kostnadsdrivande varit att Region Örebro län vid två tillfällen 
varit tvungna att göra direktupphandlingar. Regionen bör för framtiden bättre 
säkerställa att de avtal man tecknar håller så man slipper kostnadskrävande 
direktupphandlingar.  

Administrationskostnaderna har ökat med 32 % mellan åren 2015-2019 
beroende på ett antal faktorer som redovisas. Ytterligare analys av vad 
ökningen av de administrativa kostnaderna består av behöver klargöras. 
Upplevelsen från verksamheten är att administrationen och samplaneringen 
av resor inte varit den bästa, inte varit tillfredsställande. Flera sk. ”tomresor”, 
framkörningar från andra orter för att få bilar till Lindesberg har skett. Det 
har varit flera olika bilar som hämtar enskilda som ska till samma adress från 
daglig verksamhet, tex rullstolsfordon som kör en enskild där flera som ska 
till samma adress mycket väl fått plats, men de är inte bokade i det fordonet 
utan det kommer ett eller två fordon till (det här var innan pandemin). 

Lindesbergs kommuns kommentarer kring de lämnade åtgärdsförslagen: 
Åtgärd 1 Inför kopplade resor (kombinationsresorna) 

Dessa resor är beroende av en utbyggd kollektivtrafik. I Lindesberg monteras 
ju snarare kollektivtrafiken ned i stor utsträckning, med de senaste besluten 
från regionen. Så frågan är vilken effekt det i praktiken skulle få i 
landsbygdskommunerna, runt Örebro. Det vore bra som utredningen 
beskriver att marknadsföra möjligheten att kostnadsfritt ta med ledsagare på 
kollektivtrafiken om man har färdtjänstkort. Stödjer inte förslaget.  

Åtgärd 2 Differentierade färdtjänsttillstånd  

Inte så effektiv för Lindesberg på grund av avsaknaden av kollektivtrafik på 
olika tider, svårt eller näst intill omöjligt att dela resan på flera sträckor som 
man idag reser med färdtjänst. Stödjer inte förslaget. 
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Åtgärd 3 Gratis kollektivtrafik för färdtjänstberättigade 

Inte så effektiv heller för Lindesberg, men bra möjlighet för dem som bor så 
till att det fungerar. Svårt för de som är i behov av ledsagare. Behöver utredas 
vidare.  

Åtgärd 4 Utveckla flextrafiken i Örebro 

Stöder förslaget. 

Åtgärd 5 Differentierad egenavgift utanför peaktid 

Kan vara ett bra sätt att få ett effektivare utnyttjande av bilarna i 
verksamheten, bra för den som har möjlighet att välja restid. Liten 
besparingspotential. Stödjer ej förslaget. 

Åtgärd 6 Ta betalat för barn och ungdomar 

Det är inte bra att dagens system inte klarar att hantera de regler som finns, 
men negativt med ökande kostnader för barn och unga.  

Åtgärd 7 Höjda egenavgifter 

Egenavgiften har inte höjts sedan 2009, en höjning av avgiften bör övervägas. 
Kostnaderna som Region Örebro Län fakturerar kommunerna indexregleras 
upp varje år. Så om inte intäktssidan också indexeras varje år uppstår 
automatiskt differens. Att indexreglera egenavgiften varje år bör övervägas. 
Frågan behöver utredas vidare. 

Åtgärd 8 Begränsa antalet resor per månad 

Tveksam till begränsning av antalet resor. Negativ konsekvens för kund, 
behöver utredas ytterligare. 

Åtgärd 9 Pristrappa 

Införandet av en pristrappa kan vara ett bättre alternativ än begränsning av 
antal resor. Behöver utredas ytterligare. 

Åtgärd 10 Villkora ledsagare 

Positivt till att villkora ledsagare. Stödjer förslaget. 

Åtgärd 11 Införa egenavgifter för månadskort i Kumla och Örebro 

Likabehandlingsprincipen är viktig det ska vara lika över hela regionen. 
Stödjer förslaget. 

Åtgärd 12 Ta betalt för bomkörningar 

Kan vara lämpligt att införa avgift efter ett visst antal bomkörningar/månad 
eller år, man bör överväga att lägga någon form av andra bokningsregler om 
det sker ofta. Stödjer förslaget. 
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Åtgärd 13 GIS system för att koppla tillgänglighet till 
beställningscentralens arbete 

Positiv till att utnyttja denna teknik. Behöver utredas ytterligare och införas i 
alla kommunerna. 

Åtgärd 14 Digitalisering 

Positiv till digitalisering, men saknar uppgift om vilka delar av 
administrationen som digitaliseras och vilka områden som ytterligare kan 
vara aktuella. Stöder förslaget, men kunderna måste ges förutsättningar till att 
kunna utnyttja tekniken.  

Åtgärd 15 Genomför skatteväxling 

Parterna bör överväga om huvudmannaskapet för färdtjänsten i sin helhet ska 
föras över till Region Örebro län, kollektivtrafikmyndigheten. Verksamhet- 
och kostnadsansvar bör hänga samman, vilket i sig kan skapa incitament till 
kostnadseffektivisering. Kommunens påverkansmöjlighet är idag mycket 
begränsad. Tillstyrker förslaget att låta kommande översyn av 
kollektivtrafikorganisationen hantera frågan. 

Avslutande kommentar 

Den personliga rörelsefriheten för målgruppen för färdtjänst som i huvudsak 
är äldre personer är viktig. Begränsas rörelsefriheten finns risk för att 
välbefinnandet påverkas negativt, vilket får ställas emot möjligheter till att 
minska kostnaderna. 

 

Avslutningsvis bedömer vi att utredningen i stort inte ger tydliga 
svar/konsekvenser av de föreslagna åtgärderna för att kunna utgöra underlag 
för beslut. Precis som utredningen själv beskriver behöver många frågor 
utredas ytterligare. 

 

   

Henrik Arenvang  Gunilla Sandgren  

Kommundirektör Ekonomichef  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och frågeställning 

Färdtjänsttrafiken i Region Örebro län drivs av Region Örebro län (formellt 
Länstrafiken Örebro som är varumärke för all kollektivtrafik inom kollektivtra-
fikmyndigheten Region Örebro län) på uppdrag av länets 12 kommuner (som 
också finansierar trafiken). För dessa kommuner är det regionens färdtjänstut-
redare som ansvarar för att utreda och pröva tillstånd. Färdtjänsten är till för en-
skilda personer som på grund av någon funktionsnedsättning har väsentliga svå-
righeter att förflytta sig eller att resa med allmänna kommunikationer på egen 
hand. En färdtjänstresa görs exempelvis till skola, arbete, butik eller fritidsakti-
viteter. 

Kostnaderna för färdtjänsttrafiken har ökat. Detta beror bland annat på att de som 
är i behov av färdtjänst använder tjänsten mer, men det finns också andra orsaker 
(vilket behandlas närmre under kapitel 2). Detta har inneburit en kostnadsökning 
för länets kommuner som överstiger den budget de har för färdtjänstresor. Region 
Örebro län vill därför ha svar på vilka möjliga åtgärder som finns för att minska 
kostnaderna och vilka effekter dessa åtgärder har på verksamheten och för kun-
derna. 

1.2 Genomförande 

Arbetet med att utreda möjliga kostnadsbesparingar har utförts i följande steg: 

STEG 1: Analys av historisk utveckling och nuläge 

För att identifiera förändringar som skett under de senaste åren har en analys 
gjorts av hur kostnader, antal resor etcetera har utvecklats under de föregående 
fem åren. Ett antal nyckeltal har även tagits fram som exempelvis genomsnittligt 
antal resor per invånare samt kostnad per resa under dessa år. I nulägesanalysen 
har dagens kostnader och resandevolymer studerats, och därtill har en översikt 
av hur resor fördelas på kommunerna gjorts. 

Analysen av historisk utveckling och nuläge har syftat till att identifiera eventu-
ella förklaringar till de ökade kostnaderna. Detta har satts i relation till gällande 
föreskrifter för färdtjänsttillstånd, administrativa kostnader samt trafikavtal. 

STEG 2: Framtagande av tänkbara åtgärder 

I steg 2 har ett antal tänkbara åtgärder med kostnadsbesparingspotential tagits 
fram. Dessa har initierats av olika källor. En del av dem har tagits fram av Region 
Örebro län i dialog med länets kommuner. Listan över tänkbara åtgärdsförslag 
har också varit på remiss internt hos förvaltningar inom regionen, där ytterligare 
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åtgärdsförslag har genererats. Vidare har en del förslag hämtats från tidigare ut-
redningar som Trivector genomfört, samt omvärldsanalys. 

STEG 3: Analys och beräkning av besparingspotential 

Det sista steget utgörs av en analys av huruvida respektive åtgärdsförslag har en 
besparingspotential eller ej, samt en översiktlig bedömning av vilka övriga ef-
fekter respektive åtgärdsförslag kan ge. Varje åtgärdsförslag har analyserats uti-
från följande aspekter: 

 Besparingspotential. Åtgärdsförslagen har analyserats utifrån i vilken 
grad de bedöms påverka kostnadsutvecklingen. Där det varit möjligt har 
en uppskattad besparingspotential angetts som en minskning i procent av 
dagens kostnader. 

 Övriga konsekvenser. Åtgärdsförslagens påverkan på andra aspekter än 
de ekonomiska har beskrivits översiktligt. Detta handlar till exempel om 
påverkan på kundernas rörelsefrihet, förändrade administrativa rutiner el-
ler inverkan på den allmänna kollektivtrafiken.  

 
Andra regioner eller kommuners erfarenhet av liknande åtgärder har beskrivits 
kopplat till respektive åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen har diskuterats med ar-
betsgrupp och styrgrupp och med hjälp av erfarenheter och kunskap från dessa 
grupper har åtgärdsförslagen utvecklats. 

1.3 Regelverk 

Färdtjänst innebär transport för enskilda personer som på grund av någon funkt-
ionsnedsättning har väsentliga svårigheter med att förflytta sig eller att resa med 
allmänna kommunikationer på egen hand. Färdtjänstresor omfattar privatresor, 
till exempelvis till skola, arbete, butik eller fritidsaktiviteter. Riksfärdtjänst är 
färdtjänstresor som sträcker sig längre än 30 km utanför länsgränsen. 

Färdtjänsttrafiken är styrd av Lag om färdtjänst (1997:735) som reglerar vem 
som ansvarar för att tillgodose behovet av färdtjänst och vem som har rätt att få 
ett färdtjänsttillstånd. Utöver detta har Region Örebro län tagit fram tillämp-
ningsföreskrifter1 som syftar till att vägleda handläggning av färdtjänstansök-
ningar. Tillämpningsföreskrifterna har sin utgångspunkt i Lag om färdtjänst, men 
den innehåller även ett antal bestämmelser i frågor som inte regleras i denna. 

Tillämpningsföreskrifterna ger vägledning kring vem som har rätt till färdtjänst. 
Följande krav är förutsättningar för godkännande av en färdtjänstansökan: 

 Personen ska vara folkbokförd i någon av regionens kommuner. 
 Personen ska ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller 

att resa med allmänna kommunikationsmedel. 
 Funktionsnedsättningen som är anledning till ansökan ska inte vara till-

fällig. 

 

 
1 Örebro läns landsting 2013-03-01. Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst. 
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En individuell prövning görs för varje ansökan. Personens funktionsnedsättning 
beaktas. Det tas ingen hänsyn till geografiska skäl som exempelvis brist på eller 
avsaknad av allmänna kommunikationer. Vid bedömningen tas dock hänsyn till 
hur de allmänna kommunikationerna är utformade samt vilken hjälp exempelvis 
en busschaufför är skyldig att bistå med. 

Vid ansökningsprövningar för personer under 18 år görs en bedömning i förhål-
lande till barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning. Behov av att resa 
självständigt är då inte inkluderat i bedömningen. 

I normala fall är färdtjänsttillståndet tidsbegränsat, men personer med varaktig 
funktionsnedsättning kan beviljas tillsvidaretillstånd. Antalet resor inom färd-
tjänsten är normalt sätt obegränsade, men i vissa fall där personen klarar vissa 
resor med allmänna kommunikationer kan en begränsning införas på 100 resor 
per år. Dock är det endast vid synnerliga skäl tillåtet att begränsa resor som anses 
vara väsentliga för personen, såsom resor till arbete eller skola.  

Färdtjänsten gäller för resa inom Örebro län. Begränsningen är 30 km utanför 
länsgränsen, för längre resor hänvisas personen till riksfärdtjänst, som även den 
tillhandahålls av region Örebro.  

1.4 Avgränsningar 

I utredningen ingår aspekter kopplade till både trafik och administration, dels i 
form av åtgärdsförslag kopplade till de båda områdena, dels utifrån effekter på 
dessa. Avgränsningar har gjorts enligt följande:  

 Inkluderade restyper. Endast färdtjänst är inkluderat i beräkningar och 
analyser, med vissa undantag då enstaka åtgärdsförslag berör någon av de 
andra restyperna. Övriga former av serviceresor berörs alltså i regel inte. 

 Upphandling. I utredningen ingår ej åtgärdsförslag kopplat till upphand-
lingstekniska frågor. 

 Processutveckling. I en parallell utredning som beställts av Örebro kom-
mun har processfrågorna studerats närmare. Utredningen berör bland an-
nat samverkan och informationsutbyte mellan kommunerna och Region 
Örebro län. I rubricerad utredning berörs vissa åtgärdsförslag kopplat till 
administrationen men process- och samverkansfrågor hanteras primärt i 
den parallella utredningen. 

 Data för sammanställning av kostnadsutveckling. Data som analyse-
rats har tillhandahållits av beställaren. 2019 används som basår i ana-
lyserna eftersom det var det senast sammanställda representativa året un-
der analysarbetet. För analys av den historiska utvecklingen används åren 
2015-2019. 
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2. Nulägesbeskrivning 

2.1 Resor och kostnader inom färdtjänsttrafiken 

Av de olika restyper som Länstrafiken utför på beställning av kommunerna står 
färdtjänsttrafiken för den största andelen. Övriga restyper som förekommer är 
riksfärdtjänst, dagvård, kommunresa, närtrafik, flextrafik och kompletteringstra-
fik. Antalet färdtjänstresor 2019 uppgick till 68% av det totala antalet servicere-
sor och motsvarande andel av kostnaderna var 69%.  

Historisk utveckling 

Under 2019 genomfördes ca 332 000 färdtjänstresor i hela regionen, vilket mot-
svarar en ökning med 4 % sedan 2018 och 16 % sedan 2015 . Utvecklingen visas 
i Figur 1 nedan. Kostnaderna för färdtjänst har under samma tidsperiod (2015-
2019) ökat från 52,3 Mkr till 85,2 Mkr, en ökning med 63% (se Figur 2). 

 

Figur 1. Utveckling av antalet färdtjänstresor per år i Region Örebro län under perioden 2015-2019.2 

 

 

Figur 2. Kostnadsutveckling för trafikering av färdtjänst i Region Örebro Län 2015-2019.3 

 
2 Statistik från Region Örebro län 
3 Statistik från Region Örebro län 

285 044

331 917

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2015 2016 2017 2018 2019

52,3

85,2

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2015 2016 2017 2018 2019

Ko
st

na
d,

 M
kr



5 

 Trivector Traffic 

 

Orsaker till kostnadsutvecklingen 

Under den studerade tidsperioden 2015-2019 ökade antalet färdtjänstresor per 
invånare med 11 % (se Tabell 1). En anledning till detta skulle kunna vara de-
mografiska faktorer, som en åldrande befolkning. Det är dock svårt att påvisa att 
detta skulle ha någon direkt betydelse, då andelen av länets invånare 65+ respek-
tive 80 + bara har ökat marginellt.  

Tabell 1. Nyckeltal för färdtjänst i Region Örebro Län 2015-20194 

Nyckeltal, färdtjänst  2015 2016 2017 2018 2019 

Kostnad per resa Totalt (kr) 183 209 231 225 257 

Index 100 114 126 123 140 

Resor per invånare Totalt (antal resor) 0,98 0,96 1,00 1,06 1,09 

Index 100 98 102 108 111 

 
Det faktum att de ökade kostnaderna per resa är den största anledningen till den 
totala kostnadsökningen under den studerade perioden visar att det måste finnas 
andra faktorer än de demografiska som har betydelse. En aspekt som har lyfts 
som en tänkbar förklaring är att efterfrågan ökat, det vill säga att de som är i 
behov av färdtjänst använder tjänsten mer.  

En annan viktig förklaring är med största sannolikhet kopplat till upphandlingar 
av serviceresor. Det finns två markanta språng i kostnadsutvecklingen under den 
studerade tidsperioden 2015-2019. Ett av dessa skedde 2016–2017, ett annat 
2018-2019. Dessa språng i kostnadsutvecklingen är kopplade till att Region Öre-
bro län av olika skäl tvingats göra direktupphandlingar vid två tillfällen (2015, 
2018/2019) och detta har varit kostnadsdrivande: 

 2016: Ett avtal med låga kostnader sades upp på grund av för låg service-
nivå, vilket ledde till direktupphandling av annan leverantör. 

 2018/2019: En upphandling genomfördes om femårsavtal, vilken dock 
överklagades och därför fick direktupphandling ske av 1-årigt avtal. 

Fördelning av resor mellan kommunerna 

Örebro kommun står för den betydande andelen av alla resor. 2019 var denna 
andel 65%, vilket delvis förklaras av att invånarantalet i kommunen motsvarar 
51% av invånarna i regionen5. Karlskoga är den kommun som står för den näst 
största andelen resor i regionen (8%), följt av Lindesberg (6%). Relaterat till re-
spektive kommuns invånarantal står Örebro och Degerfors för störst utnyttjande 
av färdtjänsttrafiken. Se Figur 3 nedan som visar antal resor/invånare.  

 
4 Statistik från Region Örebro län 
5 Data från SCB. Invånarantal per kommun sista kvartalet 2019. 
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Figur 3. Antal färdtjänstresor per kommuninvånare 2019 och år.6 

 
I Figur 4 nedan visas hur utvecklingen av antal färdtjänstresor sett ut per kommun 
mellan 2015 och 2019. Störst ökning har skett i Lindesberg, Lekeberg och Häl-
lefors. Ökningen i Lindesberg skedde framför allt mellan 2017 och 2018, då an-
talet ökade med 54%. 

 

Figur 4. Förändring av antalet färdtjänstresor per kommun mellan 2015 och 20197 

 
Den genomsnittliga reslängden varierar kraftigt mellan kommunerna, vilket till 
stor del antas beror på geografiska förutsättningar. I Örebro är resorna kortast, 
vilket sannolikt beror på att merparten av resorna sker inom tätorten. De längsta 
genomsnittliga resorna sker i Laxå och Hällefors, vilket kan bero på att avståndet 
till Örebro är som längst i dessa kommuner och att de flesta arbetsplatser och 
utbildningar är placerade i Örebro, se Figur 5. 

 
6 Statistik från Region Örebro län 
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Figur 5. Förändring av genomsnittlig reslängd (km) per kommun 2015-2019.8 

I Figur 6 visas antalet färdtjänsttillstånd per invånare och kommun. Relaterat till 
rikssnittet (31 tillstånd/1 000 invånare) ligger medelantalet i Örebro län något 
högre (34 tillstånd/1 000 invånare). I en jämförelse mellan länets kommuner är 
antalet tillstånd per invånare högst i Nora (41 tillstånd/1 000 invånare) och lägst 
i Lekeberg (26 tillstånd/1 000 invånare). 

 

Figur 6 Antal färdtjänsttillstånd per 1 000 kommuninvånare, rikssnitt9 samt medel för Region Örebro Län 
2018.10 

 

 

 
8 Statistik från Region Örebro län 
9 http://www.regionfakta.com/Sodermanlands-lan/Samhallets-service/Fardtjansttillstand/ 
10 Statistik från Region Örebro län 
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2.2 Kostnader för administration 

Kostnaderna för administration i anslutning till färdtjänsttrafiken delas upp i 
kostnader för färdtjänsthandläggning respektive beställningscentral och övrig ad-
ministration. 2019 motsvarade de administrativa kostnaderna 25% av kostnader 
för trafiken. I Figur 7 nedan visas kostnadsutveckling för administrationskostna-
derna mellan 2015 och 2019. Under perioden har administrationskostnaderna 
ökat med 32%, vilket beror på förändringar i organisationen som gjorts under 
åren. Dessa förändringar utgörs till exempel av utökning av antalet administratö-
rer samt andra åtgärder för att förbättra kvalitet, kapacitet och arbetsmiljö inom 
handläggning och beställningscentral. 

 

Figur 7. Kostnadsutveckling för administration och trafik i Region Örebro Län11 

2.3 Summering av kostnadsutveckling 

I tabell 2 nedan visas en summering av kostnadsutvecklingen för kostnader rela-
terade till trafik och administration.  

 

 

 

 

 

 
11 Statistik från Region Örebro län 
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Tabell 2. Summering av kostnadsutvecklingen 2015-201912 

Kostnader (tkr) 2015 2016 2017 2018 2019 

Kostnad administration Färd-
tjänsthandläggning 

5549 5130 5677 5677 5819 

Kostnad administration  
Beställningscentral och övrig adm  

11 052 11 544 11 938 11 938 16 139 

Summering av administrativa 
kostnader  

16 601 16 674 17 615 17 615 21 958 

Kostnad trafik, färdtjänst  53 258 59 370 69 040 71 322 85 248 

      

Årlig ökning (jmf. med basår 
2015) 

2015 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Administrationskostnader - 0% 6% 0% 25% 

Kostnad trafik, färdtjänst - 11% 16% 3% 20% 

 

2.4 Prognos 

En prognos har tagits fram av Region Örebro län för kostnadsutvecklingen inom 
färdtjänsten med det nya trafikavtal som trädde i kraft sommaren 2020. Kostna-
derna bedöms minska från cirka 85 miljoner kronor 2019 till 75 miljoner kronor 
2021. Detta beror delvis på att det nya trafikavtalet väntas ge en effekt i förhål-
lande till 2019. Men det  beror också på den effekt som den (i skrivande stund) 
pågående Coronapandemin har inneburit. Färdtjänsttrafiken har under 2020 sett 
en tydlig minskning av antal resor, vilket inte fullt ut speglas i kostnaderna ef-
tersom graden av samplanering har minskat. Detta för att undvika trängsel i for-
don. Prognosen för 2020 ligger på 70 miljoner kronor. 

Den prognosticerade kostnaden för 2021 utgör jämförelsealternativet för de be-
räkningar för kostnadsbesparingspotential som görs i denna utredning. 

 
12 Statistik från Region Örebro län 



10 

 Trivector Traffic 

 

3. Studerade åtgärder för kostnadsbesparing 

I kapitlen 3.1 och 3.2 görs en framställning och utvärdering av de åtgärdsförslag 
som har utretts. I kapitel 4 återfinns en sammanfattning i tabellform (se Tabell 4) 
för en överblick över samtliga åtgärder. 

Som beskrivits i inledningen har åtgärdsförslagen initierats av olika källor. En 
del av dem har tagits fram av Region Örebro i dialog med länets kommuner. 
Listan över tänkbara åtgärdsförslag har också varit på remiss internt hos förvalt-
ningar inom Region Örebro, där ytterligare åtgärdsförslag har genererats. Vidare 
har en del förslag hämtats från tidigare utredningar som Trivector genomfört, 
samt omvärldsanalys. 

Varje åtgärdsförslag har analyserats utifrån följande aspekter: 

 Besparingspotential. Åtgärdsförslagen har analyserats utifrån i vilken 
grad det bedöms påverka kostnadsutvecklingen. Där det varit möjligt har 
en uppskattad besparingspotential angetts som en minskning i procent av 
dagens kostnader. 

 Övriga konsekvenser. Åtgärdsförslagens påverkan på andra aspekter än 
de ekonomiska har beskrivits översiktligt. Detta handlar till exempel om 
påverkan på kundernas rörelsefrihet, förändrade administrativa rutiner el-
ler inverkan på den allmänna kollektivtrafiken.  

 
För de åtgärdsförslag som det finns erfarenheter av liknande åtgärder i andra reg-
ioner och kommuner har detta beskrivits. Åtgärdsförslagen har diskuterats med 
arbetsgrupp och styrgrupp och med hjälp av erfarenheter och kunskap från dessa 
grupper har åtgärdsförslagen utvecklats.  
 
Åtgärder kan delas in i två olika kategorier: 

Åtgärder som har potential att leda till en direkt kostnadsbesparing inom färd-
tjänsttrafiken. Sammanlagt 12 olika åtgärder har identifierats, vilka beskrivs i 
kapitel 3.2. För dessa åtgärder anges om möjligt en uppskattad kvantifierad be-
sparingspotential. Antagandena bakom den bedömda potentialen beskrivs för re-
spektive åtgärd. Besparingspotentialen anges i ett spann inom vilket potentialen 
bedöms röra sig då en exakt siffra kan vara missvisande. I vissa fall är det inte 
möjligt att kvantifiera besparingspotentialen. I dessa fall förs i stället ett resone-
mang. För en del av åtgärderna föreslås fortsatta utredningar om hur åtgärden 
bäst utformas innan en mer exakt besparingspotential kan bedömas. 

Åtgärder som är kopplade till administration av färdtjänsten; som att underlätta 
handläggning och effektivisering av administrationen, beskrivs i avsnitt 3.3.  
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3.1 Åtgärder för kostnadsbesparing inom trafiken 

Åtgärd 1 Kopplade resor (kombinationsresor) 

Beskriv-
ning 

Kopplade resor, också kallat kombinationsresor, innebär att delar av en resa 
flyttas över till den allmänna kollektivtrafiken, så att den mer kostsamma delen 
(taxi/specialfordon långa sträckor) minimeras. 

Erfaren-
heter 
från 
andra län 

Kopplade resor tillämpas bland annat i Kalmar län och i Västra Götalandsreg-
ionen13. Det har också utretts i Skåne men ännu inte införts där.14 

Bespa-
ringspot-
ential 

Besparingspotential: 1-1,5 % av kostnaderna. 

Den utredning som har gjorts i Skåne visar att det finns potential att minska 
kostnaderna för färdtjänst med ca 2 % och antalet resor med ca 4 %. Det ger 
även vinster för resenärerna i form av minskade egenavgifter. Denna bedöm-
ning bygger på ett antal kriterier för vilka färdtjänstresor som kan flyttas över, 
däribland att restiden inte får öka med mer än 50 %, att kollektivtrafikdelen av 
resan ska kunna ske utan byten, att det ska finnas en god turtäthet inom kollek-
tivtrafiken och att fordonet på kollektivtrafikdelen av resan är anpassat för re-
senärens hjälpmedel/utrustning. En slutsats är också att det preliminärt är i 
kombination med tåg som det finns en potential, eftersom bussresor som en del 
av en kombinationsresa innebär en för stor tidsförlust för resenären.15 

Potentialen för kopplade resor påverkas av kollektivtrafikutbudet inom ett län. 
I Örebro län är det en stor andel av resorna som sker inom Örebro tätort, där en 
kopplad resa i många fall med största sannolikhet innebär en tidsförlust för re-
senären då resorna är korta och vänte-/bytestiden blir lång i proportion till res-
tiden. Ovan nämnda beräkningar har heller inte beaktat planeringen av service-
resefordon utan utgår enbart från en genomsnittlig kilometerkostnad. Om man 
tar med fordonsomlopp i beräkningen finns det en risk att effektiviteten sjunker 
(exempelvis om det är samma taxifordon som används vid såväl början som 
vid slutet av resan). 

En preliminär slutsats är således att den verkliga kostnadsbesparingspotentialen 
för Örebro län är relativt liten och mindre än de 2 % som bedömts för Skåne.  

Övriga 
konse-
kvenser 

Konsekvenser för den allmänna kollektivtrafiken 

Det finns en risk att den allmänna kollektivtrafiken blir långsammare. Erfaren-
heter från andra län visar att dessa effekter är störst inledningsvis efter infö-
rande, men sjunker efterhand.16 Erfarenheter visar också att påverkan på den 
allmänna kollektivtrafiken kan minskas om den färdtjänstberättigade får ta med 
sig medresenär.17 Redan idag är det möjligt i Örebro län att ta med ledsagare 
kostnadsfritt i kollektivtrafiken om man har färdtjänstkort, vilket bör marknads-
föras mer. 

Konsekvenser för kunderna 

Sannolikt är detta en åtgärd som av vissa färdtjänstgrupper kan upplevas som 
att den ger försämrad servicegrad. Dock kan det även finnas grupper som upp-
lever det som en förbättring att använda den allmänna kollektivtrafiken och resa 
som andra (t ex unga vuxna). 

 

 
13 Intervju med Tommy Englund, Tr 
14 Intervju med Jasna Martinsson, Skånetrafiken, 2020-12-11 
15 Ahlström et al, 2017. Kombinationsresor för färdtjänstresor i Skåne. Trivector Rapport: 2017:9. 
16 Intervju med Tommy Englund, trafikkontoret Göteborgs stad, 2020-10-02 
17 Intervju med Lars Lindahl, Kalmar länstrafik, 2020-10-05 
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Åtgärd 2 Differentierade färdtjänsttillstånd 

Beskriv-
ning 

Differentierade färdtjänsttillstånd innebär att val av fordon görs för hela eller 
delar av resan, samt inom vilka geografiska områden man får använda färdtjänst 
eller hänvisas till den allmänna kollektivtrafiken.18 Differentieringen görs redan 
i samband med att färdtjänstbeslutet tas. 

Erfaren-
heter 
från 
andra län 

Differentierade tillstånd tillämpas i Kalmar län med goda resultat. I kombinat-
ion med att man i Kalmar har anställt jurister som arbetar med att striktare följa 
regelverket har man uppnått landets lägsta antal tillstånd per invånare. Antalet 
färdtjänsttillstånd i Örebro Län är 32 tillstånd/ 1000 invånare. Motsvarande för 
Kalmar är 23 tillstånd/1000 invånare.19   

Bespa-
ringspot-
ential 

Besparingspotential: Ej kvantifierbar 

Effekten på trafikkostnaderna bedöms vara positiv. Det främsta referensexemp-
let (Kalmar) visar på en minskning av antal tillstånd och av antal resor efter att 
differentierade tillstånd införts. Erfarenheterna från Kalmar är att en eventuell 
kostnad kopplad till utökning av handläggningen är lönsam i jämförelse med 
den minskning av kostnaderna som väntas av att antalet resor minskar. Det sak-
nas dock en kvantifiering av den förändring som genomförts i Kalmar.Därtill 
har införandet av differentierade tillstånd införts i kombination med andra åt-
gärder, som exempelvis en striktare uppföljning av regelverket, vilket gör att 
effekten av de enskilda åtgärderna är svåra att skatta.20  

Övriga 
konse-
kvenser 

Konsekvenser för administrationen 

För att införa denna åtgärd krävs upprättande av bedömningsgrunder för diffe-
rentierade tillstånd och att beställningscentralen får de förutsättningar som 
krävs för utförandet. Åtgärden kommer sannolikt att kräva fler färdtjänstut-
redare. Det är svårt att kvantifiera behovet av ökad administrationskostnad i 
relation till potentiellt minskade trafikkostnader. 

 

  

 
18 Intervju med Lars Lindahl, Kalmar länstrafik, 2020-10-05 och 2021-03-01 
19 http://www.regionfakta.com/Sodermanlands-lan/Samhallets-service/Fardtjansttillstand/ 
20 Intervju med Lars Lindahl, Kalmar länstrafik, 2020-10-05 och 2021-03-01 
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Åtgärd 3 Gratis kollektivtrafik för färdtjänstberättigade 

Beskriv-
ning 

Åtgärden innebär att den som är färdtjänstberättigad åker gratis med den all-
männa kollektivtrafiken. Eventuellt kan detta styras till att bara gälla vissa tider 
på dygnet, exempelvis 9-15 och 17:30, genom att införa ett lågtrafikkort. 

Erfaren-
heter 
från 
andra län 

Gratis kollektivtrafik för färdtjänstberättigade eller seniorrabatt har testats i ett 
par svenska län, däribland Skåne, Kalmar och Stockholm. 

Bespa-
ringspot-
ential 

Besparingspotential: 1,75-2 % av kostnaderna. 

I Helsingborg infördes gratis kollektivtrafik för 75 +, vilket ledde till en minsk-
ning av kostnaderna för färdtjänst med 2,5 %. Antagandet här är att om enbart 
gratis färdtjänst införs är potentialen 70 % av den i Helsingborg, eftersom vi 
bedömer att utbudet i kollektivtrafiken, och därmed potentialen för överflytt-
ning, i genomsnitt är bättre i Helsingborg (främst stadstrafik med rel. högt tur-
utbud till skillnad från trafiken i hela Region Örebro län) än i Örebro län. 

Det bör poängteras att denna åtgärd samtidigt leder till minskade intäkter till 
den allmänna kollektivtrafiken, eftersom en del av de kollektivtrafikresor som 
blir gratis genomförts även tidigare. Dessa två effekter behöver vägas mot 
varandra. I Skåne var slutsatsen att om antalet färdtjänstresor minskar med 1,5 
% nås ”break even”, det vill säga kostnadsminskningarna är då på samma nivå 
som intäktsbortfallet.21 Exakt var denna gräns ligger för Örebros del behöver 
dock studeras vidare där egenavgifter och kollektivtrafiktaxor i Örebro beaktas. 

Det finns således sannolikt en besparingspotential, men dess omfattning är nå-
got osäker och det kommer också att innebära en viss överflyttning av kostna-
der från färdtjänst till allmän kollektivtrafik.  

Potentialen för överflyttning av kollektivtrafik skiljer sig också mycket mellan 
olika kommuner, eftersom den allmänna kollektivtrafiken är begränsad i vissa 
kommuner. Därför ärpotentialen med stor sannolikhet inte lika i alla kommu-
nerna. 

Övriga 
konse-
kvenser 

Konsekvenser för den allmänna kollektivtrafiken 

Kostnader kan komma att flyttas över till regionen genom minskade biljettin-
täkter. Troligen kommer det dock inte att behövas fler fordon eftersom det 
ökade resandet antas ske på marginalen. 

Det finns en risk att den allmänna kollektivtrafiken blir långsammare. Erfaren-
heter från andra län visar dessa effekter är störst inledningsvis efter införande, 
men sjunker efterhand.22 Erfarenheter visar också att påverkan på den allmänna 
kollektivtrafiken kan minskas om den färdtjänstberättigade får ta med sig me-
dresenär.23 Redan idag är det möjligt i Örebro län att ta med ledsagare kost-
nadsfritt i kollektivtrafiken om man har ett ledsagarkort (det kort man som färd-
tjänstberättigad kan få för att ta med sig en ledsagare utan kostnad på allmänna 
kommunikationer), vilket bör marknadsföras mer. 

Förare är inte behjälpliga vid ombordstigning på den allmänna kollektivtrafiken 
i dagens regelverk. Detta är en av anledningarna till att det i dagsläget är svårt 
att hänvisa till den allmänna kollektivtrafiken utan ledsagare. 

 

 

 
21 Regional seniorrabatt i Skånes kollektivtrafik, Trivector Rapport 2013:39 
22 Intervju med Tommy Englund, trafikkontoret Göteborgs stad, 2020-10-02 
23 Intervju med Lars Lindahl, Kalmar länstrafik, 2020-10-05 
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Åtgärd 4 Utveckla flextrafiken 

Beskrivning /  
Besparings-
potential 
 

Åtgärden innebär att utveckla den flextrafik som idag finns i Örebro stad. 
Liknande trafik, kallad service- eller flextrafik, finns i flera städer i landet. 
Trivector har utrett detta för Region Uppsalas räkning24 där erfarenheter 
från olika städer, bland annat Örebro, har kartlagts: 

 Erfarenheter från Lund visar att det inte finns tydliga tecken på att 
färdtjänstresor ökar när servicelinjer minskar. Det hänger ihop med 
en gradvis tillgänglighetsanpassning av övriga kollektivtrafiken. 

 I Örebro och Uppsala har flex- och servicetrafik haft stora under-
skott. 

 I Uppsala är ca 80 % av resenärerna på servicelinjerna inte färd-
tjänstberättigade. 

Det finns också platser i Sverige med positiva erfarenheter. Göteborgs stad 
har ett system med tillköp av trafik från Västtrafik som innebär att det ska 
finnas hållplatser som ligger inom 300 meter från bostäder med pension-
ärer. Det har inte gjorts någon utvärdering kring om detta system har inne-
burit kostnadsbesparingar. Dock är det en uppfattning hos de som arbetar 
med flextrafiken att den senarelägger äldres debut i färdtjänsten25, dvs. att 
antalet ansökningar om tillstånd minskar. 

Om flextrafiken fanns i hela Örebro län skulle den troligen ha en hel del 
blivande färdtjänstkunder, men som väljer att skjuta en eventuell ansökan 
om färdtjänst på framtiden. En annan fördel med flextrafik är att den erbju-
der en större trygghet för en resenär än den allmänna kollektivtrafiken. På 
den befintliga flextrafiken kan man få hjälp av chaufför att stiga på och av 
och när det inte finns flextrafik tycker resenären att de inte kan åka, ef-
tersom man inte får hjälp i den allmänna kollektivtrafiken.26 Att flextrafik 
kan minska antalet ansökningar är en viktig aspekt som dock inte har ut-
retts.  
 
Slutsats: Flextrafiken kan innebära en förbättrad tillgänglighet för brukarna 
och en överflyttning av resor från färdtjänst till allmän kollektivtrafik. Det 
är dock svårt att värdera dessa effekter i relation till kostnaderna. Kostnaden 
för flextrafiken i Örebro var mycket hög och innebar ingen besparing för 
kommunen. Flextrafik som kommunalt tillköp är av dessa anledningar inte 
aktuell i Örebro i dagsläget.  

En fördjupad studie av hur flextrafiken påverkar färdtjänsttillstånden bör 
göras. Det är inte möjligt att ange en besparingspotential för denna åtgärd 
inom ramen för denna utredning. 

 

 

 

 

 

 
24 Översyn av Mjuka linjen i Uppsala, Trivector Rapport 2018:76 
25 Intervju med Tommy Englund, Trafikkontoret Göteborg, 2020-10-02 
26 Input från dialog med arbetsgruppen 



15 

 Trivector Traffic 

 

Åtgärd 5 Differentierade egenavgifter utanför högtrafik 

Beskriv-
ning 

Denna åtgärd innebär att egenavgifterna sänks i lågtrafiktid för att styra resor 
mot lågtrafik och därmed minska uttaget av extra bilar i högtrafik.  

Bespa-
ringspot-
ential 

Besparingspotential: max 1 % 

Besparingspotentialen ligger i att åtgärden skulle kunna minska uttaget av extra 
bilar i högtrafik som innebär en stor kostnad. Antagande om besparingspot-
ential baseras på kostnader för så kallade avropspass, där extra bilar kallas in. 
Ca 1 % av alla resor i september 2020 utgjordes av avropspass. 

Sannolikt kommer inte differentierade egenavgifter innebära att samtliga av-
ropspass försvinner. Men samtidigt är 2020 inte ett representativt år med tanke 
på en lägre reseefterfrågan.  

 

Åtgärd 6 Ta betalt för barn- och ungdomar 

 Dagens system klarar inte av att följa beslutat regelverk och det går i dagsläget 
därför inte att ta betalt för barn från 7 år till 20 år. Barn till färdtjänstberättigade 
ska betala halv taxa, men åker nu gratis. Det är oklart vad det är som gör att 
systemet inte klarar av att ta betalt av barn. Åtgärdsförslaget handlar om att se 
över betalningssystemet för att se om det går att ta betalt enligt regelverket. 

Bespa-
ringspot-
ential/ dis-
kussion 

Besparingspotential: 0,25 % 
De ökade intäkterna som blir en konsekvens av att börja ta betalt för barn och 
ungdomar motsvarar ungefär 0,25 % av dagens intäkter. 

Övriga 
konse-
kvenser 

Konsekvenser för kunderna 
Barn kommer att få en ökad kostnad jämfört med idag. Dock är denna kostnad 
enligt regelverket. 
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Åtgärd 7 Höjda egenavgifter 

Beskriv-
ning 

En resa med färdtjänst kostar idag minimum 40 kronor. Därefter ökar kostna-
den efter resans längd. Maxkostnaden är 125 kronor. Egenavgiften höjdes sen-
ast 2009. Förslaget som ligger till grund för beräkningarna (se nedan) innebär 
en ökning av egenavgifterna med 15 %, vilket skulle innebära en justering av 
minimikostnaden till 46 kr.  
 

Erfaren-
heter från 
andra län 

 

Bespa-
ringspot-
ential 

Potentialen består i detta en kombination av intäktsökning och minskat 
resande. Potentialen är beroende av nivån på egenavgifter. 

Potentialen har beräknats med hjälp av priselasticitet. De erfarenhetsvärden 
som brukar användas för priselasticitet27 inom den allmänna kollektivtrafiken 
(-0,3) har justerats med antagandet att färdtjänstresenärer är en mer priskänslig 
grupp. Antagandet innebär en priselasticitet på -0,4 - -0,5 vilket innebär att en 
ökning av egenavgifterna skulle innebära ett minskat resande med ca 6-8 %. 

Vid sidan av det minskade resandet innebär höjda egenavgifter också en intäkt-
sökning. Det är dock viktigt att poängtera att det inte går att sätta ett direkt 
likhetstecken mellan antalet resor och kostnaderna. Exempelvis kan de mins-
kade resorna utgöras av samordnade resor, vilket innebär att en bil ändå an-
vänds. Besparingspotentialen är också beroende av ingångsvärden, exempelvis 
vilken höjning av egenavgifterna som är aktuell (vår beräkning grundar sig på 
ett antagande om en 15%-ig höjning, men en annan höjningsnivå ger ett annat 
resultat). 

Övriga 
konse-
kvenser 

Konsekvenser för kunderna 

Risk att resenärer med begränsade medel upplever begränsad rörelsefrihet. 

 
 
Åtgärd 8 Begränsa antalet resor per månad eller år 

Beskriv-
ning 

I dagsläget finns det inga begränsningar på maximalt antal resor. Åtgärdsför-
slaget innebär att sätta ett tak, då det är ett litet antal resenärer som står för 
många resor. Enligt Lag om färdtjänst går det inte att begränsa resor till/och 
från arbete eller studier, varför det enbart är fritids- och serviceresor som kan 
begränsas. 

Bespa-
ringspot-
ential 

Besparingspotential: beroende på nivå 

Besparingspotentialen är beroende av på vilken nivå taket för antal resor sätts 
och redovisas i tabell 3 med olika alternativ för tak.  

Övriga 
konse-
kvenser 

Konsekvenser för kunderna 

Denna åtgärd innebär en försämrad tillgänglighet för de som annars använder 
färdtjänsten till fritidsresor i hög utsträckning, om taket sätts lågt. Det kan i 
grunden upplevas som en bestraffning för de som har svårt att resa med andra 
färdmedel och att åtgärden försvårar vardagen för den enskilde användaren. 
Notera därför att för denna åtgärd är en högre besparingspotential att likställa 
med större negativa konsekvenser.  

 

 
27 Exempel på priselasticitet i förenklad form: Pris 15 kr, prishöjning +1 kr (+7%), priselasticitet -0,3. -
0,3*7%=2%, det vill säga resandet beräknas minska med 2 %. 
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Åtgärd 9 Pristrappa 

Beskriv-
ning 

Denna åtgärd innebär en variant på ”Höjda egenavgifter” (åtgärd 5) i kombinat-
ion med ”Begränsa antalet resor per månad eller år” (åtgärd 8) och innebär att 
egenavgifterna höjs i samband med fler resor.  

Bespa-
ringspot-
ential 

Besparingspotential:  

Besparingspotentialen är beroende av var taket för antal resor sätts och redovi-
sas i Tabell 3 med olika alternativ för tak. Besparingspotentialen är också bero-
ende av hur mycket egenavgiften höjs vid en viss nivå på resor. Här görs ett 
räkneexempel med en höjning av egenavgiften med 15 %, vilket ger relativt 
små effekter. En större höjning skulle ge större effekter, men det bör då disku-
teras om det är mer effektivt och rättvist med en jämn höjning av egenavgiften 
för alla resor. 

Övriga 
konse-
kvenser 

Konsekvenser för kunderna 

Denna åtgärd innebär en försämrad tillgänglighet för de som annars använder 
färdtjänsten till fritidsresor i hög utsträckning, om taket sätts lågt. Det kan i 
grunden upplevas som en bestraffning för de som har svårt att resa med andra 
färdmedel och att åtgärden försvårar vardagen för den enskilde användaren. 

 

Tabell 3. Besparingspotential beroende på ett eventuellt tak för antal resor alternativt pristrappa 

Färdtjänstre-
sor per år  

Andel av alla 
färdtjänstresor 

Besparing med tak (ingen 
ersättning över detta tak)28 

Pristrappa (15 % ökning av 
egenavgiften över detta tak) 

>300 4,4 % 2,0 % 0,5 % 

>400 2,4 % 1,0 % 0,3 % 

>500 1,0 % 0,4 % 0,1 % 

>600 0,5 % 0,2 % 0,1 % 

>700 0,3 % 0,1 % <0,1 % 

>800 0,2 % 0,1 % <0,1 % 

>900 0,1% <0,1 % <0,1 % 

 

 

 

 

 

 
28 OBS. Begränsning kan inte göras för arbets- och studieresor. Data saknas över hur stor andel av färdtjänst-
resorna i Örebro län som utgörs av arbets- och studieresor. En uppskattning har dock gjorts att dessa utgör 60 
% av resor, vilket är genomsnittet för Sverige enligt Trafikanalys. Det är alltså endast 40 % av färdtjänstresorna 
som kan begränsas. Resvanor i Sverige 2019, 2020-05-27. 
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Åtgärd 10 Villkora ledsagare 

Beskriv-
ning 

Enligt dagens regelverk kan samtliga som är färdtjänstberättigade  ta med en 
ledsagare utan särskild prövning och utan extra kostnad. Färdtjänstresenärer 
får också ta med sig en medresenär, som inte är ledsagare men som önskar 
medfölja på resan. Åtgärdsförslaget innebär att behovet av ledsagare prövas 
i samband med handläggning och att det blir villkorat i färdtjänstbeslutet. 
 

Erfaren-
heter från 
andra län 

Villkorade ledsagare tillämpas bland annat i Skåne. Där utreds i samband 
med färdtjänstbeslut vilket hjälpbehov kunden har i bilen. Generellt beviljas 
inte ledsagare om kunden klarar av att resa med färdtjänst på egen hand. Led-
sagare kostar inget för kunden att ta med sig. I Skåne erbjuds också två me-
dresenärer, där vuxen medresenär får betala samma biljettpris som kunden. 
Medresenärerna måste inte beviljas på förhand utan ingår i tillståndet. Man 
får således alltid ha med sig en person i bilen om man vill det, men beroende 
på om det är medresenär eller ledsagare, så varierar kostnaden för resan.29 
 

Besparings-
potential 

Besparingspotential: ej kvantifierbar                  

2019 var det ca 15 % av resorna som skedde med ledsagare. I statistiken är 
det dock svårt att skilja på vem som är ledsagare och medresenär. Villkoran-
det av ledsagare innebär att det troligtvis är mindre än 15 % av de som följer 
med som måste betala för sig. 

Förmodligen kommer denna åtgärd innebära att många som idag kan få led-
sagare inte blir beviljade vid prövning. Det är oklart vilken effekt det får på 
kostnaderna, eftersom det inte är säkert om det kommer leda till fler resenärer 
som betalar för sig. Det är alltså svårt att väga ett förmodat minskat resande 
mot en ökad intäkt. 

Övriga 
konsekven-
ser 

Konsekvenser på administrationen 

Åtgärden kommer troligen att kräva ökad administration, dels i form av fler 
ansökningar, dels genom att avslag genererar generellt mer arbete i och med 
kommuniceringen till kunder som har fått avslag. 

Om färre ledsagare leder till att samma servicebehov i stället ska täckas av 
exempelvis hemtjänsten finns det en risk att kostnader flyttas över till andra 
delar av kommunernas budgetar. Andemeningen i åtgärdsförslaget är dock 
att de som är i behov av ledsagare ska få detta efter prövning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Intervju med Jasna Martinsson, Skånetrafiken, 2020-12-11 
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Åtgärd 11 Inför egenavgifter för månadskort i Kumla och Örebro 

Beskriv-
ning 
 

Månadskort finns i alla kommuner och det kan man ansöka om då man är 
färdtjänstberättigad och reser till skola, arbete eller till förtroendeuppdrag (till 
exempel politiska uppdrag). Detta ska styrkas med intyg. I alla kommuner 
utom Örebro och Kumla betalar man avgift för varje resa, oavsett om det är 
till skola/arbete/uppdrag eller fritidsresa. De som har månadskort i Kumla 
och Örebro betalar egenavgift för resor till skola/arbete/uppdrag, men fritids-
resor är gratis. Åtgärdsförslaget innebär att införa egenavgifter för fritidsresor 
för de som har månadskort, även i Kumla och Örebro, så att systemet blir 
likställt i hela länet.  

Besparings-
potential 

Besparingspotential: mycket liten 
Åtgärden skulle innebära en intäktsökning genom ökade egenavgifter. Anta-
let kunder med månadskort är 6 i Kumla och 41 i Örebro, vilket i jämförelse 
med det totala antalet kunder i dessa kommuner är mycket få. Intäktsök-
ningen är därför försumbar i relation till dagens kostnader.   

Övriga 
konsekven-
ser 

Konsekvenser för kunderna 
Denna åtgärd är i första hand en rättvisefråga, då systemet idag inte ser lika-
dant ut över hela länet. 

 

Åtgärd 12 Ta betalt för bomkörningar 

Beskriv-
ning 

I dagsläget debiteras inte bomkörningar. Det görs en uppföljning på de som 
bommar vid upprepade tillfällen, men det finns inga rutiner för att ta betalt. 
Åtgärdsförslaget innebär att ta betalt för återkommande bomkörningar. 

Besparings-
potential 

Besparingspotential 
För denna åtgärd har ingen besparingspotential beräknats. Detta beror på föl-
jande faktorer: 
- Det är svårt att ta betalt för bomkörningar i de fall då resan är kostnadsfri 

för användare.  
- Det sker redan ett aktivt arbete inom regionen med att följa upp bommar. 

Det är viktigt att fortsätta med denna kommunikation med kunderna 
- Det är främst vanligt för de resor där det finns stående bokningar, till 

exempel skolresor och daglig verksamhet.  
- Om man börjar ta betalt för bomkörningar inträder en marknadslogik. 

Man måste ta betalt för bomkörningar så ska man ta betalt för den fulla 
kostnaden, annars finns det en risk att kostnaden ökar. 

Övriga 
konsekven-
ser 

Konsekvenser för kunderna 
I stället för att ta betalt för bomkörningar kan ytterligare åtgärder göras för 
att minimera antalet genom andra konsekvenser för användaren, t ex ändrade 
bokningsregler för personer som har haft x antal bomkörningar. 
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3.2 Åtgärder kopplat till administration 

Vid sidan av ovan nämnda åtgärder som är direkt kopplade till färdtjänsttrafiken 
har också ett antal åtgärder diskuterats som syftar till att underlätta handläggning 
och effektivisera administrationen. Notera att det är svårt att göra en beräkning 
av besparingspotentialen för dessa åtgärder, men icke desto mindre kan dessa 
åtgärder bidra till effektivisering, vilket påverkar verksamhetens totala kostna-
der.  

Åtgärd 13 GIS-system för att koppla tillgänglighet till beställningscentralens arbete 

Beskriv-
ning 

Kommunerna rapporterar idag in tillgänglighetsanpassning av hållplatser till 
NVDB30 vid ombyggnader. Åtgärden innebär att ta fram ett GIS-system som 
kopplar tillgänglighetsdata från NVDB till beställningscentralens arbete. På så 
sätt kan beställningscentralen se vilka hållplatser som är tillgänglighet och un-
derlätta möjligheten att styra färdtjänstresor mot allmän kollektivtrafik. 

 

Åtgärd 14 Digitalisering 

Beskriv-
ning 

Denna åtgärd innebär ett kontinuerligt arbete med digitalisering av både hand-
läggning och beställningscentral samt ökad kommunikation för att få fler att 
använda de digitala verktygen. 

Digitalisering pågår redan idag inom Region Örebro län och det finns även 
kommande satsningar för att öka medvetenhet bland kunderna om de portaler 
som finns. Färdtjänstappen kommer snart släppas i ny version där det går att 
boka och avboka alla typer av serviceresor.  

Besparingspotentialen ligger bland annat i att antal samtal till kundtjänst vän-
tas minska och att såväl bokningar som avbokningar digitalt väntas öka. 

 

Åtgärd 15 Genomför skatteväxling 

Beskriv-
ning 

Som beskrivits i inledningen står idag kommunerna för kostnaden för färd-
tjänstresor, såväl trafik som administration, som utgör ca 70 % av alla service-
resor. Det finns en upplevelse bland kommunerna att systemet skulle bli mer 
överblickbart om en skatteväxling genomförs så att kostnaderna för alla ser-
viceresor flyttas över till Region Örebro län. Det skulle också potentiellt ge ett 
ökat incitament att minska kostnaderna.  

Frågan kommer att hanteras i en kommande översyn över kollektivtrafikorga-
nisationen i Örebro län. 

 

 
30 Nationella vägdatabasen 
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4. Sammanfattning, diskussion och förslag till fort-
satt arbete 

4.1 Sammanfattning av kostnadsbesparingspotential  

I Tabell 4 visas besparingspotentialen för respektive åtgärd beskriven ovan. Den 
sammanlagda potentialen inom färdtjänsttrafiken bedöms till 3,5 % - 4 % för de 
åtgärder som går att kvantifiera. I absoluta tal innebär det en besparing på 2,5-3 
miljoner per år (för prognosåret 2021).  

Höjda egenavgifter är troligen den åtgärd som har den största effekten, men ingår 
inte i den procentuella besparing som nämns ovan, då dess potential beror på var 
nivån på egenavgift sätts. Den bidrar till såväl ett minskat resande som en intäkt-
sökning. 

För åtgärder direkt kopplade till administrationen (handläggning och beställ-
ningscentral) är det svårt att kvantifiera besparingspotentialen. Som redovisats 
beräknas flera av de åtgärder direkt kopplade till färdtjänsttrafiken som föreslås 
å ena sidan ge en besparing, men de kommer å andra sidan sannolikt att innebära 
ökad administration, vilket ska vägas mot digitalisering som har stor potential 
för effektivisering. 

4.2 Diskussion och förslag på fortsatt arbete 

Nedan sammanfattas några generella slutsatser av de åtgärder med besparings-
potential som tagits fram. En beskrivning görs också av de ytterliga övervägan-
den och kompletterande utredningar som bör göras innan åtgärder genomförs. 

Kundernas upplevelse är viktig att beakta 

Förutom effekter på kostnaderna kan en åtgärd även innebära andra konsekven-
ser, till exempel för administrationen och/eller kunderna. Det är det samlade be-
tyget för varje åtgärd som måste ligga till grund för det fortsatta arbetet, dvs. 
effekter på administration, kollektivtrafik och kunder tillsammans, se Tabell 4. 

Det finns bland annat forskning som visar på ett starkt samband mellan livstill-
fredsställelse och vardagsresande bland såväl barn, vuxna som äldre. Äldre är 
idag en population som blir alltmer mobila och har ett annat aktivitetsmönster än 
tidigare generationer. Samhället har också andra förväntningar på äldre idag än 
tidigare. Om förmågan att på egen hand kunna ta sig fram med bil upphör finns 
det en risk att det kan ha en negativ effekt på välbefinnandet.31 Det är därför 
viktigt att det finns alternativ till bilen som inte minskar de äldres rörelsefrihet. 

 
31 Margareta Friman och Lars E. Olsson, 2020. Daily Travel and Wellbeing among the Elderly. International 
Journal of Environmental Research and Public Health, 2020-03-30. 
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Tabell 4. Bedömda effekter av åtgärdsförslagen 

 Åtgärder 

Besparingspotential 
  
  
  

Övriga effekter 
  
  

  

Ef-
fekt 
på 
antal 
resor 

Effekt på 
årlig trafik-
kostnad 

Effekt 
på 
ökad 
intäkt 

Kommentar Administration Kunderna Allmän kollektivtrafik 

1 Inför kopplade resor (kombinationsresor)    -1-1,5%       Kommer att upplevas som 
försämrad servicegrad  

Risk för längre restid 

2 Differentierade färdtjänsttillstånd  -   -     Ej kvantifierbar Kräver fler utredare     

3 Gratis kollektivtrafik för färdtjänstberättigade    -1,75 - 2%         Risk för längre restid 

4 Utveckla flextrafiken i Örebro  -   - *   Har ej bedömts   Förbättrad tillgänglighet Ej kostnadseffektiv 

5 Differentierad egenavgift utanför peaktid    -0,5-1%           

6 Ta betalt för barn och ungdomar      0,25%         

7 Höjda egenavgifter -6%   14% 
Effekten beror 
på nivå    Ekonomisk begränsning   

8 Begränsa antalet resor per månad eller år  -    + Effekten beror 
på nivå  

  Försämrad service   

9 Pristrappa  -    + Effekten beror 
på nivå  

  Försämrad service   

10 Villkora ledsagare  -   -    Ej kvantifierbar Kräver fler utredare     

11 Inför egenavgifter för månadskort i Kuma och Örebro     + Små effekter       

12 Ta betalt för bomkörningar       Har ej bedömts       

13 GIS-system för att koppla tillgänglighet till beställ-
ningscentralens arbete 

      Ej kvantifierbar       

14 Digitalisering       Ej kvantifierbar Minskad administration 
Ökad service och tillgäng-
lighet   

* (dock ökade kostnader för flextrafiken) 



23 

 Trivector Traffic 

 

Exempel på utredda åtgärdsförslag som har relativt små effekter på kostnadsbe-
sparing, men samtidigt leder till en försämrad servicenivå och en begränsning av 
rörelsefriheten är att sätta tak på resor eller pristrappa. Det är viktigt att beakta 
att det finns en samhällsekonomisk aspekt på att begränsa rörelsefriheten, som är 
svårt att ställa mot kostnadsbesparingspotential men som dock är viktig. 

Potential för överflyttning till allmän kollektivtrafik bör utredas samlat 

Åtgärder kopplade till överflyttning till kollektivtrafiken bör fortsatt hanteras till-
sammans. Dessa åtgärder ensamma har potential att leda till en årlig besparing 
på ca 2-3 %, men potentialen måste utnyttjas på rätt så att en åtgärd inte leder till 
kraftigt ökad administration eller upplevd försämrad service hos kunderna.  

En del av de åtgärdsförslag som har utretts, exempelvis differentierade tillstånd 
samt flextrafik, har provats med framgång i andra län. Detta innebär dock inte att 
en åtgärd bara kan appliceras rakt av i ett annat län. Dagens regelverk behöver 
justeras (parallellt med bättre efterlevnad av existerande villkor), bland annat 
kring differentierade tillstånd och att se över möjligheten att få hjälp vid ombord-
stigning i den allmänna kollektivtrafiken. Potentialen för överflyttning till kol-
lektivtrafiken skiljer sig också mycket mellan olika kommuner. Därför är poten-
tialen sannolikt inte jämnt fördelad mellan kommunerna. 

Att uppmuntra till en användning av den allmänna kollektivtrafiken kan i för-
längningen leda till förbättrad folkhälsa och att det blir en ”vana som sätter sig”. 
Detta är effekter vars fulla potential inte har värderats i denna utredning. Men det 
finns en tro att en väl fungerande flextrafik som marknadsförs mot kunderna kan 
ge goda effekter, även om det finns utvärderingar som visar att det är en utmaning 
att få en lönsamhet i sådan trafik. Eventuell fortsatt flextrafik bör därför utredas. 

Rekommendationen är att kombinera förändrade rutiner i handläggning med eko-
nomiska incitament, marknadsföring av redan existerande regelverk, exempelvis 
möjligheten att ta med ledsagare på kollektivtrafiken, och tillgänglighetsförbätt-
ringar av hållplatser. Ett förslag är att ha en fortsatt dialog med län som har an-
vänts som exempel i denna utredning för att få en djupare förståelse. 

Fortsatt arbete kring ansvarsfördelning och kommunikation 

I en parallell utredning som fokuserat på samverkan och informationsutbyte mel-
lan kommunerna och Region Örebro län finns förslag på hur dialogprocessen kan 
stärkas framöver. En slutsats av rubricerad utredning är att det är viktigt att det 
sker en dialog mellan berörda kommuner och regionen i samband med att det 
görs förändringar i regelverk, så att det sker en harmonisering mellan kommu-
nerna. 

Kollektivtrafikorganisationen inom Örebro län kommer att studeras vidare i en 
kommande utvärdering av avtal om kollektivtrafik för Örebro län. I denna utvär-
dering kommer även frågan om skatteväxling att tas upp. 
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Servicenivå och upphandlingar 

Servicenivå kostar pengar. Graden av servicenivå har inte specifikt diskuterats i 
denna utredning, men flera av de beskrivna åtgärdsförslagen i kapitel 3 påverkar 
indirekt servicenivån och/eller syftar till en ökad efterlevnad av regelverk eller 
befintlig lagstiftning.  

I denna utredning har inga direkta åtgärder kopplat till upphandlingar tagits fram. 
Som beskrivits inledningsvis har upphandlingar haft en stor betydelse för den 
kostnadsökning som skett under perioden 2015-2019. Samtidigt kan det konsta-
teras att med det nya trafikavtal som trätt i kraft väntas kostnaderna minska. Pro-
gnosen för 2021 innebär en minskning med 10 miljoner kronor jämfört med 
2019, men denna minskning går inte helt att tillskriva ett nytt avtal, utan beror 
också på minskat resande till följd av Coronapandemin. 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 
711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Ombudgetering investering 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Ombudgetera 1 500 000 kronor från investeringsprojekt 
Exploateringsfastigheter (90032) till projekt Nytt (GIS) Geografiskt 
informationssystem (927 16). 

Ärendebeskrivnin 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för drift och utveckling av de fyra 
medlemskommunernas GIS- och kartverksamhet och ingen större översyn av 
systemet har skett under denna tid.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett utvecklingsmål för ”mer användarvänliga 
digitala tjänster för en bättre tillgänglighet för kunden, samt en effektivare 
handläggning”. Utveckling av GIS-systemen möjliggör både en bättre 
tillgänglighet och en effektivare handläggning genom bland annat e-tjänster 
med inbyggda kartor. En exempelvis förbättrad extern webbkarta kan även 
användas av Samhällsbyggnadsförbundet och övriga verksamheter inom 
kommunerna för att presentera information. Webbkartor är verktyg där 
information kan göras tydlig, lättillgänglig och visuell för kunder och för 
personal. Enligt branschorganisationen Geoforum (2021) går åttio procent av 
all information att koppla till en geografisk plats och bearbeta, analysera och 
visualisera i GIS. Inom samhällsplanering är den siffran nittio procent (SKR 
2021), vilket gör GIS till ett starkt verktyg i kommunikation mot allmänheten.  
 
Med teknikutvecklingen skapas nya möjligheter inom GIS, men förvaltningen 
upplever att de nuvarande systemen inte växter i takt med de nya 
möjligheterna och behoven. Två nya tjänster har till exempel skapats inom 
samhällsplanering på förvaltningen, men det finns ingen bra GIS-plattform för 
att arbeta med översiktlig planering och ingen bra teknisk väg att 
kommunicera med medborgare eller presentera resultat och förslag via. 
Presentationen av kartinformation externt inom kommunerna försvåras av 
dagens externa webbkarta som är en gemensam karta för Örebro län från år 
2005. Driften av Länskartan ligger hos Örebro kommun och uppdateringar 
från KNÖL-kommunerna skickas till Örebro en gång per år. Alla länets övriga 
kommuner har bytt eller håller på att byta ut Länskartan som planeras att 
läggas ner så snart alla länets kommuner är igång med en ny kartplattform. 
Länskartan utvecklas eller prioriteras därför inte för uppdateringar i länets 
kommuner. 
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Det nuvarande systemet har byggts upp under 10-20 år och i dagsläget består 
det till viss del av öppen programvara som inte köps av någon leverantör och 
därför helt saknar support. Mängden system, avtal och kopplingar gör det svårt 
för ny personal att sätta sig in i systemlösningen. De nuvarande systemen 
innehåller även delvis föråldrade tekniker och utseenden, vilket även försvårar 
användningen av systemet för ny personal. 
 
 

Konsekvenser 
Den ekonomiska konsekvensen förväntas vara försumbar i driften och 
bedöms kunna hanteras inom befintligt tilldelad budgetram. Detta under 
förutsättning att man väljer att göra en investering i nytt system, annars 
tenderar kostnaderna att landa i driftsbudgeten istället. 

Övriga konsekvenser är enligt ovan att det följer nämndens utvecklingsmål 
och kommunens ambition avseende att öka digitaliseringen i verksamheterna. 
Ökade möjligheter för användarvänliga e-tjänster med kartkoppling för 
brukar, medborgare, besökare etc. Det kommer också möjliggöra bättre 
beslutsunderlag, med bra GIS-analyser, när ärenden når de politiska 
beslutsorganen. 

Martin Lindström Anette Persson 
Förvaltningschef Controller 

För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen,ekonomienheten 
För kännedom: 
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Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett utvecklingsmål för ”mer användarvänliga 

digitala tjänster för en bättre tillgänglighet för kunden, samt en effektivare 

handläggning”. Utveckling av GIS-systemen möjliggör både en bättre tillgänglighet och 

en effektivare handläggning genom bland annat e-tjänster med inbyggda kartor. En 

exempelvis förbättrad extern webbkarta kan däremot även användas av 

Samhällsbyggnadsförbundet och övriga verksamheter inom kommunerna för att 

presentera information. Webbkartor är verktyg där information kan göras tydlig, 

lättillgänglig och visuell för kunder och för personal. Enligt branschorganisationen 

Geoforum (2021) går åttio procent av all information att koppla till en geografisk plats 

och bearbeta, analysera och visualisera i GIS. Inom samhällsplanering är den siffran 

nittio procent (SKR 2021), vilket gör GIS till ett starkt verktyg i kommunikation mot 

allmänheten. 

Med teknikutvecklingen skapas nya möjligheter inom GIS, men förvaltningen upplever 

att de nuvarande systemen inte växter i takt med de nya möjligheterna och behoven. Två 

nya tjänster har till exempel skapats inom samhällsplanering på förvaltningen, men det 

finns ingen bra GIS-plattform för att arbeta med översiktlig planering och ingen bra 

teknisk väg att kommunicera med medborgare eller presentera resultat och förslag via. 

Presentationen av kartinformation externt inom kommunerna försvåras av dagens 

externa webbkarta som är en gemensam karta för Örebro län från år 2005. Driften av 

Länskartan ligger hos Örebro kommun och uppdateringar från KNÖL-kommunerna 

skickas till Örebro en gång per år. Alla länets övriga kommuner har bytt eller håller på 

att byta ut Länskartan som planeras att läggas ner så snart alla länets kommuner är 

igång med en ny kartplattform. Länskartan utvecklas eller prioriteras därför inte för 

uppdateringar i länets kommuner.  

Nedan (bild 1) är en sammanställning av dagens system och systemkopplingar inom och 
mellan förvaltningen och förbundet samt till och från externa datakällor. Orange boxar 
innehåller information om applikationer, blå om servrar, och gula om mappar för filer. 
Nuvarande systemlösning inom GIS består av flera olika system från olika leverantörer 
med olika avtal och support. Vissa system består av öppen programvara som inte köps 
av någon leverantör och därför helt saknar support. Mängden system, avtal och 
kopplingar gör det svårt för ny personal att sätta sig in i systemlösningen. De nuvarande 
systemen innehåller även delvis föråldrade tekniker och utseenden, vilket även 
försvårar användningen av systemet för ny personal. 

Den stora variationen av program gör att det inte finns några inbyggda funktioner för 
flödet av geodata mellan de olika systemen. Det flödet hanteras idag av ytterligare två 
program: FME och Windows DOS. Uppdateringar av geodata till de olika systemen 
startas automatiskt med olika tidsintervall. Här finns många steg som kan göra att en 
uppdatering misslyckas, exempelvis ett förändrat filformat, en uppkoppling som saknas, 
en fil som har fel namn, en detaljplan som ska upphäva ett planområde istället för att 
skapa ett nytt med mera. En konsekvens av upplägget är att GIS-ingenjörerna lägger 
mycket tid på felsökningar och anpassningar för uppdateringar.
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Då nuvarande systemlösningar inom GIS administreras av ett fåtal personer är det även 
svårt att hinna utveckla GIS-användningen i fler verksamheter inom kommunerna. I 
nuläget finns två GIS-ingenjörer på förvaltningen och en på förbundet, vilket skapar en 
risk för personberoende och en sårbarhet i och med personalomsättning. Förvaltningen 
och förbundet arbetar idag i olika system från olika leverantörer. Det påverkar 
möjligheterna att samarbeta och täcka upp för varandra över organisationsgränserna. 

Den nuvarande systemlösningen försvårar hanteringen av geodata för handläggare eller 
annan personal. De olika tidsintervallen för uppdateringar gör att det uppstår en 
osäkerhet i hur aktuella data är. Användare är även osäkra på vilken data som bör 
användas, eftersom dagens hantering av geodata är filbaserad och samma geodata finns 
i flera olika mappar beroende på vem som ska ha åtkomst till den. Mängden system från 
olika leverantörer gör även att vissa arbetsprocesser behöver utföras i flera program, 
vilket kan upplevas som krångligt. Det resulterar dessutom i dubbelarbete när de olika 
programmen inte är kopplade mellan varandra, ett exempel är bristen på koppling 
mellan Vision och fastighetsinformationen i FB-webb där handläggare manuellt behöver 
flytta information mellan två platser (bild 1).  

Syfte 

Förstudiens syfte är att vara ett beslutsunderlag för om förvaltningen ska gå vidare med 

ett projekt gällande byte av GIS-system och ett medlemskap i geodatasamverkan. 

Förstudien ska ge en överblick över befintliga system och alternativa system på 

marknaden, samt dess för- och nackdelar. Förstudien ska även ge en överblick över vilka 

kopplingar som finns idag mellan GIS-systemen och andra system, samt vilka 

konsekvenser som behöver tas hänsyn till vid ett eventuellt byte av GIS-systemen.  

Omfattning 
I uppdraget ingår att utreda befintliga och alternativa GIS-system på marknaden. Under 

utredningen beaktas nuvarande och framtida behov. I utredningen ingår även för- och 

nackdelar med anslutning till geodatasamverkan, samt kostnader för nuvarande 

systemlösning och en uppskattning av kostnader för alternativa lösningar. 

Intressenter 
Intressenter/resurser för projektet är: 

- Johanna Åstrand. projektledare, GIS-ingenjör 

- Madeleine Eriksson, GIS-ingenjör 

- Fredrik Forsberg, Systemadministratör 

Fredrik delar i frågor om avtal och kostnader för system, samt kopplingarna 

mellan system. 

- Jessica Nilsson, GIS-ingenjör, Samhällsbyggnadsförbundet 

Jessica deltar i frågor som berör förbundet – för översyn av deras system, 

kopplingar till förvaltningens system samt användning och behov av GIS och 

geodata hos förbundet. 

De grupper som använder flest GIS-system på förvaltningen är kart- och mätgruppen 

och plangruppen. De ingår inte i projektgruppen, men deltar i vissa moment. 
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I och med att de kommunala bolagen som har avtal med förvaltningen inom GIS är få och 

överlag mer grundläggande användare av GIS-systemen ingår de inte i projektgruppen.  

Avgränsning 
I uppdraget ingår inte ett byte av GIS-system. Om förstudien visar att ett byte av system 

kan vara aktuellt ska en ny uppdragsbeskrivning tas fram.  

Kostnader för geodata kopplad till primärkartan redovisas inte i rapporten, eftersom de 
inte påverkas av ett eventuellt avtal om geodatasamverkan.  

Kostnader kopplade till Mittbygge och hur de påverkas av geodatasamverkan eller nya 
system ingår inte i rapporten. 

Metod 
I projektet ingår att: 

1. Sammanställa vilka avtal förvaltningen har inom GIS och geodata, samt 

uppsägningstider och kostnader. Kostnaden för nuvarande systemlösning 

redovisas och kostnader för geodata och geodatasamverkan redovisas separat 

från systemkostnaderna. 

2. Utreda vilken typ av licenser som kan användas av för kommunala bolag inom 

geodatasamverkan. Kontakta kommunerna i Läns-MBK och fråga hur de gör. 

3. Utreda för- och nackdelar med geodatasamverkan. 

4. Utreda befintliga och alternativa GIS-system på marknaden. Vilka leverantörer 

finns/kan ha mer heltäckande systemlösningar?  

5. Stämma av med samordnarna, förbundet, de kommunala bolagen och 

förvaltningarna vilka behov de ser för sina verksamheter gällande GIS-system 

och geodata. Behov och önskemål redovisas separat. Resultatet utgör ett 

förfrågningsunderlag till systemleverantörerna för att be om förslag på 

systemlösningar. Behovslistan innehåller krav och önskemål för systemen. 

6. Låta systemleverantörerna hålla i visningar av de aktuella systemen.  

7. Utreda vilka konsekvenser vi behöver ta hänsyn till vid ett eventuellt byte av GIS-

system. 

Förvaltningens nuvarande avtal, uppsägningstider och kostnader kontrolleras med 

leverantörer och i avtal och fakturor. En enkät för systemanvändning och behov skickas 

till utvecklingsstrategerna i Lindesbergs kommun för att nå ut till de andra 

förvaltningarna (Bilaga 1). Frågor kring geodataanvändning och inköp utanför 

förvaltningen finns med i en enkät till förbundet och de andra förvaltningarna i 

Lindesbergs kommun (bilaga 2). Utöver det skickas en mer övergripande enkät till de 

övriga kommunernas kansli där de får sammanställa om det är något de vill belysa. 

Jessica samordnar svaren från enkäten i förbundet. 

Övriga kommuner i Läns-MBK kontaktas angående licenshantering för kommunala 

bolag inom geodatasamverkan för att se hur de har resonerat. Information om 

geodatasamverkan och dess för- och nackdelar söks även på Lantmäteriets hemsida. 
Kostnader sammanställs för behoven av geodata som redovisas i enkäten (bilaga 2). 
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Behovsinventeringen på förvaltningen görs genom två möten med samordnarna – ett 

informationsmöte och ett uppföljningsmöte. Däremellan diskuterar samordnarna sin 

användning, sina behov och sina önskemål kring geodata och GIS-system med sina 

grupper. Resultatet finns med i förfrågningsunderlaget till systemleverantörer.  

Visningar av systemlösningar genomförs digitalt på grund av Corona-pandemin. 

Systemleverantörerna håller systemvisningar under februari 2021. Endast 

systemleverantörer som svarar på förfrågningsunderlaget och har relevanta lösningar 

håller systemvisningar. Urvalet av leverantörer som kontaktas baserats på om de kan 

erbjuda tjänstebaserad uppdatering av BAL, vilket är en direktkoppling mellan 

kommunens systemlösning för ajourhållning av primärkartan och Lantmäteriets 

databas. Tjänstebaserad uppdatering kan ersätta LINA och ABT-leveranser, och minskar 

därmed dubbelarbetet med att registrera och leverera informationen på flera platser 

samt ger mer uppdaterade data då ändringar slår igenom överallt direkt (S-GROUP 

Solutions 2021). Det bedöms vara en grundläggande funktion för en systemleverantör 

att erbjuda i en kommunal systemlösning idag, och andra leverantörer bör kunna gallras 

utifrån den funktionaliteten.  

Resultat 

Enkät och förfrågningsunderlag 
Enkätsvaren utgör grunden för förfrågningsunderlaget till systemleverantörerna (bilaga 

1, bilaga 3). Delarna som ingår i förfrågningsunderlaget omfattar i princip en 
helhetslösning för kommunala GIS-behov och består av:  

- intern och extern webbkarta 

- administrationsprogram för webbkartorna 

- hantering av primärkarta 

- hantering av inmätningar 

- hantering av GIS-analyser 

- lösning för fastighetsdata 

- lösning för fastighetsavisering  

- lösning för befolkningsavisering 

- program för produktion av detaljplaner 

- lösningar för strategisk samhällsplanering 

- lösningar för gata, VA, park och trafik 

Förfrågningsunderlaget innehåller exempel på funktioner som är mer grundläggande samt 

önskemål. Tanken är att behålla alla funktioner som finns i dagsläget, men att även komplettera 

systemen.  

- Önskemålen som finns utöver dagens funktioner gäller bland annat: 

- kopplingar till handläggningssystem 

- ruttplanering 

- webbkartor som fungerar i mobil och surfplattor 

- fältinventeringsapplikationer 

- möjlighet att visa GPS-position i webbkartorna 

- 3D-visualisering 

- Medborgardialog 

- digital översiktsplanering 
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- möjlighet att arbeta med en digital tvilling 

- enklare arbetsflöden 

Geodatasamverkan 
För- och nackdelar med geodatasamverkan 
Geodatasamverkan är en lösning för samlad tillgång till geodata från olika myndigheter 

mot en årsavgift. I nuläget sker inköpen av geodata styckvis. 270 av Sveriges kommuner 

har ett avtal om geodatasamverkan vilket visar att geodatasamverkan är en väl 
etablerad lösning för kommunal tillgång till geodata (Lantmäteriet 2021 c). 

Fördelar med Geodatasamverkan enligt Lantmäteriet (2017) är bland annat: 

- Administrationen för avtal minskar och det blir lättare att ha kontroll över 

geodatabudgeten. 

- Geodatasamverkan ger kommunerna tillgång till en större mängd uppdaterad 

och strukturerad geodata vilket ger bättre beslutsunderlag. 

- Geodatasamverkan ger möjligheter att enkelt utforska ny geodata. 

- Geodatasamverkan bidrar till en höjd kvalitet på nationella data då alla aktörer 
använder samma data och kan upptäcka och rapportera brister. 

Ytterligare fördelar: 

- GIS-system bygger allt mer på direktkopplingar till myndigheternas data - för att 
kunna läsa data direkt från källan och alltid ha uppdaterad kartinformation 
istället för veckouppdateringar, eller uppdateringar ett fåtal gånger per 
år. Direktkopplingarna kräver geodatasamverkan eller ibland dyra 
engångskostnader.  

- Direktkopplingar till myndigheters data minskar administrationen av geodata 
och ersätter egna instabila lösningar för uppdateringar. 

- Geodatasamverkan ger tillgång till höjddata och därmed möjligheten att arbeta 
med 3D för att få tydligare beslutsunderlag och mer verklighetstrogna 
visualiseringar av exempelvis nybyggnadsförslag.  

- Geodatasamverkan ger en möjlighet att utveckla e-tjänster med kartor för en 
effektivare handläggning och för att möta allmänhetens förväntningar på 
digitalisering. 

- Geodatasamverkan möjliggör automatisk kontroll av fastighetsuppgifter i 
förbundets verksamhetssystem EDP Future. Idag fylls uppgifterna i manuellt 
vilket gör att det finns många fel i systemet. 

- Geodatasamverkan ger bättre kartor i förbundets felanmälningssystem 
Infracontrol som idag använder kartor från Google Maps. 

- Geodatasamverkan ger direktåtkomst till Lantmäteriets arkiv och enklare 
tillgång till lantmäteriakter genom fri tillgång till ArkivSök. Idag behöver 
förvaltningens licenser för ArkivSök utökas med minst en licens i och med 
digitaliseringen av mätningsarkivet. 

Nackdelar med geodatasamverkan:  

- Det ger eventuellt en högre kostnad för de kommunala bolag som förvaltningen 
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har nyttjanderättsavtal med idag. 

- Förvaltningen förlorar intäkter för delade geodatakostnader från kommunala 
bolag. 

- Ortofoton från Lantmäteriet har en lägre upplösning än förvaltningens egna 
ortofoton, men den bör ändå vara tillräckligt hög och har en högre geografisk 
och temporal täckning. 

Avtal för kommunala bolag 

Förvaltningen har nyttjanderättsavtal för fastighetskartan, fastighetsinformation och 
fastighetavisering med följande kommunala bolag: Linde Energi, FALAB/LIBO och 
Norabostäder. Det finns även ett nyttjanderättsavtal med förbundet.  

Endast kommunala verksamheter som bedrivs på offentlig grund kan ingå ett avtal om 
geodatasamverkan. Enligt Lantmäteriet (2020) gäller den offentliga licensen för bland 
annat: 

 
- Nätverksamhet el 
- Nätverksamhet fjärrvärme 
- Produktion av el om verksamheten drivs i förvaltningsform 
- Handel med el om verksamheten drivs i förvaltningsform 
- Fjärrvärmeverksamhet om verksamheten drivs i förvaltningsform 
- Drift av VA-anläggning inom kommunen 

  
Den offentliga licensen gäller inte för bland annat: 

- Produktion och handel av el om verksamheten drivs i företagsform 
- Fjärrvärmeverksamhet om den bedrivs i företagsform 
- Kommunal drift av allmän VA-anläggning åt en annan kommun 
- Kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolags verksamhet 

FALAB/LIBO får som kommunalt bostadsaktiebolag inte använda den offentliga licensen 
för geodatasamverkan. I Örebro kommun har bostadsbolaget ÖBO istället ett eget avtal 
med Lantmäteriet för att få tillgång till fastighetskartan och fastighetsinformationen. 
FALAB/LIBO kan se fastighetsinformation i andra verksamhetssystem, men har behov 
av att se fastighetsgränser och rättigheter i en karta. Genom att byta ut och utveckla 
kommunens externa webbkarta, med nya funktioner för adress- och fastighetssök, och 
genom att tillgängliggöra fastighetskartan offentligt skulle de behoven kunna tillgodoses 
även utan att de behöver något avtal. Utöver fastighetskartan är FALAB/LIBO 
intresserade av öppna data som vi tillgängliggör i FB-webb idag, vilken de också kan få 
tillgång till i en extern webbkarta eller genom att fortsatt ha tillgång till en intern 
webbkarta med vissa begränsningar. Om kommunen går med i geodatasamverkan blir 
kostnaderna för FALAB/LIBO i så fall lägre än i dag, och förvaltningen förlorar intäkter 
för geodata. 
 
Norabostäder uttrycker i dagsläget att de har behov av fastighetskartan och 
fastighetsinformationen men de kan liksom FALAB/LIBO inte använda den offentliga 
licensen för geodatasamverkan. Det går troligtvis inte att publicera 
fastighetsinformationen i en extern webbkarta på samma sätt som fastighetskartan, 
eftersom vilken information som får publiceras externt via geodatasamverkan beror på 
vilket syfte den har: ”Den externa visningen ska vara kopplad till ändamålet med den 
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egna specifika offentliga uppgiften. Funktionaliteten och innehållet i en e-tjänst, 
applikation eller liknande ska vara begränsat till ändamålet med den egna offentliga 
uppgiften” (Lantmäteriet 2021 a). Om det finns behov för kommuner att visa 
fastighetsinformation för allmänheten tycks den ofta vara begränsad till en invånares 
egen fastighet i en e-tjänst. 

Alternativet är att även Norabostäder nöjer sig med att endast ha tillgång till 
fastighetskartan i en extern webbkarta, annars behöver de troligen teckna ett eget avtal 
för kommersiell användning med Lantmäteriet. Norabostäder behöver kontakta 
Lantmäteriet för att få information om avgiften för det. Risken finns att avgiften blir 
högre än den de betalar förvaltningen idag för samma information. 

Licensen för bolagen kan också bero på hur de använder geodata. Linde Energi 
innehåller två bolag: Linde Energi och dotterbolaget Linde Energi försäljning. Linde 
Energi hanterar elnät och fjärrvärme i förvaltningsform. Linde Energi försäljning 
hanterar elproduktion och elförsäljning (Linde Energi 2019). Linde Energi kan använda 
en offentlig licens för geodatasamverkan, men inte Linde Energi försäljning. Enligt Linde 
Energi kan det finnas möjligheter att begränsa användningen av geodata från 
geodatasamverkan till enbart Linde Energi. I så fall kan det vara möjligt att fortsätta dela 
vissa geodatakostnader med Linde Energi, men annars behöver de liksom Norabostäder 
teckna ett eget avtal för kommersiell användning med Lantmäteriet. Situationen för 
Linde Energi liknar den i Karlskoga kommun där det kommunala bolaget för VA och el-
drift KEMAB inte har tillgång till kommunens offentliga licens. VA-verksamheten bedrivs 
på offentlig grund men inte el-driften, eftersom båda verksamheterna arbetar i samma 
system kan ingen av dem använda den offentliga licensen. Även om 
fastighetsinformationen går att presentera i en extern webbkarta räcker inte det som 
lösning för Linde Energi, då de idag får leveranser av fastighetskartan för att använda i 
sina egna GIS-system. 

Även förbundet delar förvaltningens geodatakostnader idag, och kan fortsätta göra det 
inom geodatasamverkan så länge alla KNÖL-kommunerna är med i geodatasamverkan 
(Lantmäteriet 2021 b). 

 

Kostnader geodata och geodatasamverkan 

Idag delar FALAB och LIBO, Linde Energi, Norabostäder och förbundet 

geodatakostnaderna med förvaltningen. Beräkningen av förvaltningens framtida 

kostnader nedan utgår från att endast förbundet kan fortsätta att dela förvaltningens 

kostnader i geodatasamverkan (tabell 2). 

Utöver dagens kostnader finns behov och önskemål av nya geodatainköp (tabell 1, tabell 
3). Tabell 3 visar kostnader för styckvisa årslicenser. I geodatasamverkan ingår allt vi 
betalar för idag, alla övriga behov (tabell 3) samt diverse annan användbar data.  
 
Skillnaden i kostnader för förvaltningen med eller utan geodatasamverkan i framtiden 
bedöms röra sig om 10 381 kr/år mindre än idag, eller 29 467 kr/år mer än idag 
beroende på hur mycket av kostnaden förbundet skulle stå för beräknat på två scenarier 
(tabell 2). Det kan finnas andra uppdelningar som är mer lämpliga som går att räkna på 
utifrån tabell 1 och 2 – exempelvis en uppdelning som ger en lika stor kostnadsökning 
för båda organisationer. 
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Förvaltningens övriga intäkter inom geodata kommer från primärkartan (cirka 884 000 
kr/år) och från ABT-avtalen med Lantmäteriet (cirka 194 000 kr/år). 
 
Tabell 1. Förvaltningens geodatakostnader utan geodatasamverkan 

 

 

 

 

 

 

 

*Linde Energi har uttryckt behov av kommuntäckande ortofoton. 

 

Tabell 2. Förvaltningens geodatakostnader med geodatasamverkan 

Totalkostnad geodatasamverkan 549 800 kr/år 
Förbundets del av kostnaden om de 
betalar 30 %* 

164 940 kr/år 

Förbundets del av kostnaden om de 
betalar motsvarande summa som idag 

125 092 kr/år 

Summa förvaltningens kostnader 
geodatasamverkan 
(beroende på förbundets andel) 

384 860 eller 424 708 
kr/år 

*Förbundet betalar 30 % av kostnaderna för fastighetskarta, fastighetsinformation och fastighetsavisering 

idag till en kostnad av 125 092 kr/år. 

 

Tabell 3. Behov och önskemål av geodata som kan utgöra kommande kostnader 

Behov Uppskattad 
årskostnad utan 
geodatasamverkan 

Användningsområde Ingår i 
geodatasamverkan 

Topografisk 
webbkarta visning 

83 000 kr/år Kartor i e-tjänster Ja 

Ytmodell/höjddata 5 665 kr/år Kommuntäckande 3D Ja 
Kommuntäckande 
ortofoton 

30 000 kr/år eller 
238 500 kr för 
engångsköp 

Tätare uppdatering 
och högre geografisk 
täckning än nuvarande 

Ja 

En ny licens 
ArkivSök 

5000 kr/år Behövs när 
mätningsarkivet 
digitaliserats 

Ja 

Summa 
kommande 
kostnader 

123 665 kr/år   

 

Avtal och uppsägningstider geodata 

Tabell 4 visar förvaltningens avtal för inköp av geodata samt uppsägningstider. 
Förbundet och kommunernas andra förvaltningar har inte redovisat några egna 
geodatainköp i enkäten för geodata (bilaga 2). 
 
Tabell 4. Uppsägningstider för förvaltningens geodata 

Nuvarande kostnader förvaltningen 271 576 kr/år  
(exklusive 
flygfotografering) 

Kommande kostnader (tabell 3) 123 665 kr/år 
Summa framtida kostnader 
(om förvaltningen står för hela summan 
för kommande kostnader) * 

395 241 kr/år 
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Dataslag Licensavgift för 
förvaltningen 

Leverantör/återförsäljare Uppsägningstid 

SWEPOS Nätverks-
RTK 

56 000 kr/år Lantmäteriet 1 mån. 

GSD Fastighetskartan 
m.fl. 

77 033 kr/år Lantmäteriet/Metria 6 mån. Avtal 
löper årsvis. 

Fastighetsinfo & 
avisering 

215 576 kr/år Lantmäteriet/Sokigo 3 mån. Avtal 
löper halvårsvis. 

 

Systemlösningar 
Fem systemleverantörer har kontaktats för information om deras systemlösningar: 
Sokigo, S-GROUP solutions, VA-utveckling, DigPro och ViaMap. Med undantag för DigPro 
har alla återkopplat och presenterat sin systemlösning (tabell 4). I systemvisningen av 
ViaMap var det tydligt att de inte har en helhetslösning för kommunal verksamhet och 
att delar av deras systemlösningar inte är färdigutvecklade, därför redovisas inte deras 
lösningar. 
 
Tabell 4. Systemlösningar per leverantör 

 Sokigo VA-utveckling S-GROUP 
Solutions 

Dagens 
lösning 

Webbkarta CSM myCarta 
WebMap, 

myCarta Server 

Geosecma Karta FB-webb, 
Länskartan 

Administrering av 
webbkarta 

QGIS, GeoDirekt myCarta ArcGIS MapGuide 

Geodataportal GeoDirekt - ArcGIS -  
 

Fastighet & 
Befolkning 

FB FIR, FB KID, 
CSM FAST, CSM 

FOLK 

MyCarta FIR. 
Ej befolkning. 

Geosecma 
Befolkning, 
Geosecma 
Fastighet 

FB FIR, FB 
KID 

MBK TopoDirekt, ISM, 
ESPA-koppling 

myCarta BAS, 
DWG, 

ESPA-koppling 

Geosecma Karta, 
Karta XM, 
DWG/DXF 

Geo, 
AutoCAD, 

ISM, 
AddMap 

DRK TopoDirekt myCarta DRK Geosecma 
Registerkarte-

GML 

- 

Vision-koppling CompetentSpatial 
Map – ingår i CSM? 

myCarta Vision Koppling finns - 
 

Tjänstebaserad 
uppdatering av BAL 

TopoDirekt myCarta BAL Geosecma Karta - 
(LINA) 

Detaljplan Focus Detaljplan 
Total 

myCarta Plan Geosecma Fysisk 
planering 

Focus 
Detaljplan, 
AutoCAD 

Samhällsplanering DialogDirekt, 
Kartproduktion 

under framtagande 
inom QGIS 

myCarta (Örebro 
har den lösningen 
men byggt på skal 

med konsult) 

Geosecma Fysisk 
planering, 

ArcGIS 

- 
 

Mobil-lösning Ingår i CSM & 
TopoDirekt. 

myCarta Go Edit Ingår i Geosecma 
Karta (för 

webbkartor),  
ArcGIS 

- 
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Sokigo 

Sokigo är den leverantör som förvaltningen främst använder idag och de kan i princip 
lösa allt i förfrågningsunderlaget. Vissa system är desamma som idag, men de fokuserar 
på att presentera andra produkter och lösningar som kan hålla ihop genom hela den 
kommunala verksamheten (tabell 4, bild 2). 
 

 
Bild 2. (Sokigo 2021) 
 
Delar som finns utöver det i förvaltningens nuvarande systemlösning är till exempel: 

- En geodataportal där extern och intern geodata hämtas direkt från källan 
- 3D-hantering i webbkartan 
- Mobil webbkarta med GPS-koppling 
- Ruttplanering i webbkartan (egen modul) 
- Redigeringsmöjligheter i webbkartan 
- Adress- och fastighetssök i extern webbkarta 
- Berättelsekartor och medborgardialog 
- Koppling till Vision 
- Tjänstebaserad uppdatering av BAL 
- DRK 
- Möjlighet att skapa WMS-tjänster direkt från webb- eller desktopkarta 

(idag används ett fristående program enbart för det) 
- Möjlighet till fältinventering i mobil karta 

 
Sokigo har i nuläget ingen lösning för: 

VA Flex (TopoDirekt, 
CSM, QGIS) 

 

VA-banken, 
myCarta 

Geosecma 
Ledning VA 
(&/data?) 

VA-banken, 
myCarta 

Felanmälningssystem Ej undersökt Ej undersökt Ej undersökt Infracontrol 
Park, Gata, Trafik, 

Belysning 
Flex (TopoDirekt, 

CSM, QGIS) 
Trafik: LV, LTF 

myCarta? Geosecma Park & 
Grönyta, 

Geosecma Gata, 
Geosecma Trafik, 
LVDB, Belysning 

Tekis LV, LTF, 
Gata. Ersatt 

av RoSy 2020 
(Sweco) 

Projektering Ej undersökt Ej undersökt Ej undersökt AutoCAD, 
Novapoint 
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- Översiktsplanering - det är under utveckling. 
 

Övrigt att ha i åtanke: 
- FB-webb utvecklas för att närma sig CSM - systemen kommer att bli mer 

lika redan under 2021 och många funktioner som saknas idag tillkommer. 
- MapGuide ersätts under 2021 som administreringsprogram för FB-webb 

till förmån för Minimaps. 
- Nuvarande focus Detaljplan kan ersättas med Focus Detaljplan Total som 

har en inbyggd AutoCAD-klient, då ingår support för hela lösningen av 
Sokigo och Sokigo är återförsäljare. Det är dock inte en full version av 
AutoCAD, vissa funktioner som inte gäller detaljplaneringen kan gå 
förlorade. 

- GPI på förbundet har precis lämnat Sokigos lösning LV, LTF, Gata. 
- CSM och TopoDirekt med mobila lägen kan även användas av förbundet 

utan ytterligare kostnader. 
- Ruttplanering är en egen modul, och de största användningsområdena för 

ruttplanering finns inom exempelvis skolskjuts, sophämtning och 
hemtjänst. Där används andra lösningar för ruttplanering idag. 

 

S-GROUP Solutions 

S-GROUP Solutions lösning är till skillnad från dagens systemlösning GIS-baserad istället 
för CAD-baserad. Lösningen går att få som en helhetslösning för den kommunala 
verksamheten och deras fokus ligger på att skapa ett sömlöst flöde av geodata genom 
samhällsbyggnadsprocessen (bild 3, bild 4). Lösningen bygger på systemet Geosecma, 
och innehåller tilläggsmoduler för de olika tillämpningsområdena, till exempel 
Geosecma Fysisk Planering och Geosecma Karta. S-GROUP kan lösa allt i 
förfrågningsunderlaget och kommer även med ytterligare förslag: att vi efterfrågar 
analysmöjligheter för digitala detaljplaner, att vi har digital översiktsplan som ett krav 
snarare än ett önskemål under en upphandling och att vi funderar på hur vi hanterar 
grön infrastruktur inom GIS. Deras lösning innehåller också en geodataportal som ger 
personalen tillgång till geodata och appar på ett strukturerat och sökbart sätt. Bild 3 
visar hur grunden i systemet ser ut för de olika modulerna, och oavsett hur många 
moduler som används ingår hela den bakomliggande strukturen. 
 
Delar som finns utöver det i förvaltningens nuvarande systemlösning är till exempel: 

- En geodataportal där extern och intern geodata hämtas direkt från källan 
- 3D-hantering i webbkartan 
- Mobil webbkarta med GPS-koppling 
- Ruttplanering i webbkartan (egen modul) 
- Redigeringsmöjligheter i webbkartan 
- Adress- och fastighetssök i extern webbkarta 
- Berättelsekartor och medborgardialog 
- Koppling till Vision 
- Tjänstebaserad uppdatering av BAL 
- DRK 
- Modul för att arbeta med översiktsplanering 
- Möjlighet att skapa WMS-tjänster direkt från webb- eller desktopkarta 

(idag används ett fristående program enbart för det) 
- Möjlighet till fältinventering i mobil karta 
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Övrigt att ha i åtanke: 

- Ruttplanering är en egen modul, och de största användningsområdena för 
den finns inom exempelvis skolskjuts, sophämtning och hemtjänst. Där 
används andra lösningar för ruttplanering idag. 

- S-GROUP arbetar med en ny VA-lösning som upplevs som mer avancerad 
än de behov som finns på förbundet idag, och som sannolikt kostar 
därefter. 

 
Bild 3. Systemöversikt S-GROUP Solutions (S-GROUP Solutions 2021) 

Bild 4. Kommungeografisk samarbetsplattform från S-GROUP Solutions (S-GROUP Solutions 
2021) 
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VA-utveckling 

Samhällsbyggnadsförbundet använder VA-utveckling som systemleverantör av VA-
banken och myCarta idag inom VA och GPI. VA-utvecklings systemlösning utifrån 
förfrågningsunderlaget bygger också på myCarta, vilket är att system som bygger på en 
blandning mellan GIS- och CAD-miljö. 
 
Delar som finns utöver det i förvaltningens nuvarande systemlösning är till exempel: 

- Mobil webbkarta med GPS-koppling 
- Redigeringsmöjligheter i webbkartan 
- Adress- och fastighetssök i extern webbkarta 
- Koppling till Vision 
- Tjänstebaserad uppdatering av BAL 
- DRK 
- Möjlighet att skapa WMS-tjänster direkt från webb- eller desktopkarta 

(idag används ett fristående program enbart för det) 
- Möjlighet till fältinventering i mobil karta 

VA-utveckling har i dagsläget ingen lösning för: 
- Befolkningsavisering (under utveckling) 
- (Modul för att arbeta med översiktsplanering och extern presentation 

inom samhällsplaneringen) 
- 3D-visualisering 
- Ruttplanering 
- Felanmälningssystem för invånare (förbundet) 
- Beläggningsplanering (förbundet) 
- Registrering av LTF mot NVDB (förbundet) 
- Geodataportal 

 
Övrigt att ha i åtanke: 

- Örebro kommun använder VA-utvecklings lösning för sin digitala 
översiktsplan, men externt har de anlitat en konsult för att bygga ett skal 
till kartan. 

- VA-utveckling har endast två personer som är systemutvecklare. 
 

Kostnader för systemlösningar 

I tabell 5 redovisas en sammanfattning av kostnaderna för dagens systemlösning och 
förslagen på systemlösning från de olika leverantörerna. Det är inget krav att köpa alla 
delar i en systemlösning, och det går ofta att kombinera mellan olika leverantörers 
lösningar. Det kan dock påverka flödet mellan systemen och ger till exempel fler avtal att 
hantera. Utöver de redovisade områdena finns det ofta ytterligare moduler att 
komplettera med.  

Vid inköp av ett nytt system finns ofta kostnader för installation, konverteringar, 
utbildning och liknande som en uppstartskostnad, och utöver det finns det års- eller 
månadskostnader för olika program eller moduler. I tabell 5 redovisas alla 
återkommande kostnader som årskostnader. Kostnaderna kommer från leverantörernas 
offerter som endast gäller under en kortare tidsperiod. 
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I och med att den nuvarande webbkartan FB-webb, samt administrationsprogrammet 
MapGuide kommer att bytas ut under en av de ordinarie FB-uppdateringarna under 
2021 slipper vi uppstartskostnaderna för att gå över till CSM med Minimap, och 
årskostnaderna bör inte heller förändras mer än vanligt. 

Tabell 5. Kostnader per leverantör 
 Sokigo 

Kr/år 
Kr/uppstart 

VA-
utveckling 

S-GROUP 
Solutions 

Dagens 
lösning 

totalt 

Förvaltningens 
kostnad 

dagens lösning 
Webbkarta 298 900 

kr/uppstart 
224 496 

kr/år 

134 942 
kr/uppstart 

33 736 
kr/år 

45 000 
kr/uppstart 

85 000 
kr/utbildning 

(ArcGIS 
plattformen) 
60 000 kr/år 

80 850 
kr/år 

41 800 kr/år 

Administrering av 
webbkarta 

Ingår Ingår Ingår 21 370 
kr/år 

11 048 kr/år 

Geodataportal 60 000 
kr/uppstart 

- Ingår - - 

Fastighet & 
Befolkning 

41 182 kr/år FIR: 56 848 
kr/uppstart 

14 212 
kr/år 

300 000 
kr/uppstart 

62 000 kr/år 

41 182 
kr/år 

41 182 kr/år 

MBK 256 000 
kr/uppstart 

193 008 
kr/år 

69 795 
kr/uppstart 

17 449 
kr/år 

+ ESPA-
koppling 

66 000 
kr/utbildning 

325 000 
kr/uppstart 

35 000 kr/år 

111 425 
kr/år 

111 425 kr/år 

Vision-koppling - ? 47 373 
kr/uppstart 

11 843 
kr/år 

95 000 
kr/uppstart 

26 000 kr/år 

- - 

Tjänstebaserad 
uppdatering av 

BAL 

25 000 
kr/kurs 

 

30 570 
kr/år 

Ingår - - 

DRK 5000 
kr/kurs 

Ingår i MBK 50 000 
kr/uppstart 

20 000 kr/år 

- - 

Detaljplan 60 258 kr/år 62 500 
kr/år 

60 000 
kr/utbildning 

250 000 
kr/uppstart (inkl. 
ArcGIS plattform 

för hela 
systemlösningen) 

60 000 kr/år 

86 010 
kr/år 

86 010 kr/år 

Samhällsplanering 46 848 
kr/uppstart 

31 200 kr/år 

Ingår i 
myCarta 

120 000 
kr/uppstart 

- - 

Mobil-lösning Ingår i CSM Ingår i 
myCarta 

Ingår - - 

Övrigt (FME) -? 16 200 
kr/år 

-? 16 200 
kr/år 

16 200 kr/år  
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Uppsägningstider system 

Uppsägningstiden för systemen (tabell 6) påverkar planeringen för övergången till nya 

system. 

Tabell 6. Uppsägningstider system 

System/leverantör Förlängning Förnyelsedatum Uppsägningstid 
Sokigo (generellt) årsvis 1 jan 3 mån 
Fastighetsavisering halvårsvis 1 jan och 30 jun 3 mån 
ISM årsvis 1 jun 1 mån 
AutoCAD årsvis 24 maj Innan förnyelse 
Geo årsvis 1 dec Innan förnyelse 
ArcGIS årsvis 1 nov Innan förnyelse 
FME årsvis 1 nov Innan förnyelse 

 

Vilka kostnader som behöver betalas extra under en övergångsperiod under ett 

systembyte beror på bland annat på vilka system som behöver bytas ut och användas 

samtidigt. AutoCAD och ISM har förnyelsedatum nära inpå varandra och är system som 

används ihop och som skulle bytas ut samtidigt under ett systembyte. Addmap (från 

Sokigo) som används för nybyggnadskartor hänger också samman med AutoCAD men 

har ett förnyelsedatum i januari och behöver antagligen betalas för ett halvår extra till 

en kostnad av 7000 kr. Även Focus har ett förnyelsedatum 1 januari och behöver finnas 

kvar ett halvår efter att AutoCAD sägs upp till en uppskattad kostnad av 15 000 – 20 000 
kr. Detsamma gäller Geo till en kostnad av cirka 8000 kr. 

Analys 
För- och nackdelar med systemalternativen 

Sokigo 

Fördelar: 

- Bättre geodataflöde då lösningen innehåller en geodataportal. 

- Systemet för administration av den interna webbkartan byts ut genom ordinarie 

uppdateringar till bättre alternativ framöver 

- Vi känner redan till systemen och övergången blir mindre. 

- Det blir enklare för fler att presentera kartmaterial självständigt. 

- Vi kan göra oss av med flera ”extra program” t.ex. Geo, Geoserver och FME. 

Nackdelar/konsekvenser: 

- Focus detaljplan behålls vilket upplevs som ett krångligt system som plan vill 

byta ut. 

- GIS-lösningen för översiktsplanering är inte färdig och hantering av 

medborgardialoger är fortfarande i uppstartsfasen. 

SUMMA uppstart 691 748 kr 308 958 kr 1 396 000 kr - - 

SUMMA 
årskostnad 

550 144 
kr/år 

186 510 
kr/år 

263 000 kr/år 357 037 
kr/år 

307 665 kr/år 
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- Förbundet vill byta ut sin nuvarande lösning inom Gata och Trafik vilket innebär 

att de delarna står utanför en helhetslösning. 

- Kostnaderna blir högre än dagens systemlösning. 

Jämfört med dagens system tillkommer: 

- En geodataportal för säkrare uppdateringar, bättre ajourhållning och enklare 

tillgång till geodata. 

- 3D-hantering 

- Bättre webbkartor  

- Bättre och enklare presentationsmöjligheter 

- System för medborgardialog och berättelsekartor 

- En mer heltäckande systemlösning från en leverantör 
- Kortare arbetsflöden med mindre dubbelarbete 

S-GROUP 

Fördelar: 

- Sömlöst geodataflöde inom hela kommunala organisationen 

- Det blir enklare för fler att presentera kartmaterial självständigt. 

- Lösningen innehåller en geodataportal. 

- Det finns etablerade moduler inom plan/samhällsplanering som ger ett sömlöst 

flöde mellan detaljplanering och översiktsplanering. 

- De har lösningar som kan vara intressanta för förbundet vilket möjliggör en 

större helhetslösning. 
- Vi kan göra oss av med flera ”extra program” t.ex. Geo, Geoserver och FME. 

Nackdelar/konsekvenser: 

- VA-modulen kan bli för avancerad för förbundet och skulle kunna kosta därefter. 

- Det är en omställning för handläggare inom plan och mät att gå från CAD- till GIS-

baserat. 

Jämfört med dagens system tillkommer: 

- En geodataportal för säkrare uppdateringar, bättre ajourhållning och enklare 

tillgång till geodata. 

- 3D-hantering 

- Bättre webbkartor  

- Bättre och enklare presentationsmöjligheter 

- System för medborgardialog och berättelsekartor 

- En modul för översiktsplanering 

- En mer heltäckande systemlösning från en leverantör 

- Kortare arbetsflöden med mindre dubbelarbete 

VA-utveckling 

Fördelar: 

- De är systemleverantörer inom VA och GPI till förbundet idag. Förbundet är 

nöjda och vi skulle kunna samarbeta enklare med gemensamma system. 

- Enkla lösningar för mät och plan 

- Vi kan göra oss av med flera ”extra program” t.ex. Geo och Geoserver, men inte 

FME. 
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- Billigare än dagens systemlösning 

Nackdelar/konsekvenser: 

- De kan inte erbjuda en helhetslösning och saknar hantering av 3D, 

översiktsplanering och extern presentation. 

- Det saknas en lösning för befolkningsaviseringar, vilket gör att vi behöver behålla 

lösningen från Sokigo. 

- Det saknas en geodataportal, vilket försämrar flödet av geodata inom 

kommunerna och att nuvarande filbaserade lösning blir kvar med tidskrävande 

och krånglande uppdateringar och risker det medför för tillförlitligheten till vår 

geodata. 

Jämfört med dagens systemlösning tillkommer: 

- Bättre webbkartor 

- Enklare hantering av detaljplaner och inmätningar 

- Ett mer gemensamt system med förbundet 

Konsekvenser av att stanna i nuvarande systemlösning: 

- Den filbaserade lösningen blir kvar med tidskrävande och krånglande 

uppdateringar och risker det medför för tillförlitligheten till vår geodata. 

- Focus Detaljplan blir kvar vilket upplevs som ett krångligt program som plan vill 

byta ut. 

- Även om vi stannar i nuvarande systemlösning bör Focus detaljplan bytas ut till 

Focus detaljplan total som blir ett billigare alternativ om samma antal licenser 

används som idag.  

- Vi saknar lösning för 3D, ÖP och digital medborgardialog. 

- Vi saknar fortsatt en extern webbkarta som kan utvecklas. Annars finns risk för 

dåligt uppdaterat kartmaterial och svårigheter i att presentera nya information 

externt. Vi behöver byta webbkarta så att Läns-MBK kan lägga ner den gamla. 

- Vi har inte någon gemensam systemlösning med förbundet som vi kan öka 

samarbetet genom. 

- Vi har inga lösningar för inventeringar i fält. 

- Vi behöver fortsätta använda LINA som ett separat program för uppdateringar av 

BAL och skicka ABT-leveranser. 
- Vi behöver skicka eventuella DRK-leveranser via mejl. 

Sokigo 
Sokigo kan erbjuda en heltäckande systemlösning. Systemlösningen innehåller vissa 
delar som vi redan använder idag, vilket innebär att omställningen till deras 
systemlösning borde vara mindre. Mycket i deras lösning bygger på FB i grunden och 
FB-webb/RX-map utvecklas även i samma riktning som deras andra webbkarta CSM.  
 

Webbkarta 

CSM har fördelar som FB-webb saknar idag: det innehåller behörighetsstyrda 
möjligheter att redigera geodata mot databasen direkt i webbkartan och det innehåller 
funktioner för mobilläge och ruttplanering. Fördelen med mobilläge är att man kan ta 
foton kopplade till plats och spara dem direkt i kartan samt föra mindre anteckningar 
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kopplade till rätt plats i fält. Fördelen med ruttplanering (extra modul) i den interna 
webbkartan är att handläggare kan utgå från geodata som finns i kartan för att hitta till 
platser, till exempel platser som saknar adresser. 

En nackdel som har funnits med FB-webb är att administrationen av kartan har 
hanterats i MapGuide. Under 2021 ersätts dock MapGuide med Minimaps. Minimaps ska 
vara enkla att hantera och behöver inte skapas av en GIS-ingenjör, vilket gör 
webbadministrationen mer fristående och oberoende. Minimaps kan bakas in i 
hemsidor och där kan förinställda lager av den externa webbkartan fokuseras på olika 
områden, antingen detaljplaner, hälsoskydd eller liknande. Det skapar möjligheter för 
övrig personal att själva hantera externa kartor för att presentera sin information.  
 

Geodataportal 

I Sokigos lösning ersätter GeoDirekt den filbaserade hanteringen av geodata, vilket 
betyder att flödet av geodata försvinner från G: eller andra mappar. Därmed försvinner 
frågor som vilken fil som är aktuell, problem med filer som har blivit låsta av annan 
användare, hanteringen av back-up av filer med mera. Tiden som läggs på ajourhållning 
av geodata bör även minska, då GeoDirekt hämtar data direkt från källan och frångår 
problem med uppdatering av geodata. Detta ökar säkerheten i att all data alltid är 
aktuell, och minskar risken för att fel uppstår under uppdateringar. Lösningen minskar 
även beroendet av FME för uppdateringar.  

MBK 
Inom desktop GIS ersätter Sokigos lösning AutoCAD med TopoDirekt. TopoDirekt 
bygger på TopoCAD vilket har många likheter med AutoCAD men med färre funktioner 
som är mer anpassade för MBK-verksamheten. TopoDirekt har dessutom funktioner för 
att hämta in mätdata från mätinstrumenten. I dagens lösning används ett ytterligare 
program för det – Geo. TopoDirekt hanterar även tjänstebaserad uppdatering av BAL 
och registerkarte-GML för DRK, vilket är funktioner vi helt saknar idag. Intrycket från 
systemvisningen är dock att mätningshanteringen är krångligare än alternativen från S-
GROUP och VA-utveckling. 

Fysisk planering 

Med Sokigos systemlösning skulle detaljplanerna fortsatt göras i Focus detaljplan, vilket 
är programmet som används idag och är välbekant. Sokigo jobbar även med utveckling 
av Focus för att öka användarvänligheten med till exempel ISM för direktkoppling mot 
databasen. Sokigo arbetar även med Focus detaljplan total – en variant av Focus som har 
en inbyggd AutoCAD-klient istället för att kräva AutoCAD som ett extra program. Focus 
detaljplan total blir dessutom en billigare lösning i och med det. Nackdelen med Focus är 
däremot att plangruppen upplever att hanteringen av detaljplaner i delar är krånglig i 
CAD-miljö, och de vill gärna använda en GIS-baserad lösning istället. 

Sokigos lösning innehåller moduler för stadsplanering där man kan skapa berättelser 
kopplade till bilder och kartor för att presentera externt. Där kan även 
medborgardialoger föras. Det är dock ett nytt system som kan innebära en del buggar i 
uppstarten under andra kvartalet 2021. Sokigo arbetar även på en GIS-lösning för 
översiktsplanering som inte är färdig. Lösningen bygger delvis på QGIS, vilket kan vara 
bra. Vi fick ingen tidsplan för införandet. 
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Drift och underhåll 

Inom förbundets verksamhet skulle lösningen Flex användas i Sokigos systemlösning. 
Flex hanteras i samma system som MBK eller webbkartan: TopoDirekt, CSM eller QGIS. 
Användare kan välja det program som passar dem. Flex är dock fortfarande under 
uppbyggnad för hantering av park och belysning. Förbundet använder Sokigos lösning 
inom Gata och Trafik nu, men de vill byta ut sina nuvarande lösningar, då de upplevs 
som fyrkantiga. Därmed skulle åtminstone de delarna stå utanför en helhetslösning från 
Sokigo.  
 

S-GROUP Solutions 
Systemlösningen från S-GROUP har höga uppstartskostnader för inköp av licenser och 

installationer, men årskostnaden är lägre än i dagens systemlösning. Det innebär en 

större kostnad i början men lägre kostnader ju längre systemet används, men eftersom 

det innebär mycket arbete att genomföra ett systembyte och eftersom vi tittar på en 

helhetslösning så bör målet vara att hitta en lösning för en lång tid framöver. Det 

innebär dock en större risk om vi skulle uppleva att systemen trots allt inte lever upp till 

våra förväntningar. Det gör det än mer relevant att kontakta andra kommuner som 

använder systemen idag för att få en bild av deras intryck. 

S-GROUP har fokuserat på ett sömlöst flöde av geodata genom 

samhällsbyggnadsprocessen och har färdiga lösningar från produktion till presentation, 

vilket kan skapa ett stort mervärde för hela den kommunala verksamheten. 

Webbkartorna från S-GROUP upplevs dessutom som grafiskt tilltalande och moderna. 

Inventeringsmöjligheterna via appar att använda i fält bedöms även vara bäst från S-
GROUP.  

En stor fördel med lösningen är att det ska vara enkelt för handläggare och andra än GIS-

ingenjörer att själva hitta data och skapa enklare webbkartor med fokus på sina 

verksamhetsområden. Möjligheten för alla inom kommunen att själva hitta geodata 

bygger på att det finns en geodataportal där all data är samlad, och sökfunktioner mot 

externa data ingår. Liksom geodataportalen i Sokigos lösning skulle det göra att många 

problem med dagens filbaserade hantering försvinner, exempelvis frågor om aktualitet, 

låsta filer, back-up, ajourhållning och fel under uppdateringar.  

Lösningen från S-GROUP bygger på GIS-baserade system istället för nuvarande CAD-

system inom mätning och plan. Det innebär en viss omställning för handläggarna, och 

mätningsingenjörer på vissa kommuner har valt att fortsätta hantera mätningen i en 

CAD-klient, medan GIS-miljön i Geosecma tar vid för det resterande flödet. Planmodulen 

bedöms vara bra och lättanvänd och den används av många kommuner. Det finns även 

en färdig modul för att skapa översiktsplaner, en 3D-lösning, en smidig modul för 

medborgardialoger och berättelsekartor samt möjlighet att jobba med en digital tvilling 

om det skulle bli aktuellt i framtiden. Flödet mellan översiktsplanering och 

detaljplanering tycks vara sömlöst. S-GROUP själva nämner att om hanteringen upplevs 

som lite krångligare i det tidiga skedet i informationsflödet, så kommer den stora nyttan 

senare i flödet för kunder och för spridningen av geodata inom hela den kommunala 

verksamheten. 
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S-GROUP har även lösningar på plats för hantering av gata, park, trafik och belysning 

som även förbundet kan vara intresserade av. Det skulle förenkla möjligheterna att 

presentera exempelvis parkinformation i en webbkarta om man använder samma 

system. 

VA-utveckling 
Intrycken från systemvisningen var att de hade enkla lösningar för att hantera mätdata 

och för att tillverka detaljplaner. Hanteringen av mätdata sker direkt i myCarta, och 

kräver inget extra program för att importera data (Geo används utöver AutoCAD idag). 

VA-utveckling är dock en mindre organisation än Sokigo och S-GROUP och relativt nya 

inom både plan och mät, vilket skulle kunna innebära barnsjukdomar i systemen eller 

mindre utvecklad support och utbildning. De har vuxit mycket de senaste åren men 

också funnits ett bra tag på marknaden inom VA och karta. De har personal i Örebro 

vilket är en fördel. 

Administrationen av webbkartorna sker också direkt i myCarta och kräver inte heller 

något extra program. Det borde göra det lättare att förstå kopplingarna mellan systemen 

och ge färre program att lära sig och att administrera eller uppdatera. Webbkartorna går 
även att använda i mobilt gränssnitt till skillnad från dagens webbkartor.  

Nackdelarna med systemlösningen från VA-utveckling är att de inte kan erbjuda en 

helhetslösning i dagsläget. Främst saknar de funktioner inom samhällsplaneringen för 

bland annat extern presentation. Medborgardialoger går att föra direkt i webbkartan 

men saknar en mer fristående modul där det arbetet kan hanteras separat och 

kombineras med berättelsekartor. Den påbörjade satsningen på den strategiska 

samhällsplaneringen på förvaltningen skulle påverkas av bristen på tekniska lösningar i 

systemlösningen. VA-utveckling saknar även lösningar för befolkningsaviseringar från 

Skatteverket och funktioner för ruttplanering. Förvaltningen jobbar inte med 

ruttplanering idag, utan den funktionen ligger hos andra delar i kommunerna. Hantering 

av befolkningsaviseringar måste däremot fungera, om det inte går att lösa via VA-
utveckling skulle en annan leverantörs lösning behöva användas.  

Slutligen saknar VA-utveckling samma tanke på flödet av geodata som S-GROUP betonar. 

De saknar även en geodataportal vilket ytterligare försämrar flödet mellan olika skeden i 

hanteringen av data. Det innebär att nuvarande problem med uppdateringar, 
ajourhållning och aktualitet av data kvarstår. 

Slutsatser 

Geodatasamverkan 

Kostnader geodatasamverkan 

Jämfört med förvaltningens framtida kostnader utan geodatasamverkan (i och med 

behov av nya inköp av geodata) beräknas kostnaden för geodatasamverkan ligga cirka 

10 000 kr/år lägre eller 30 000 kr/år högre för förvaltningen, beroende på hur 

mycket av kostnaden förbundet skulle stå för. Alternativen ovan utgår från att förbundet 

antingen står för 30 % av kostnaden (idag betalar de 30 % av kostnaderna för 

fastighetskartan och fastighetsinformation), eller att de står för samma summa som idag 

men till en lägre procentsats (23 % av totalkostnaden).  
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Jämfört med dagens kostnad för geodata blir geodatasamverkan 113 284 - 153 132 

kr/år dyrare, återigen beroende på hur stor del av kostnaden förbundet står för. Alla 

förvaltningens kostnader är beräknade utan egna inköp av flygfotografering, men utan 

geodatasamverkan är vi beroende av att köpa in flygfotografering på sikt för att använda 

som underlag till primärkartan. Tidigare har den kostnaden budgeterats till 200 000 kr 

för en flygning och genomförts tre gånger de senaste fem åren. Även om kostnaden är 

100 000 kr så är det en hög extrakostnad för något som annars ingår i 
geodatasamverkan. 

Konsekvenser av geodatasamverkan 

Positiva konsekvenser av att gå med i geodatasamverkan är bland annat: 

- Mer uppdaterad geodata för bättre beslutsunderlag 

- Större tillgång till olika typer av geodata – för e-tjänster, 3D-data, heltäckande 

ortofoton, Lantmäteriets arkiv med mera. 
- Mindre administration av avtal 

Negativa konsekvenserna av att gå med i geodatasamverkan är: 

- De kommunala bolagen kan troligtvis inte använda licensen och måste ha en mer 

begränsad lösning från förvaltningen och/eller ett eget avtal med Lantmäteriet. 

- Minskade intäkter för geodata till förvaltningen från bolagen 

- Höjda kostnader för geodata för förvaltningen och/eller förbundet beroende på 

hur kostnaderna fördelas 

- Risk för att vissa geodatakostnader överlappar varandra under en 

övergångsperiod då avtal har olika uppsägningstider 

Negativa konsekvenserna av att inte gå med i geodatasamverkan är: 

- För VA-utvecklings lösning behövs anpassade lösningar om vi inte är med i 

geodatasamverkan för åtkomst till fastighetsregistret, men det ska gå att lösa. 

- Vi behöver köpa in ny, ibland dyr, geodata styckvis för att kunna gå vidare med e-

tjänster, 3D med mera till en kostnad som kan bli nästan lika hög eller högre än 

kostnaden för geodatasamverkan. 

- Egna mer osäkra lösningar med mer ajourhållning krävs för att hantera geodata – 

istället för att använda kopplingar mot Lantmäteriet direkt. 

- Manuellt arbete med förbundets fastighetsuppgifter blir kvar och felaktigheter 

kvarstår och kan fortsätta att uppstå där. 

Systembyte 

Kostnader systembyte 

Kostnaderna för förvaltningen med dagens lösning är 307 665 kr/år. 

Kostnaderna och prisskillnaderna för de olika leverantörernas systemlösningar: 

- Årskostnader Sokigo: 550 144 kr/år  

- Engångskostnad vid inköp och installation: 691 748 kr  

- Prisskillnad i årskostnad mot dagens lösning: + 242 479 kr/år 

 

- Årskostnader VA-utveckling: 186 510 kr/år 

- Engångskostnad vid inköp och installation: 308 958 kr 
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- Prisskillnad i årskostnad mot dagens lösning: - 121 155 kr/år 

 

- Årskostnader S-GROUP: 263 000 kr/år 

- Engångskostnad vid inköp och installation: 1 396 000 kr 

- Prisskillnad i årskostnad mot dagens lösning: - 44 665 kr/år 

En konsekvens av ett systembyte är även att vissa systemkostnader riskerar att 

överlappa varandra under en övergångsperiod, vilket inte är medräknat ovan. 

Förvaltningens nuvarande avtal med Sokigo förlängs till exempel årsvis med tre 

månaders uppsägningstid och Autocad förlängs och sägs upp årsvis eller 10 dagar efter 

förnyelsen i maj. Överlapp kan också behövas för att säkra funktionen under en 
övergångsperiod.  

Systemlösningar 

VA-utveckling 

VA-utveckling har den klart billigaste systemlösningen, och om vi vill fortsätta att arbeta 

på motsvarande sätt som idag är det ett bra alternativ. De har motsvarande men enklare 

funktioner som de vi har tillgång till idag. Däremot saknas lösningarna som kan betyda 
stora förändringar för förvaltningens arbetssätt och som finns i de andra alternativen. 

Jämförelse Sokigo och S-GROUP 

Sokigo och S-GROUP erbjuder liknande funktioner och kompletterar vår nuvarande 

systemlösning med delar som vi saknar idag, och båda lösningarna innehåller mer 

sammanhängande system. Däremot saknar Sokigo, eller är i uppstartsfasen för, system 

som hanterar samhällsplaneringen utöver produktionen av detaljplaner. Sokigos 
systemlösning har höga inköpskostnader och högre årskostnader än dagens lösning. 

Både S-GROUP och Sokigo är fokuserade på flödet av geodata genom hela den 

kommunala organisationen med målet att geodata ska vara tillgänglig och enkel att 

använda och presentera för så många som möjligt själva. Intrycket är dock att S-GROUP 

lyckas bäst med att öka nyttan med GIS och geodata och att få flödet i arbetsprocesserna 

att fungera smidigt. Systemlösningen från S-GROUP har höga uppstartskostnader för 

inköp av licenser och installationer, men årskostnaden är lägre än i dagens 

systemlösning.  

Rekommendationer 
Projektgruppen rekommenderar att förvaltningen går med i geodatasamverkan. 

Geodatasamverkan är kanske mest akut för att komma igång med e-tjänster och ett 

mindre och separat steg som går att ta oberoende av ett systembyte. Ett avtal om 

geodatasamverkan kan även påverka upplägget i en ny systemlösning (i mindre mån) 

och är därför bra att börja med. För att gå vidare med geodatasamverkan går det att följa 

Geodataguiden från Lantmäteriet (2017). Geodataguiden är en handledning för att gå 

med i geodatasamverkan och innehåller information om vad vi behöver tänka på i olika 
delar av processen. 

Projektgruppen rekommenderar även att förvaltningen genomför systembyten, då de 

nuvarande systemen bromsar utvecklingen inom förvaltningen, förbundet och 

kommunerna. Nya system kan effektivisera och förenkla både internt och för kunder 
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inom flera områden. S-Group och Sokigo kan överlag erbjuda motsvarande funktioner, 

men vi bedömer att S-Group har systemlösningarna som bäst passar oss och 

rekommenderar att förvaltningen går vidare med deras systemlösningar. Däremot är 

det även en kostnadsfråga där vi behöver avgöra vilken lösning som passar bäst 

ekonomiskt: S-GROUP har höga investeringskostnader men lägre årskostnader, medan 

Sokigo har lägre investeringskostnader men högre årskostnader.  

Vidare utredningar 
Det kan vara bra att kontakta andra kommuner som har erfarenheter av systemen eller 

det system som är mest aktuellt för att få en bild av deras intryck. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Enkät GIS-system 

Översyn av GIS 

GIS (Geografiska informationssystem) är system för att samla in, hantera, 

analysera och visualisera information som är kopplad till en plats. Det används t.ex. 

för att skapa kartor. 

 

 

• Vilka GIS-system använder ni i arbetet? Exempel på system: FB-webb/RX-Map 
och Länskartan (Länskartan finns på kommunens hemsida). 
 

• Vad använder ni GIS-systemen till i arbetet? (Vilka funktioner använder ni, 
dvs mätverktyg, placera ut text etc? Vad gör ni i systemet?)  
 

• Har ni några behov eller önskemål gällande funktioner för ett framtida 
program? (utöver det vi kan göra idag?) 
 
 

Behov: 

 
Önskemål: 
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Bilaga 2 – Enkät geodata 

 

Geodataanvändning/inköp av geodataprodukter 

Geodata beskriver allt som har ett geografiskt läge. Det kan vara fastigheter, byggnader, 
sjöar och vägar men också vegetation och befolkning. Allt som går att lägesbestämma. 
Geodata redovisas främst som kartor, men kan även utgöra underlag för statistik. Geodata 
kan exempelvis användas till översvämningskartor för krisberedskap, ruttplanering för 
transporter, planering av säkra skolvägar, kartering av luftföroreningar och för att 
undersöka tillgången till grönytor i bostadsområden, samt för att visualisera 
arbetsmarknadsdata, kunddata eller annan statistik kopplat till ett område. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder just nu möjligheten för KNÖL-kommunerna att 
gå med i geodatasamverkan. Geodatasamverkan bygger på ett avtal som ger tillgång till 
ett samlat utbud av geodata från myndigheter mot en årsavgift. För vår del skulle det 
underlätta hanteringen kring olika avtal och möjligtvis sänka våra geodatakostnader i 
förhållande till vad vi får tillgång till. Vi har börjat titta på det här alternativet eftersom 
vi ser ett ökat behov av geodata och tjänster framöver. I dagsläget sker inköpen av 
geodata till kommunerna styckvis från olika leverantörer. Vi behöver nu hjälp från olika 
förvaltningar och kommunala bolag för att kartlägga kommunens nuvarande inköp, 
användning och behov av geodata. 

1. Vilken typ av geodata använder ni i er verksamhet? 

 

2. Köper ni in geodata själva som inte går via 
Samhällsbyggnadsförvaltningen? Om ja, vilken? Fyll i tabellen. 

Leverantör Dataslag-
benämning 

Nyttjanderä
ttsavgift/år 
(licensavgift
) 

Leveransav
gift 

Återförsälja
re 

Löptid/Upp
sägningstid 

      
      
      
      
      

 
 

3. Har ni behov av eller önskemål på geodata som ni inte har tillgång till idag? 
Om ja, vilka? (Ange gärna leverantör eller kostnad för inköp). 

Exempel på områden att ha i åtanke är: kvalitetssäkrad geodata för hot och 
kriser, information tillgänglig till allmänheten, förändrade behov i framtiden, 
geodata utanför den egna/samverkanskommunernas gränser, ruttplanering. 

 

Övriga kommentarer: 
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Bilaga 3 – Förfrågningsunderlag 
Intern webbkarta 

Vanliga funktioner t.ex.: 

- Söka på adresser och fastigheter 

- Mäta avstånd 

- Se fastighetsförteckningar etc. 

- Rita områden/punkter etc. 

- Söka koordinater 

- Skriva ut PDF 

- Möjlighet att styra behörigheter för användare 

- Möjlighet att skapa olika varianter av kartan (lager beroende på 

användargrupper) 

Önskemål: 

- Kopplingar till och från EDP Vision och EDP Future 

- Beräkna kortaste rutten 

- Rita skalenligt i kartan (för utskrift) 

- Möjlighet att lägga till egen t.ex. shapefil som användare 

- Möjlighet att söka efter olika typer av objekt (detaljplan, C-verksamhet etc.) 

- Karta som går att använda i surfplatta/mobil 

- Möjlighet att anteckna (+lägga till foton?) i kartan/kopplat till plats 

- Möjlighet att se sin GPS-position i kartan 

- Möjlighet till 3D-visualisering? 

- Info-ruta, t.ex. generellt om kartan och för meddelanden (som admin kan skriva i) 

Övrigt: 

Vi är intresserade av att byta ut MapGuide som administrationsprogram, och se vilka 

alternativ som finns till FB-webb. 

Extern webbkarta 

Vanliga funktioner t.ex.: 

- Skriva ut till PDF? 

- Mäta avstånd 

- (Rita områden/punkter etc.?) 

- Söka koordinater 

Önskemål: 

- Söka på adresser och fastigheter 
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- Möjlighet att ha olika varianter av kartan för att visa info med olika inriktning 

(detaljplaner, turism etc.) 

- Möjlighet att använda i mobil/surfplatta 

- Möjlighet att se sin GPS-position i kartan 

- Möjlighet till 3D-visualisering? 

- Koppling till Google street-view 

- Info-ruta, t.ex. om kartan där vi själva kan skriva, och info-ruta för meddelanden 

- Möjlighet till medborgardialog direkt i kartan (lägga till punkt – komma med 

synpunkter) 

Administrationsprogram för webbkartorna: 

- Tydlig dokumentation som det finns möjlighet att följa själv som 

systemadministratör 

- Gärna dokumentation utan förkunskapskrav 

- -II- för systemuppdateringar, alt. Kurser 

- Information om felmeddelandens betydelser och lösningar 

Hantering av primärkarta, inmätningar, GIS-analyser: 

- Möjlighet att styra behörigheter för olika användare (till databas) 

- Ta hand om inmätningar från fält/fotogrammetri (ESPA) 

- Redigera primärkarta, skapa grundkarta och nybyggnadskarta 

- Skapa andra kartor och analyser 

- Skriva ut som PDF 

- Export till DWG/DXF med rätt silar etc. om GIS-baserat system 

- Kopplingar till Lantmäteriet för tjänstebaserad uppdatering (BAL) 

Önskemål: 

- Möjlighet att komma åt databasen för primärkartan från surfplatta/mobil och 

redigera direkt i fält (+ lägga till kommentarer/anteckningar?) 

- Möjlighet att arbeta direkt mot databasen från mätinstrumenten för att slippa 

bearbetning i efterhand 

- Koppling till nationella registerkartan hos Lantmäteriet enligt standard 

Lösning för fastighetsdata, fastighetsavisering och befolkningsavisering. 

Produktion av detaljplaner:  

Grundläggande: 

- Kunna rita detaljplaner 

- Koppling till Boverket med nya planbestämmelsekatalogen 

- Möjlighet till frihet i hur man utformar planbestämmelser, dvs inte ett låst 

program 

- Fastighetsförteckningar med direktkoppling till EDP Vision/verksamhetssystem 

- Arbeta mot databasen, inte hämta filer för grundkarta 

- Färre mellansteg mellan tillverkning av detaljplan och publicering externt 

Önskemål: 
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- Möjlighet för 3D visualisering/digital tvilling med realtidsdata/IoT (i framtiden) 

- Möjlighet att skapa digital översiktsplan – interaktiv i karta 

- Planbeskrivning som kopplas direkt till kartan (i framtiden?) 

- Möjlighet att göra digitala översiktsplaner (illustrativt, pilar etc.) likt Örebro 

kommuns översiktsplan 

- Support/automatiska uppdateringar som kräver mindre systemansvar internt 

VA, Gata etc:  

- Möjlighet att styra behörighet för användare 

- Felanmälningssystem för invånare 

 

- Kartläggning och visualisering av VA-ledningar (även i app-format) 

- Problem- och insatshantering som möjliggör planering av VA-arbeten 
- Spårning av VA-ledningar för att kunna avgöra vilka fastigheter som blir 

påverkade av en driftstörning/avstängning 
- Skicka SMS till fastighetsägare (VA) (koppling till SMS-direkt) 
- Lägga in filmer på ledningar 
- Koppling till Ledningskollen 
- Lokal installation som fungerar i offline-läge (vid störningar på server/nätverk) 
- Koppling till EDP Future 

 
- Beläggningsplanering utifrån anläggningsår, trafikmängd och status på vägar 
- Registrering av lokala trafikföreskrifter mot NVDB 
-  

Generellt för alla system: 

- Följer med i krav/standarder från myndigheter 

- Support finns 

Övrigt:  

- Vi vill börja arbeta med e-tjänster med kartfunktioner framöver 

- Vi administratörer upplever att mycket tid går till att felsöka kartor samt till 

uppdateringar av kartlager, därför vill vi ha så enkla/korta vägar som möjligt för 
uppdateringar och så få system som möjligt att hantera 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

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

Kommunstyrelsen (beredande) 
           

Rapport Kommunkompassen 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 12 augusti 2020  

Förvaltningen föreslår nämnden besluta genomföra Kommunkompassen 
under 2020 till en kostnad på 85 000 kr och att kostnaden finansieras från 
kommundirektörens verksamheter.  

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av en kommuns 
sätt att styra och leda utifrån kommunfullmäktiges perspektiv. 
Frågeställningarna omfattar både ett strategiskt och operativt perspektiv med 
fokus på uppföljning och effekt/resultat. Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) använder Kommunkompassen sedan år 2002. Kommunkompassen 
reviderades åren 2010, 2016 och 2019/2020 för att bättre kunna fånga upp 
nya viktiga utvecklingstrender som påverkar den offentliga sektorn. 
Revideringarna har gjorts i samverkan mellan SKR, medlemmar och norska 
KS.  

Kommunkompassen är ett verktyg som utvärderar hur kommunen arbetar för 
att kunna fungera som en framgångsrik  

 Demokratiaktör (transparens, medborgardialog, politisk styrning, 
m.m.)  

 Samhällsbyggare  

 Välfärdaktör (kundens/brukarens fokus, effektivitet, 
styrning/uppföljning, m.m.) 

 Arbetsgivare (ledar-/medarbetarskap, kreativitet, kultur, kompetens, 
m.m.)  

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan hur 
kommunen leder organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur 
samspelet mellan de olika verksamheterna fungerar.  

Vid en utvärdering inhämtar utvärderarna information från tre källor: 

 Intervjuer  

 Kommunens styrdokument  

 Kommunens hemsida och sociala medier  
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Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och 
en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar utifrån 
Kommunkompassens kriterier. Bedömningarna görs med utgångspunkt från 
åtta huvudområden. Varje huvudområde består av flera delområden inom 
vilka ett stort antal frågor belyses. Bedömningen görs med fokus på politisk 
styrning, en sammanhållen koncern, en hållbar utveckling och medborgar- 
respektive brukarorientering. Uppföljning, effekter/resultat och utveckling är 
också viktiga bedömningsparametrar. 

De åtta huvudområdena är:  

1. Samspel mellan förtroendevalda och medborgare  

2. Samhällsutveckling  

3. Styrning och kontroll   

4. Effektivitet  

5. Brukarens fokus  

6. Kvalitetsutveckling  

7. Arbetsliv  

8. Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 

En kommun som utvärderas med Kommunkompassen får som resultat 
värdefull information om både styrkor och förbättringsområden. Till 
utpekade förbättringsområden blir det naturligt att koppla handlingsplaner 
för förändring. Många kommuner väljer sedan att efter några års arbete 
genomföra en förnyad utvärdering med hjälp av kommunkompassen för att 
på så sätt få sina förbättringsinsatser bekräftade. 

I sin första utvärdering enligt kommunkompassen får Lindesberg kommuns 
420 poäng. Resultaten är starkast inom arbetsgivarområdet. Det är tydligt 
under intervjuerna att det finns en öppen kultur och ett gott samtalsklimat i 
organisationen. Det är viktiga faktorer som den växande kommunen kan 
bygga vidare på i strävan efter ett tydligare kommunövergripande arbete, 
bland annat inom samhällsbyggnadsområdet där resultatet är lägst. För 
samhällsbyggnadsfrågorna finns också en viktig del av organisationen i en 
gemensam nämnd med andra kommuner. Nämndens verksamheter ses dock 
inte alltid som en självklar del av kommunens styrning och dess uppdrag och 
kompetens kan tas tillvara bättre.  

Kommunkompassen är ett verktyg som ger högre resultat där det finns ett 
gemensamt anslag inom de områden som undersöks. Här har Lindesbergs 
kommun inlett en resa, vilken om den fortsätter kommer påverka framtida 
utvärderingars resultat positivt inom flera områden.  

Kommunens styrdokument är tydligt uppmärkta som policys, riktlinjer 
etcetera. De är dock inte alltid aktualiserade i närtid och detta kan vålla en 
osäkerhetsfaktor i organisationen kring vad som egentligen gäller.   

Mer information se Rapporten Kommunkompassen 2021 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 
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1 Vad är kommunkompassen? 
Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av en kommuns 
sätt att styra och leda utifrån kommunfullmäktiges perspektiv. 
Frågeställningarna omfattar både ett strategiskt och operativt perspektiv med 
fokus på uppföljning och effekt/resultat. Verktyget togs ursprungligen fram i 
mitten av 1990-talet av Oslo Universitet i samverkan med Åbo Akademi och 
Kommunenes Sentralforbund (KS) i Norge. Verktyget används idag i både 
Norge och Sverige. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) använder 
Kommunkompassen sedan år 2002. Kommunkompassen reviderades åren 2010, 
2016 och 2019/2020 för att bättre kunna fånga upp nya viktiga 
utvecklingstrender som påverkar den offentliga sektorn. Revideringarna har 
gjorts i samverkan mellan SKR, medlemmar och norska KS. 

Kommunkompassen är ett verktyg som utvärderar hur kommunen arbetar för att 
kunna fungera som en framgångsrik 

 Demokratiaktör (transparens, medborgardialog, politisk styrning, m.m.) 
 Samhällsbyggare  
 Välfärdaktör (kundens/brukarens fokus, effektivitet, styrning/uppföljning, 

m.m.) 
 Arbetsgivare (ledar-/medarbetarskap, kreativitet, kultur, kompetens, m.m.) 

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan hur kommunen 
leder organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur samspelet mellan de 
olika verksamheterna fungerar.  

Vid en utvärdering inhämtar utvärderarna information från tre källor: 

 Intervjuer 
 Kommunens styrdokument 
 Kommunens hemsida och sociala medier 

Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en 
kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar utifrån Kommunkompassens 
kriterier. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden. 
Varje huvudområde består av flera delområden inom vilka ett stort antal frågor 
belyses. Bedömningen görs med fokus på politisk styrning, en sammanhållen 
koncern, en hållbar utveckling och medborgar- respektive brukarorientering. 
Uppföljning, effekter/resultat och utveckling är också viktiga 
bedömningsparametrar. 

De åtta huvudområdena är: 

1. Samspel mellan förtroendevalda och medborgare 
2. Samhällsutveckling 
3. Styrning och kontroll  
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4. Effektivitet 
5. Brukarens fokus 
6. Kvalitetsutveckling 
7. Arbetsliv 
8. Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 

 
En kommun som utvärderas med Kommunkompassen får som resultat värdefull 
information om både styrkor och förbättringsområden. Till utpekade 
förbättringsområden blir det naturligt att koppla handlingsplaner för förändring. 
Många kommuner väljer sedan att efter några års arbete genomföra en förnyad 
utvärdering med hjälp av kommunkompassen för att på så sätt få sina 
förbättringsinsatser bekräftade. 

 

2. Lindesbergs kommun i 
förhållande till 
Kommunkompassen: En 
sammanfattande genomgång  
Utvärderingen 
Utvärderingen av Lindesbergs kommun genomfördes i mars år 2021 och var 
kommunens första utvärdering enligt Kommunkompassens kriterier. 
Utvärderingsgruppen har studerat dokument, granskat kommunens hemsida, 
sociala medier och genomfört intervjuer med ett 40-tal personer i 
organisationen. Bland de intervjuade fanns politiker, ledande tjänstepersoner 
och fackliga representanter. 
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Sammanfattning av resultat 

Nedan visas Lindesbergs totalpoäng samt poängfördelningen per område.  

 
 

 

I nästa diagram illustreras Lindesbergs poängprofil jämfört med ett nationellt 
medelvärde på kommuner som utvärderats sedan kommunkompassen 3.0 
startade, sommaren 2020.  

 

2019/2020 gjordes en revidering av Kommunkompassen. Jämförelser med 
tidigare år kan göras till stor del, men inte fullt ut. Det är viktigt att ta i 
beaktande att områdena reviderats och förnyats samt bedömningen på vissa 
delfrågor skärpts. Områdesindelningen är också ny.  
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Lindesberg (2021) jämfört med ett genomsnitt av alla utvärderingar enligt 
kommunkompassen 3.0, samt Kumla kommun. 

 

Jämförelser 
Alla utvärderingar från 2016 och framåt finns tillgängliga på Sveriges 
Kommuner och Regioners hemsida www.skr.se/kommunkompassen.  
 
Sammanfattande kommentarer 

I sin första utvärdering enligt kommunkompassen får Lindesberg kommuns 420 
poäng. Resultaten är starkast inom arbetsgivarområdet. Det är tydligt under 
intervjuerna att det finns en öppen kultur och ett gott samtalsklimat i 
organisationen. Det är viktiga faktorer som den växande kommunen kan bygga 
vidare på i strävan efter ett tydligare kommunövergripande arbete, bland annat 
inom samhällsbyggnadsområdet där resultatet är lägst. För 
samhällsbyggnadsfrågorna finns också en viktig del av organisationen i en 
gemensam nämnd med andra kommuner. Nämndens verksamheter ses dock inte 
alltid som en självklar del av kommunens styrning och dess uppdrag och 
kompetens kan tas tillvara bättre. 

Kommunkompassen är ett verktyg som ger högre resultat där det finns ett 
gemensamt anslag inom de områden som undersöks. Här har Lindesbergs 
kommun inlett en resa, vilken om den fortsätter kommer påverka framtida 
utvärderingars resultat positivt inom flera områden.  

Kommunens styrdokument är tydligt uppmärkta som policys, riktlinjer etcetera. 
De är dock inte alltid aktualiserade i närtid och detta kan vålla en 
osäkerhetsfaktor i organisationen kring vad som egentligen gäller. 
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Utvärderarna vill inledningsvis även poängtera digitalisering och kommunens 
gemensamma it-funktion som en viktig faktor för att lyckas i sitt fortsatta 
utvecklingsarbete. Det är ett område där verksamheterna inte alltid upplever det 
stöd de idag behöver och som kan bli en flaskhals. 

Det första undersökta området samspel mellan förtroendevalda och medborgare 
genererade 46 poäng. Kommunen saknar övergripande strategier för att 
systematiskt involvera och kommunicera med medborgarna i centrala 
beslutsprocesser. Det finns exempel på medborgardialog där det pågående 
arbetet med utveckling av stadsdelen Hagaberg är mycket uppskattat. 
Kommunen arbetar också med medborgarförslag, men skulle kunna föra en mer 
strukturerad dialog och även informera om både kommunens service och 
resultat i högre utsträckning via hemsidan och andra media. 

Samhällsutveckling som område erhöll 42 poäng. Här finns pågående arbete 
med begreppet hållbarhet utifrån ny styrmodell och en planerad strategi, men 
arbetet är än så länge aktivitetsbaserat inom de olika dimensionerna social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Jämställdhetsarbetet är till exempel 
mest tydligt inom arbetsgivarområdet, även om norra länsdelen arbetar 
tillsammans för att nå jämlik livskvalitet. Bolagen har varit framgångsrika och 
fått utmärkelser inom hållbarhetsområdet och kan inspirera resterande 
verksamheter. Näringslivsarbetet är också ett identifierat utvecklingsområde, ett 
arbete som bland annat stöds genom att ansvaret för frågorna nu tagits över av 
kommunstyrelsen.  

Området styrning och kontroll fick 56 poäng. Den nya styrmodellen är på väg 
att arbetas in i hela linjeorganisationen, men det politiskt övergripande anslaget 
från kommunfullmäktigenivå behöver blir tydligare och kunna ägas av de 
förtroendevalda.  Forum för dialog mellan förtroendevalda och tjänstepersoner 
finns som gynnar den beslutade tillitsbaserade styrningen, och organisationen är 
trygg med sitt planerings- och uppföljningsverktyg som stödjer den röda tråden.  

Effektivitet är nästa område och där fick Lindesberg 45 poäng. Det behöver bli 
tydligare hur resursfördelning och verksamhetsstyrning hänger ihop, något 
organisationen själva identifierat och en ny resursfördelningsmodell är planerad 
till 2024. Analyser utifrån uppnådda resultat och från jämförelser kan också 
stärkas för att säkerställa att resursfördelning blir relevant utifrån de politiskt 
önskade prioriteringarna. En kommunövergripande strategi för samverkan i 
syfte att ge medborgarna och brukarna så mycket som möjligt för 
skattekronorna skulle kunna tas fram och stödja verksamheterna i deras arbete 
med detta. 

Brukarens fokus genererar 51 poäng. De identifierade grunduppdragen, som är 
en del av den nya styrmodellen, ska hjälpa till att internt synliggöra vilka man 
finns till för i de olika verksamheterna. Att tydliggöra vilken service man 
faktiskt kan förvänta sig av kommunen till brukare kan också bespara 
personalen en del arbete och hjälpa till att undvika missförstånd. Här finns mer 
arbete att göra i Lindesberg, och ett kommunövergripande arbetssätt för detta 
saknas ännu. Ett sätt att driva det viktiga förhållningssättet med brukarens fokus 
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är att premiera de som gör ett gott arbete och står för ett gott bemötande. Här 
finns ett gott exempel från barn- och utbildningsförvaltningen.  

Området kvalitetsutveckling fick 47 poäng. Det saknas en gemensam 
övergripande strategi för kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar vid 
sidan av den utvecklade styrmodellen. Flera av verksamheterna arbetar med 
olika typer av kvalitetsarbete och kvalitetsrapporter, så här finns mycket att lära 
av varandra om man vill ta det till en övergripande nivå. Kommunen skulle 
kunna arbeta fram systematik för hur goda exempel sprids i organisationen, hur 
idéer och innovationer kan uppmärksammas och leda till utveckling, och också 
se över it- som stödfunktion för den digitala utvecklingen kommunen står inför. 

Arbetsliv som område genererade 72 poäng och är Lindesbergs starkaste. Ett 
gemensamt sammanhållet arbete kring hållbart arbetsliv genomsyrar 
organisationen. Detta kvitteras även av de fackliga organisationerna som också 
upplever att kommunen lyssnat in och åtgärdat farhågor under arbetet med den 
pågående pandemin.  Det finns ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Kommunen arbetar med att säkerställa framtidens kompetensbehov från flera 
håll, som att bevara arbetsförmåga, göra medvetna lönejusteringar utifrån 
kartläggningar, aktivt arbete med rekrytering enligt gemensam modell och 
validering av befintlig kunskap. Här finns också en analys gjord av vad det är 
som gör att man väljer Lindesberg som arbetsgivare, till grund för det fortsatta 
arbetet. 

Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap får 61 poäng. Till skillnad från det 
närbesläktade arbetslivsområdet är det kommunövergripande anslaget här ännu 
inte lika tydligt och mycket arbete är på gång. Chefer kan få kompetenshöjande 
åtgärder både internt och genom regionens ledarskapsprogram. Det finns en 
chefshandbok som tydliggör ansvaret för chefer och som ny chef får du en 
mentor. Det finns viss efterfrågan av nätverk eller ledarforum gällande 
ledarskap för att täcka samtliga chefer. Medarbetarskapet är något som 
utvecklas främst inom den respektive verksamheten och här kan kommunen 
göra mer för att skapa en gemensam lagtröja.  
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3. Detaljerad genomgång per 
område 
Område 1 Samspel mellan förtroendevalda och medborgare 
 

Rubriker Poäng 

• Strategi för demokratiutveckling och information  
• Kommunens information till medborgare 
• Medborgarnas möjlighet till dialog med politiken 
• Transparens kring resultat   
• Förutsättningar för politiken 

46 

Allmänt 
För att stärka demokratin och det representativa politiska systemets legitimitet 
är en medskapande samhällsstyrning av betydelse. Medborgares möjlighet till 
inflytande, delaktighet och information är viktigt, både för att skapa tillit till det 
demokratiska systemet, öka förståelsen för prioriteringar och för att utveckla ett 
hållbart samhälle. Offentlig verksamhet har ett stort ansvar att tillgängliggöra 
och skapa transparens kring vilka beslut som tas och vilka resultat som uppnås.  
Då räcker inte med att enbart publicera resultat och fakta utan det måste ske på 
ett sätt som blir begripligt och intressant för medborgaren. Det handlar i grund 
och botten om att bygga tillit till det demokratiska systemet som är 
grundläggande för den offentliga sektorn.  

Förtroendevaldas synlighet och tillgänglighet är viktiga faktorer för att 
upprätthålla en god kommunikation och dialog med medborgarna. Att 
förtroendevalda utsätts för hat, hot och våld på grund av sitt politiska uppdrag är 
ett allvarligt hot mot det demokratiska samtalet och i förlängningen mot vår 
demokrati.  

Strategi för demokratiutveckling och information 
En strategi behöver inte nödvändigtvis vara ett nedtecknat dokument där 
ambitionerna inom ett område stöds. Vi efterfrågar en tydlighet att kommunen 
arbetar systematiskt och övergripande med olika delar inom de efterfrågade 
områdena, följer upp hur arbetet går, utvärderar och utvecklar den strategi man 
valt. Det pågår en del aktiviteter både inom demokratiområdet och 
informationsområdet inom Lindesbergs kommun, men de flesta av den 
karaktären att de görs då och då och i delar av organisationen. Det finns en 
ambition att ta fram en demokratideklaration som skulle kunna bli en tydlig 
beskrivning av hur Lindesberg som kommun arbetar med dialogen med sina 
medborgare där ungdomar är en viktig identifierad målgrupp. Den riktlinje för 
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kommunikation som har funnits ska enligt organisationen uppdateras. Det finns 
även riktlinjer för sociala medier och intranätet som guidar organisationen i 
användningen av dessa, som gällde till årsskiftet 20/21 och behöver uppdateras. 

Kommunens information till medborgarna 
Klarspråkslagen styr Lindesberg i hur man förväntas kommunicera. Webben ger 
möjlighet att få text översatt och lyssnafunktion finns. Vi enstaka tillfällen tar 
verksamheter fram information på andra språk men förhållningssättet 
kommunövergripande är att svenska är det officiella språket. Som finskt 
förvaltningsområde har kommunen satsat på denna målgrupp. Kommunen ger 
inte ut någon tidning eller liknande med samhällsinformation till hushållen.   
 
Lindesbergs kommun arbetar aktivt med pressmeddelanden och har träffar med 
pressen efter nämndsmöten. Här efterfrågar vi också information som 
kommunen äger helt själva och kan styra innehållet och tolkningen av fullt ut.  
Kommunen publicerar kallelser och protokoll från politiska möten på webben. 
Kommunfullmäktige websänds och finns att lyssna på i efterhand. Allmänheten 
bjuds in till en frågestund i fullmäktige. Nämnderna har haft öppna möten från 
och till men inte numer, däremot har grupper som vill lyfta viktiga frågor en 
möjlighet att bjudas in på nämndssammanträden. Något 
fullmäktigesammanträde har annonserats på facebook, men det sker inte 
konsekvent. Lindesberg skulle kunna arbeta mer aktivt med innehållet på 
webben och sociala medier för att underlätta för kommuninvånarna att ta del av 
innehållet i demokratiska processer. Kommunens egen bild inför och efter 
viktiga beslut skulle kunna bli tydligare i de kanaler kommunen använder, i 
form av kortversioner eller presentationer av viktiga ärenden.   
 
Medborgarnas möjlighet till dialog med politiken 
 
Kommunen har e-mailadresser, men inga telefonnummer, till de 
förtroendevalda i kommunens olika organ lättåtkomligt på hemsidan. Det finns 
möjlighet att lämna medborgarförslag som enligt hemsidan behandlas inom 
några månader. Vilka förslag som för närvarande är under behandling eller 
vilket utslag de inlämnade fått redovisas inte. Den riktlinje för medborgardialog 
som finns i kommunen beskriver medborgardialogens olika delar och är ett 
innehållsrikt dokument som stöd för att kunna planera och genomföra dialoger, 
om kommunen vill använda denna möjlighet i ökad utsträckning. 
Kommunfullmäktiges möten sker i kommunens olika geografiska delar med 
jämna mellanrum. Det finns ett antal forum som lokala utvecklingsgrupper, 
företagspensionärsråd, råd för personer med funktionsnedsättning, finskt 
förvaltningsråd som används för dialog. Företagsbesök genomförs regelbundet 
och kommunen arrangerar en årlig demokratidag för ungdomar på olika teman, 
där till exempel trygghetsfrågan diskuterats utifrån en genomförd 
trygghetsenkät.  
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Kommunen har själv identifierat behovet av att arbeta mer proaktivt med 
medborgardialog än tidigare, särskilt inför större viktiga beslut. Här kan arbetet 
som pågår med att utveckla servicen kring kommunens noder vara ett stöd i 
utvecklingen av medborgardialogen även om detta inte kommer vara 
bemannade från kommunen.  Det pågår för närvarande ett arbete med 
utveckling av framtidens stadsdel i Hagaberg. Arbetet är ett gott exempel på hur 
organisationens olika delar, även tillsammans med externa aktörer, bedriver 
utvecklingen för att möjliggöra den hållbara stadsdelen. Piteå, Sunne och 
Ängelholm är kommuner Lindesberg kan titta vidare på om man vill utveckla 
arbetet i och kring medborgardialog. SKR har många skrifter på temat 
medborgardialog på sin websida som kommunen har möjlighet att ta del av.   

Transparens kring resultat 
Som Lindesbergsbo kan du ta del av kommunens årsredovisning i sin helhet på 
webben. Det finns också en redogörelse av vad skattepengarna går till i formatet 
”100-lappen”. I övrigt är det inte lätt att ta del av resultaten från kommunens 
verksamheter som medborgare. Förutom några okommenterade nyckeltal 
hänvisas du till jämförelsedatabasen KOLADA och SCB. Här finns 
förbättringsmöjligheter, så som att konsekvent presentera resultat från 
uppföljningar av ekonomi och mål, revisions, medborgar- och 
brukarundersökningar på web och sociala medier på ett sätt som gör det lätt att 
förstå resultaten som medborgare och vilka ambitioner kommunen har utifrån 
redovisad prestation. Vilka resultat kommunen har i förhållande till liknande 
kommuner man väljer att jämföra sig med. Blev det som ni ville?  På facebook 
finns något enstaka exempel gällande utveckling av gymnasiebehörigheten.  

Förutsättningar för politiken 
Det finns en riktlinje för ärendehantering i kommunen. Det är positivt om det 
inte finns otydligheter i beslutsunderlag, vilket genererar återremisser och tar tid 
och kraft från organisationen. Arbetet med underlagen är under utveckling och 
upplevelsen finns att det skulle kunna stödja beslutsfattandet bättre med mer 
stringens. Alternativa förslag till beslut kan vara ett sätt att arbeta. Lindesberg 
skulle kunna utvärdera hur de förtroendevalda upplever sina beslutsunderlag 
och göra ett utvecklingsarbete utifrån detta.  

De förtroendevalda får en omfattande utbildning i början av mandatperioderna 
kring kommunallagen, sekretess, juridik, ekonomi, medieträning, styrmodell, 
arbetsmiljöansvar med mera. Den skulle kunna kompletteras med utbildning 
kring hot och hat riktat mot förtroendevalda då det finns exempel på detta. 
Förvaltningen får ändå beröm för hur hanteringen av dessa situationer skett när 
de uppstått. Utbildningsinsatser till politiker kan också ges under mandat-
perioden vid behov, men det är inte vanligt förekommande. Bolagsstyrelserna 
har fått särskild utbildning och specifik utbildning för ordföranderollen ges 
också. 
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Kommunen har en riktlinje gällande mutor, jäv och representation gällande 
både tjänstepersoner och förtroendevalda. Den kan behöva aktualiseras enligt 
vissa delar av organisationen. Kommunen har ingen whistleblowerfunktion. 
 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

Öppna KS 

websända KF, KF på ”turné” 

Medborgarförslag 

Kontaktuppgifter till politiker 

Riktlinje för medborgardialog 

Kommundialoger och lokala 
utvecklingsgrupper 

Medarbetare från verksamheter på 
instagram 

Innehållsrik politikerutbildning 

Riktlinje för mutor och jäv, gäller 
förtroendevalda såväl som tjänstepersoner 

Strategi för demokratiutveckling med ett 
systematiserat utvecklingsarbete 

Aktuell strategi för 
information/kommunikation 

Kortversioner av ärenden före och efter 
beslut. 

Involvera medborgare systematiskt i 
beslutsprocesser 

Information till kommuninvånare om 
verksamheters ekonomiska och kvalitativa 
resultat, även i jämförelse med andra. 
Nyttja er web och sociala medier 

Kvalitetssäkrade beslutsunderlag med 
alternativa förslag till beslut 

Förebyggande arbete och utbildning 
gällande hot och hat mot förtroendevalda 

Whistleblowerfunktion 

Område 2 Samhällsutveckling 
 

Rubriker Poäng 

• Strategi för hållbar utveckling 
• Social hållbarhet 
• Ekologisk hållbarhet 
• Civilsamhälle, näringsliv och kultur 

42 
 

Allmänt 
Sveriges kommuner har ett brett uppdrag och olika roller av skiftande karaktär 
såsom arbetsgivare, serviceaktör, demokratiaktör och samhällsbyggare. 
Demografisk utveckling och en snabb urbanisering är utmaningar som måste 
hanteras tillsammans med andra okända yttre faktorer som snabbt kan påverka 
verksamheten, till exempel kriser och andra oförutsedda händelser. Kommunen 
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förväntas inte bara tillfredsställa dagens behov utan måste också agera för en 
hållbar utveckling som skapar förutsättningar för framtida generationer att 
tillfredsställa sina behov. 

I rollen som samhällsbyggare är samarbetet med lokalsamhället i form av 
förenings-, kultur- och näringsliv en viktig uppgift. Likaså att upprätthålla 
samverkan på regional och nationell nivå. En viktig uppgift är att fungera som 
katalysator för att olika verksamheter i den geografiska kommunen fungerar 
tillsammans för att skapa attraktivitet, tillväxt och inte minst en hållbar 
utveckling. 

Strategi för hållbar utveckling 
Lindesberg beskriver i sin nya styrmodell att varje verksamhet ska bidra till 
kommunens långsiktiga sociala, ekologiska och ekonomiska hållbara 
utveckling. Horisontella perspektiv som jämlikhet och tillgänglighet ska 
inbegripas. I kommunens mål- och budgetdokument anges att varje generations 
möjligheter inte ska äventyras. Det är en bit kvar innan strategin genomsyrar 
organisationen och upplevelsen är fortfarande att det spretar och arbetas olika i 
organisationens delar. Det finns också ett uppdrag att ta fram en 
hållbarhetsstrategi så en systematisk uppföljning med tillhörande analys av 
utfallet är inte än på plats, men anslaget är tydligt. Kommunen har också gjort 
ett medvetet val att inte skriva egna övergripande styrdokument inom områden 
där man ser sig som en del av de som finns i regionen och med fördel kan 
relatera till dem. Uppföljning och analys av lokala ambitioner utifrån denna typ 
av dokument är dock ändå viktig att genomföra. Idén finns också hos politiken 
att hållbarhetsperspektiven ska vara belysta i alla beslutsunderlag. Bolagen 
beskrivs som de som hittills lyckats bäst. Det goda exempel som alla lyfter på 
hållbart arbete är arbetet man gör tillsammans med framtidens stadsdel 
Hagaberg, en arbetsmodell som kommunen kommer att kunna återanvända då 
det av alla beskrivs som en lyckad och också känd satsning. Gällivare är annars 
en kommun som Lindesberg skulle kunna titta på, där man har gjort 
nulägesanalyser inom hållbarhetsområdet för att kunna jobba systematiskt med 
utvecklingen. 

Social hållbarhet 
Ett av kommunens mål är att bli mer inkluderande och man följer utvecklingen 
på övergripande nivå gällande arbetslöshet, försörjningsstöd med mera. Vid 
behov kommer övergripande utvecklingsmål tas fram. Det finns exempel på 
aktiviteter som bedrivs i delar av organisationen som integrationsprojekt på 
kulturskolan och föräldrautbildningen ABC, ”Alla Barn i Centrum”. Nätverket 
”Vem f-n tar ansvar”, har syfte att skapa mötesplatser och gemensamt ta ansvar 
utifrån de utmaningar som kom i och med flyktingströmmen 2015. Arbetet sker 
tillsammans med Borlänge, Falköping och Nässjö. 

I Brottsförebyggande rådet, BRÅ, samverkar polis, samhällsbyggnad och 
folkhälsoteam för ökad trygghet och folkhälsa. Samhällsbyggnad Bergslagen 
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har tagit fram en app för felanmälan som annonseras bland annat på facebook, 
dit man är välkommen att inkomma även med synpunkter. Norra länsdelen, 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora har en överenskommelse med 
Region Örebro om arbete med folkhälsa. Målet är hög och jämlik livskvalitet 
hos befolkningen i norra länsdelen. Arbetet är kopplat till den regionala 
utvecklingsplanen där det finns mål och strategier beskrivna. Utveckling av 
”Nära vård” i regionen, är ett arbete där målbilden enligt de intervjuade behöver 
tydliggöras. Ett annat exempel som pågår i syfte att gynna folkhälsa och miljö 
är att koppla ihop orterna med varandra med stöd i en gång- och cykelplan.  

Arbetet med jämställdhetsfrågor är tydligare ur ett arbetsgivarperspektiv utifrån 
det systematiska arbetsmiljöarbetet, än utifrån ett brukar- eller 
medborgarperspektiv. Ett gott exempel är arbetsmarknadsenheten som tydligt 
arbetar med att få fler kvinnor att ta del av arbetsmarknadsinsatser. Arbete med 
likvärdig service utifrån ett geografiskt perspektiv sker från näringslivskontoret.  

Ekologisk hållbarhet 
Den nya styrmodellen är delvis ett sätt att få perspektiven att genomsyra arbetet 
och att miljö inte ska ses som en isolerad fråga, vilket kunde upplevas med det 
tidigare upplägget med en miljöberedning. Frågan kring klimatanpassningar 
drivs delvis regionalt men upplevs inte vara helt lätta. Återvinningsstationer 
finns på flera ställen i kommunen, och det finns en fritidsbank och internt drivs 
en återbruksverksamhet för inventarier.  

Kommunens bolag har glädjande blivit premierade för sina arbeten inom 
området. Libo har fått Länsstyrelsens Energi- och klimatpris i kategorin Årets 
föredöme/inspiratör inom offentlig sektor 2019. Linde Energi AB har fått 
guldmedalj för sitt hållbarhetsarbete. Det skapar en stolthet i hela 
organisationen att nå framgång och exemplen kan användas att inspirera 
kommunen att utveckla hållbarhetsarbetet både i hela och delar av 
organisationen och i detta även samverka med samhället i övrigt.  

Civilsamhälle, näringsliv och kultur 
Det finns exempel på samverkan med civilsamhället och flera lyfter att detta är 
en förutsättning för god samhällsservice i kommunen. En tygliggjord 
övergripande strategi i kommunen saknas dock. Väntjänsten är en helt frivillig 
verksamhet i syfte att bryta social isolering och kunna få enklare hjälp och stöd 
som har kontaktuppgifter genom kommunens hemsida. Under pandemin har 
bland annat Röda korset och kommunen samverkat för att verksamheter ska 
kunna fungera.  

Kommunen delar ut pris till årets företagare och besöker företag regelbundet. 
Upphandlingar drivs delvis via ramavtal i syfte att möjliggöra för flera och 
mindre entreprenörer att kunna få delta. Kommunen har en ambition att få de 
många framgångsrika företagen nöjdare med kommunens insats gentemot 
näringslivet och arbetar för detta utifrån en gjord analys, bland annat genom att 
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nyligen ha flyttat ansvaret för frågorna till kommunstyrelsenivå. Ett problem 
som lyfts är att detaljplanearbetet har legat efter och Lindesberg växer.  

Den nya tillväxtnämnden, med ansvar bland annat för kultur- fritids- och 
arbetsmarknadsfrågor, tar för närvarande fram en strategisk plan för arbetet som 
sägs ha fokus på barn- och unga.  

Det finns en ambition att samverka med föreningslivet för att utveckla 
samhället, men Lindesberg har ingen övergripande strategi eller uttalade mål 
kring detta arbete. Kommunen driver själva sina idrottsanläggningar. Några 
elitklubbar får ersättning för att de marknadsför kommunen externt. Bolagen 
breddar nu perspektivet på sina stöd till att omfatta övrigt föreningsliv. Appen 
Kultur Lindesberg möjliggör för såväl medborgarna och besökarna att på ett 
enkelt sätt ta del av utbudet som erbjuds. Kommunen delar årligen ut 
kulturstipendie, föreningsledarstipendie och byggnadspris om vardera 10 000 
kronor.  
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hållbarhetsområdet 
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Allmänt 
Alla kommuner behöver ha ett styrsystem som säkerställer att de politiska 
viljeyttringarna omsätts till praktisk handling i verksamheterna. En gemensam 
vision och uppföljningsbara mål som påverkar organisationen behöver 
formuleras och förankras. I ett fungerande styrsystem måste de förtroendevalda 
också kunna följa upp och se om insatta resurser leder till reella resultat för 
brukare och medborgare.  

En väl fungerande styrning handlar också till stor del om samspel och dialog 
mellan de förtroendevalda och tjänstepersonerna. Det är viktigt att de olika 
rollerna klargörs och att det finns en tillit från ledningen till professionens 
kunskap och kompetens att erbjuda bra service och tjänster till brukarna. En stor 
utmaning är att uppnå ett lagarbete i alla delar av organisationen där man har en 
gemensam målbild att sträva efter. 

 
Strategi för styrning 

Den gällande styrmodellen i Lindesberg är nu inne på sitt andra år vid planering 
inför 2022. Modellen som används i kommunen, men inte hela koncernen, ska 
vara tillitsbaserad med kvalitetsstyrning, målstyrning och ekonomistyrning som 
tre parallella delar. En förutsättning för utveckling är sedan att samtliga 
verksamheter identifierat sitt grunduppdrag. Mål som sätts för grunduppdraget 
ska beskrivas i ett önskvärt resultat eller effekt, och prioriteras utifrån 
medborgarens nytta. Som underlag används SWOT-analyser. Organisationen 
arbetar tillsammans horisontellt med omvärldsbevakning inför planeringen. 
Resultatet av planeringen ska generera mervärde från verksamheterna till 
medborgarna, inte bara för verksamheten självt.   

I november görs en 5-årig plan för investeringar och underhåll. Planeringen 
fortsätter med en analysdag i mars samt mål- och budgetseminarium i april inför 
att budgeten ska beslutas i juni. Nämnderna levererar sedan sina 
verksamhetsplaner till kommunstyrelsen i december. 



§98/21 Rapport Kommunkompassen 2021 - KS 2020/168-6 Rapport Kommunkompassen 2021 : Kommunkompassen Lindesbergs kommun 2021

Kommunkompassen Analys av Lindesberg kommun 18 

Politisk styrning 
Input till styrmodellen ska enligt kommunen utgå från medarbetare och en 
närhet till medborgarna, till skillnad från det tidigare traditionella vision och 
målnedbrytningsmodellen. Det är något som intervjugrupperna bekräftar. Det 
har blivit en skillnad och en tydlighet för den enskilda chefen om vad som styrs 
utifrån vardagsuppdraget. Ett problem är att utvärderarna och de 
förtroendevalda inte är helt med på hur politikernas vision och vilja med 
kommunens utveckling ska hitta in i styrningen. Detta har tidigare upplevts 
tydligare. Den antagna politiska vision som finns är inte känd och flera av 
organisationens delar har egna visioner som skulle kunna synkroniseras med 
den övergripande. Även om nämndsordförandena upplever att man styr 
verksamheten, är det inte tydligt hur det går till utifrån styrmodellen. Det är 
ännu otydligare hur kommunfullmäktige som enligt kommunallagen är de som 
ska sätta mål för organisationen, faktiskt gör detta. Ett mål som utrycks i 
kommunens övergripande styrdokument är ambitionen att blir en av Sveriges 
bästa skolkommuner, en utmaning som i signalerna inåt i organisationen kan bli 
tydligare om politiken sätter skarpa mål inom området och tydliggör hur hela 
koncernen i så fall förväntas bidra. Varberg är en kommun som arbetat med att 
förnya sin vision och använt film som media för detta. 

En gemensam värdegrund som lever och är känd i organisationen saknas och är 
efterfrågad, men det finns en delad sund kultur som intervjugrupperna vittnar 
om som hjälper organisationen framåt. Förhållningssätt och vikten av att ha 
medborgarna i fokus tas upp i den nya styrmodellen, men det är oklart hur 
ambitionen med arbetet för att ta fram det gemensamma förhållningssättet ska 
gå till, av vem och hur. Till exempel vilken roll kommer de förtroendevalda ha i 
detta och hur utfallet ska följas upp, utvärderas och utvecklas framåt så att 
arbetet inte blir ett projekt med ett avslut som sedan inte ägs och utvecklas. 
Ordet tillsammans dyker upp i flera sammanhang i intervjuerna som ett begrepp 
som börjar kläs med innehåll och sätta sig som ett sunt förhållningssätt, och 
kanske är det något organisationen kan bygga på i detta arbete. Flera delar av 
organisationen arbetar med egna värdegrunder, och det är viktigt att ta hänsyn 
till i det kommande arbetet så att det slutligen hänger ihop. Vaxholms arbete 
med sina tre värdeord kan vara något för Lindesberg att studera. 

Uppföljning och analys 
Nämnderna gör såväl lägesrapporter, delårsrapporter, årsredovisningar och 
internkontroll. Verksamhetens mål och det ekonomiska utfallet följs 
kontinuerligt och rapporteras till nämnd. Kvalitetsrapporter görs på såväl 
enhets- som verksamhetsnivå. Denna typ av rapportering skulle kunna 
synliggöras för medborgare tydligare via de kanaler kommunen använder, även 
med kommentarer av resultat.  

Lindesberg arbetar med uppsiktsplikten som ett sammanhållet begrepp av de 
aktiviteter som arbetar för att kommunstyrelsen sköter detta uppdrag. Nämnder 
som riskerar avvikelser för en dialog på KS kring detta. Med befintliga 
stödsystem har organisationen kontinuitet i uppföljning på alla nivåer av såväl 
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mål som internkontroll och exempelvis arbetsmiljö. Internkontrollen kopplas till 
kvalitetsfaktorer och grunduppdraget. Den analysdag som genomförs innehåller 
en del kartläggning av utfall och förutsättningar framåt, men skulle kunna ha 
tydligare inriktning på analys av verksamheternas utfall och resultat, i 
jämförelse med andra och för att kunna stretcha ambitionerna. Det är också 
efterfrågat att tidigare på året kunna få en rättvisande ekonomisk uppföljning 
som chef i verksamheterna så att man så snart som möjligt kan vidta eventuella 
åtgärder vid avvikelser. 

Rapportering av och konsekvenser vid avvikelser behöver stringens och 
tydliggöras hur det går till för organisationen. Chefer kan annars uppleva det 
som att det inte spelar någon roll om de eller deras kollegor håller budgeten 
eller inte. En del verksamheter dras med kontinuerliga underskott och då är det 
viktigt för beslutsfattare att ändå kunna visa att det finns en avkrävd och 
accepterad analys, hantering av åtgärder och justering av resursfördelning eller 
ambitionsnivåer, om det anses behövas. 

Samspel mellan rollerna som förtroendevald respektive tjänsteperson 
Det goda klimat som organisationen vittnar om idag upplevs i stort även i 
dialogen mellan tjänstepersoner och förtroendevalda. Det finns dock en oro att 
detta också kan göra rollerna otydliga. Tidigare har organisationen inte alltid 
upplevt att man talat gott om varandra och känner en viss osäkerhet inför det 
kommande valåret. Det nya utskottet för stöd och strategi, under 
kommunstyrelsen, ska vara ett forum där dialogen kring styrningen gynnas vid 
sidan om den årliga planerings- och uppföljningsprocessen. Det finns en 
efterfrågan av politiskt mod att anpassa ambitionerna med uppdragen efter 
tilldelade resurser, ett uttalande som i sig belyser att ekonomi- och 
verksamhetsstyrning fortfarande delvis upplevs som parallella processer. 
Tillitsbaserad styrning och tillsammansbegreppet kan hjälpa organisationen 
även inom detta område, om man klär detta med innehåll som alla inblandade 
har ett ägandeskap till. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 
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Allmänt 
Det sker en kontinuerlig förändring i kommunerna som kräver utveckling av 
den service som tillhandahålls. En viktig förändringsfaktor är den demografiska 
utvecklingen, med ett allt större antal invånare i de äldre och yngre 
åldersgrupperna, vilken ökar behovet av tjänster hos de äldre och yngre 
brukarna samtidigt som finansieringen av verksamheten blir svårare. Ett svar på 
hur detta ska lösas är ökad effektivitet. Det handlar då inte om att ensidigt skära 
ner kostnader. Det innebär istället att hitta smartare arbetssätt och ett bättre 
resursutnyttjande som kan göra så att servicenivån till brukarna bibehålls eller 
förbättras. Kort sagt handlar effektivitet om att förstå samspelet mellan 
resursinsats och kvalitativa resultat och att kunna agera utifrån de 
förutsättningarna, både strategiskt och operativt. 

Strategi för effektivitet 
Den nya styrmodellen ska hjälpa till med effektivitetsarbetet med sina 
identifierade grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och ekonomistyrningen som sker 
parallellt. Det gäller nu att tydligare se hur resursfördelning och uppdrag hänger 
ihop, detta upplevs inte alltid tydligt i verksamheterna. En modell för att tilldela 
resurser tydligare knutet till volymer har diskuterats och planeras att tas fram till 
2024. Här kan kommunen använda sig av sin samhällsbyggnadsförvaltning 
bättre för att sy ihop kunskap med behov av förståelse i linjen. Lidingö är ett 
exempel på en kommun som arbetar med en tydlig resursfördelningsmodell 
kopplat till demografisk utveckling i ett tio-årsperspektiv.  
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Jämförelser för effektivitet 
Lindesberg arbetar övergripande med jämförelsenätverket mellannyckeln och 
följer resultat i KKiK (kommunens kvalitet i korthet). Kommunen är även med i 
Sveriges Kommuner och Regionens nätverk ”Styra för resultat”. Systematiken 
kring jämförelsearbete upplevs ändå saknas i organisationen även om flera ingår 
i nätverk och ambitionerna med nya styrmodellen känns mer relevanta. Tidigare 
har flera av de intervjuade upplevt att målet är att vara bättre än 
grannkommunen. Här finns god hjälp att få i RKAs (rådet för kommunala 
analyser) databas. Jämförelser med ett strategiskt noga aktuellt urval av 
kommuner kopplad till kunskap om nettoavvikelser och kvalitativa resultat kan 
hjälpa Lindesberg vidare mot en effektivare organisation. Tyresös modell att 
presentera KKiK de kallar kvalitetsuppslag eller Resultatnätverket R9.s årliga 
rapport kan vara inspirationskällor. 

Kommunen vittnar själv om att man skulle kunna utveckla arbetet med att 
utvärdera nyttan av gjorda investeringar, där bolagen upplevs ligga steget före. 
Idag får politiken en avvikelserapport per nämnd. Här kan man lära av varandra 
och använda någon form av nyttorealiseringsmodell. Kommunen står inför 
mycket utvecklingsarbete och växer, vilket gör det extra angeläget att ha 
kostnadskontroll på utvecklingen. Utvecklad projekt- och processtyrning kan 
också hjälpa organisationen. En kommun som arbetat mycket och framgångsrikt 
med processtyrning är Eskilstuna. 

Nya arbetssätt och ny teknik som ökar effektivitet 
Ökad digitalisering står skrivet i mål- och budgetdokumentet som en väg att 
klara av kompetensförsörjning och välfärd i framtiden. Det finns e-tjänster, men 
många kräver ändå manuell hantering i form av nedladdning av dokument och 
att de skickas in till kommunen. Pandemin har skyndat på utvecklingen, även 
om verksamheterna vittnar om att här finns det mycket kvar att göra. 
Kommunen arbetar utifrån den regionala digitaliseringsstrategin. Man 
efterfrågar reellt stöd för detta från centralt håll och att kunna göra detta 
tillsammans. Även vanliga processer som rekrytering och avveckling av 
personal upplevs ta onödig tid och kraft från chefer då de inte flyter på som de 
skulle kunna göra med IT-stöd. Lidingö stad som också fått utmärkelsen årets 
digitaliseringskommun, har som Örebro kommun centralt avsatta resurser för 
digitalisering kopplat till effektivitetsutveckling och har ett väl utvecklat e-
tjänsteutbud. 

Samverkan för effektivitet 
Lindesberg samverkar i många frågor på alla nivåer i organisationen med 
regionen, och använder regionens strategiska dokument för sin egen utveckling 
utan att alltid göra dessa till lokala varianter. Det anses effektivisera arbetet och 
man kan lägga större fokus på den egna styrningen för att uppnå ambitionerna. 
Det finns ett samordningsförbund för de tekniska verksamheterna och 
lokalvården tillsammans med Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. Även 
samhällsbyggnadsnämnden och överförmyndarnämnden delas med dessa 
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kommuner. På chefsnivå finns också nätverk mellan dessa kommuner, 
exempelvis för kompetensförsörjning och inom socialförvaltningen.  

Föreningslivet och civilsamhället ses som en viktig resurs för ökad 
samhällsnytta och kvalitet för kommuninvånarna, men det finns inte uttalat som 
strategi eller nedtecknade avsiktsförklaringar som styr detta. Röda korset, 
volontärer och Erikshjälpen är exempel där det finns överenskommelse i delar 
av organisationen.  

Delar av organisationen efterfrågar en tydlighet i samverkan. Med vilka ska 
man samverka i första hand för att utmanas och utvecklas i framtiden? Vad är 
målet med samverkan? Det är viktiga strategiskt val och kan hjälpa Lindesberg i 
utvecklingen och effektivisering att här göra väl avvägda val tillsammans i 
organisationen. Här kan kommunen också nå ökad effektivitet genom uttalad 
samverkan med tydliga målambitioner med sina samverkanspartners.  

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

Balanserad styrmodell 

Samverkan i regionen 

Strategi för effektivitet  

Analysarbete 

Uppföljningsmodell - investeringar 

Anpassning till demografi 

Jämförelser - kolada 

Digitalisering 

Förenkla administrationen 

Samverkan internt, tvärsektoriellt  

 

Område 5 Brukarens fokus 

Rubriker Poäng 

• Strategi för brukarens fokus 
• Fokus på service 
• Förenklade kontakter med kommunen 
• Information kring kommunens serviceutbud 
• Möjlighet att påverka utformningen av de egna 

tjänsterna 

51 

Allmänt 
Med ”brukarens fokus” menas att kommunen har en styrning och ledning som 
utgår från brukarens behov. Vid förbättring och effektivisering av verksamheten 
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måste brukaren ha en central roll genom involvering och medskapande. 
Brukarens upplevelser och kunskap inom ramen för lagstiftning och ekonomi är 
en förutsättning för att hitta nya arbetssätt och skapa önskade förflyttningar. 

Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är viktiga kvalitetsaspekter på all 
service. Att vara tydlig när det gäller information om vad brukarna kan förvänta 
sig avseende servicekvalitet är en annan viktig aspekt. Många gånger beror 
missnöje hos brukare på att man från verksamheten inte klargjort för brukarna 
tjänsternas innehåll. Förväntad kvalitet motsvarar då ibland inte levererad 
kvalitet vilket skapar missnöjda föräldrar, vårdtagare, klienter, med mera. 
Tydlig information om tjänster och möjlighet för brukarna att tycka till om de 
tjänster som utförs leder till en större andel nöjda brukare. 

Strategi för brukarens fokus 
Identifierade grunduppdrag är en viktig gemensam strategi men det har inte satt 
sig än riktigt. Det blir tydligt under intervjuerna och när man letar information 
att det än så länge inte är en gemensam strategi att utgå från kundens fokus i 
utvecklingen av arbetssätt. Verksamheterna och bolagen beskriver sig olika bra 
på dialog med sina kunder. Arbetet är under utveckling och de som har längre 
vana och rutiner för detta kan användas som förebilder. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen använder en feedbackmodell för att stärka 
verksamhetsutvecklingen och en sådan kan stärka brukarens fokus och spridas i 
organisationen. På nämndssammanträden finns en stående punkt kring goda 
exempel, men det är oklart om det gäller alla, hur mycket det handlar om 
brukarfokus och om det är konsekvent. Helsingborg är en stad som arbetat 
genomgripande med sitt fokus på kunder utifrån sin servicepolicy som kan vara 
värt att titta på.  

Fokus på service 
Kommunen kan centralt stödja fokus på brukare och kunder bland annat genom 
att uppmärksamma de som gör ett gott jobb. Några exempel finns, som 
uppmärksamhet i veckobrev i delar av organisationen, och teams tas upp som en 
kanal som används för detta. Varje år delar barn- och utbildningsnämnden ut ett 
pris till den pedagog, maximal utveckling och lärande för barnet eller eleven, 
och nomineringsförfarandet annonseras bland annat på Facebook. Vissa deltar i 
regiongemensam utbildning i bemötande. Den kommunövergripande riktlinjen 
för lönepolitik lyfter att lönen ska stimulera till bästa möjliga service till 
invånarna, men det finns inga gemensamma lönekriterier som stödjer detta eller 
ett arbete som säkerställer att detta beaktas i lönesamtalen eller annonsering i 
hela organisationen.  

Förenklade kontakter med kommunen 
Via medborgarservice som finns på biblioteket kan du få stöd i kontakt med 
myndigheten på svenska, arabiska, engelska och finska. Tjänsten annonseras 
under omsorg på hemsidan. Du kan även där få hjälp med andra 
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myndighetskontakter också, så sidan skulle med fördel kunna synas tydligare på 
kommunens första sida. E-tjänsterna som finns är ofta inte utvecklade att kunna 
skötas helt digitalt, som exempelvis vid skolval. Servicenoder planeras i 
kommunens olika delar i samverkan med föreningslivet och utan kommunal 
personal, för att tillgängliggöra service ytterligare. Kommunen har ingen 
chatrobot eller FAQ-sida på webben. 

Information kring kommunens serviceutbud 
Det är inte helt enkelt att förstå vilken typ av hjälp kommunen erbjuder via 
hemsidan, inte vilka resultat som verksamheterna levererar eller hur kommunen 
ligger till jämfört med andra. Till exempel finns ingen presentation av vilka 
äldreboenden kommunen har. Däremot har kommunens skolor egna sidor med 
kontaktuppgifter men kvalitetsrapporterna har något år på nacken. Det görs 
brukarundersökningar i verksamheterna men resultaten finns inte presenterat 
med systematik från verksamheterna på webben eller i andra sociala kanaler.  

Möjlighet att påverka utformningen av de egna tjänsterna 
Verksamheterna arbetar med olika typer av systematik för att kvalitetssäkra 
leverans på individnivå i form av individuella planer, genomförandeplaner och 
liknande. Som elev i skolan kan du byta skola och denna möjlighet finns också 
presenterat på webben. Det händer att elever också vill byta skola och då gör 
kommunen sitt bästa för att tillgodose detta. Efterfrågas byte av boende eller 
annan daglig verksamhet som passar bättre arbetar man också för att försöka 
tillgodose detta.  

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

Grunduppdrag som uppdrag 

Lönekriterier 

Metod för feedbackövningar 

Stående punkt med goda exempel på 
nämndssammanträden 

Medborgarservice 

Stärkt kund- och brukarperspektiv 
generellt.  

E-tjänster som är fullt ut digitala 

Websida med information anpassat till 
potentiella kundgrupper 

Resultat från enkäter på web 

Systematiserat och strategiskt arbete med 
jämförelser 
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Område 6 Kvalitetsutveckling 
 
Rubriker Poäng 

• Strategi för kvalitetsutveckling 
• Centrala utvecklingsinsatser för bättre kvalitet  
• Förbättringsarbete 
• Samverkan för kvalitetsutveckling 

47 

Allmänt 
Ett av kommunernas huvuduppdrag är att ge kommunens medborgare 
välfärdsservice av god kvalitet. För att kunna åstadkomma detta behöver alla 
anställda i en kommun kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten, både 
internt i organisationen samt tillsammans med andra aktörer.  

Ett systematiskt kvalitetsarbete är därför centralt för att driva 
verksamhetsutveckling med syfte att möta kraven från brukare och medborgare. 
Ett ständigt förbättringsarbete sker där ett systematiskt arbete bedrivs, utrymme 
för kreativitet ges och optimal resursanvändning sker. Inom detta område berörs 
både kommunens strategiska inriktning samt verksamhetens löpande operativa 
arbete med ständiga förbättringar. Innovation och samverkan med både brukare 
och andra aktörer är också medel för att finna nya lösningar som svarar mot 
behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. 

Strategi för kvalitetsutveckling 
Den nya styrmodellen sägs jobba även mot kvalitetsutveckling med sitt fokus på 
grunduppdrag och kvalitetsfaktorer som beslutas politiskt och finns med i 
årshjulet för planering och uppföljning. Kvalitetsfaktorerna ska ha minst två 
indikatorer kopplade till sig. I kommunens övergripande styrdokument används 
ambitionsbegrepp som att Lindesberg ska stå för ”hög” kvalitet och ”bra” 
kvalitet vilka också behöver tydliggöras. Det är viktigt för den som ansvarar för 
en verksamhet att veta vad som är förväntat och att verksamheterna även på 
chefsnivå vet när de levererar enligt förväntan. Även stödfunktioner förväntas 
utveckla styrning enligt styrmodellen och brottas med utmaningen att hitta 
faktorer och mått. En utmaning är att hålla i det arbetet och säkerställa att dessa 
också hittar fram och levererar utifrån beställd kvalitet till sina respektive 
kunder.  

Centrala utvecklingsinsatser för bättre kvalitet 
Det finns en kvalitetsgrupp som leds från kommunledningskontoret med 
representanter från koncernens alla delar. Här hjälper man varandra att sätta 
styrningen och utveckla och fylla styrsystemet med innehåll. Idag arbetar 
verksamheterna med olika former av kvalitetsrapporter, processtyrning, L,ean 
och annat. I socialförvaltningen finns idag ett kvalitetsledningssystem enligt 
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socialstyrelsens föreskrifter. Skolan tycker att de kommit en bit på väg att 
anpassa sina kvalitetsrapporter efter nya styrsystemet. Det är välkommet att 
man nu tar ett centralt grepp om frågan och arbetar fram gemensamma modeller 
för kvalitetsstyrning. SKR erbjuder kommuner kunskapshöjande åtgärder inom 
området tjänstedesign, en modell att i högre grad involvera kunderna i 
utformningen av sina egna tjänster. 

Förbättringsarbete 
Både bolagen, tillväxt- och samhällsbyggnadsförvaltningen vittnar om ett 
systematiserat arbete med att ständigt förbättra sina leveranser och själva 
produktionen. Det sker genom att lyfta medarbetares förslag, arbeta med 
innovationer eller särskilt utpekade grupper som arbetar med detta i fokus. Det 
finns systematik som kan återanvändas i hela organisationen. Det pågår också 
digitaliseringsambitioner i delar av organisationen. Lindesberg skulle kunna 
tjäna på att ett helhetsgrepp kring detta för att bistå verksamheterna och 
säkerställa kundfokuset i utvecklingen. En kommun som tagit ett sådant grepp 
och fått fart på utvecklingen är Kumla kommun med sitt arbete ”Digitala Kumla 
2025”. 

Samverkan för kvalitetsutveckling 
En platt organisation beskrivs som en viktig faktor som gör det lätt att nå 
varandra vid behov. Lärande över organisationsgränserna är dock något som 
Lindesberg kan göra mer av systematiserat, och det uttrycks också som ett 
önskemål. Den goda energi och upplevelse av synergieffekt som det 
gemensamma arbetet med stadsdelsutvecklingen i Hagaberg skapat har gett 
mersmak. Samverkan med brukare, intresseorganisationer och näringsliv för att 
nå än bättre kvalitet och leverans i verksamheterna kan utvecklas och 
systematiseras med stöd av avsiktsförklaringar och avtal. Ett sådant arbete som 
pågår för ökad medborgarservice är arbetet med noderna i kommunens olika 
geografiska mittpunkter, och detta arbete är under utveckling i syfte att stärka 
servicen. Kommunen har ett systematiserat arbete med polis och region för 
krisarbete. Samhällsbyggnads felanmälningsapp är ett exempel i sig på 
samverkan där alla kommuner gemensamt tar in synpunker i samma system och 
möjliggör för de som bor i de aktuella kommunerna att inte behöva fundera på 
vart i Bergslagen man råkar befinna sig när man felanmäler. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

Pedagogiska priset 

Snabbfotad organisation i förändring tack 
vare platthet. 

App. för felanmälan som tar in brett. 

Lex Sara och Lex Maria har ökat sista 
året. Analys och åtgärder saknas. 

Övergripande strategi för 
kvalitetsutveckling och ständiga 
förbättringar vid sidan av den utvecklade 
styrningen 
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Digitaliseringens/IT grunduppdrag som 
stöd för verksamhetsutveckling 

Stöd för innovation (samhällsbyggnad och 
bolagen gott exempel) 

Samverkan med brukare för att utveckla 
kvaliten, tjänstedesign 

Tydliggör ”rätt” kvalitet 

 

Område 7 Arbetsliv 
Rubriker Poäng 

• Strategier för ett hållbart arbetsliv 
• Strategisk kompetensförsörjning 
• Arbetsmiljö och sjukfrånvaro 
• Jämställdhet och mångfald 

72 

Allmänt 
Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att 
kommuner behöver både attrahera nya och behålla medarbetare samt även ställa 
om verksamheten de kommande åren.  

Ett hållbart arbetsliv ska möjliggöra för medarbetare att arbeta med god hälsa 
och kombinera ett sunt arbetsliv med privatlivet. En bra och utvecklande 
arbetsmiljö uppnås då ett systematiskt arbetsmiljöarbete omsätts i praktiken, 
arbetet är känt och leder till konkreta åtgärder. 

Tillgången till rätt kompetens – strategisk kompetensförsörjning – påverkar 
kommuners möjlighet till att leva upp till givna uppdrag och de krav som ställs 
enligt lagstiftning samt att vara konkurrenskraftiga utifrån ett 
arbetsgivarperspektiv. 

Ett ytterligare sätt att arbeta med utveckling av välfärdstjänster är att uppmuntra 
till mångfald i organisationen. Med mångfald bland medarbetare tar man vara 
på kompetens och ökar möjligheterna till innovation och tillväxt. Att ha 
medarbetare med olika erfarenheter och bakgrund ger kunskap och perspektiv 
som hjälper att förstå medborgarnas och brukarnas olika behov. 

De strukturella skillnader som finns mellan män och kvinnor på svensk 
arbetsmarknad idag påverkar såväl individen som verksamheten, arbetsgivare 
och samhället i stort. Med närmare 1,2 miljoner medarbetare är kommuner och 
regioner en stor del av arbetsmarknaden varför de har ett betydande ansvar att 
identifiera och motverka arbetsmarknadsrelaterade ojämlikheter. 
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Strategi för hållbart arbetsliv 
Arbetslivsområdet är det starkaste området i Lindesbergs utvärdering. Attraktiv 
arbetsgivare är ett av kommunens inriktningsmål och flera faktorer följs 
övergripande, arbetet utvärderas och utvecklas. Arbetet för att möjliggöra ett 
hållbart arbetsliv innehåller flera strategier som exempelvis den att behålla 
arbetsförmåga. Den strategin efterlevs bland annat genom att möjliggöra 
variationer under anställningstiden utifrån individens övriga livssituation och 
önskemål. I det samlade dokumentet handbok för planering och uppföljning 
behandlas bland annat attraktiv arbetsgivare, det tredelade ledarskapet, ansvar 
för information mellan organisationens olika delar, samt det stöd som finns att 
tillgå. Handboken är kopplad till kommunens styrsystem och ska uppdateras för 
att stödja modellen med tillitsbaserad styrning som nu arbetas fram. 

Den centrala HR-enheten upplevs som ett gott stöd och drivande i arbetet och 
ambitionen finns att få ihop alla delar kring personalfrågor. Strävan är att få ner 
antalet styrdokument. De dokument som finns idag är inte alltid tydligt märkt 
Lindesberg, eller tydliggör ambitioner med arbetet, som exempelvis 
”hälsofrämjande arbete – en vägledning”. Det är tydligt vid intervjuerna att det 
fortfarande upplevs som att arbetet spretar. Organisationens olika delar sköter 
till stor del det strategiska arbetet själva och det finns luckor, som exempelvis 
att få kontinuitet i brandskyddutbildning. 

Strategisk kompetensförsörjning 
Lindesbergs kommun arbetar på flera fronter för att säkra kompetensbehoven i 
framtiden och är på väg fram med kommunövergripande dokumentation kring 
detta arbete, som idag sköts på förvaltningsnivå. Flera exempel finns på 
samverkan med universitet för att studenter ska möjliggöras anställning redan 
under studietiden. Kommunen erbjuder garanterade anställningar för de som 
väljer att skaffa sig utbildning, valideringsmöjligheter och specialistutbildning 
på arbetstid. Vidare ser man också över och likriktar bemanningar i grupper, 
möjliggör heltidsanställningar och möjligheter att arbeta deltid efter 
pensionering. De fackliga företrädarna uppskattar samarbetet och möjligheterna 
gällande kompetensförsörjning och vittnar om närhet till dialog, hög kompetens 
och goda relationer.  

Kommunen säger sig arbeta enligt konceptet kompetensbaserad rekrytering, 
vilket dock inte är allmänt känt bland chefer. Annonsering sker på olika fronter, 
som till exempel i videoform på facebook. Linked In är också en använd kanal, 
och kommunen står ibland på mässor för att synas som arbetsgivare. En strategi 
är att se de anställda som ambassadörer, som kan rekommendera Lindesberg 
som attraktiv arbetsgivare. Det finns ett antal förmåner som exempelvis 
förmånscykel, motionstimme och hälsosamtal. Lönepolitiken med tillhörande 
lönekriterier som ska finnas på verksamhetsnivå ska stimulera till medskapande, 
utveckling, goda arbetsprestationer och bästa möjliga service till invånarna. 
Flera lönekartläggningar har lett till idag jämlika löner.  
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Arbetsmiljö och sjukfrånvaro 
Samverkansavtalet ligger till grund för det systematiska arbetet med 
arbetsmiljön. De fackliga organisationerna blir tidigt delaktiga i 
personalärenden, vilket uppskattas. På en generell nivå lyfts också att 
samarbetet utifrån uttryckt oro från medarbetare med anledning av 
coronaviruset har fungerat mycket respektfullt och konstruktivt. 
Medarbetarenkät gjordes senast 2020 med 67 procent svarsfrekvens, resultatet 
ligger som grund för utvecklingsarbete och resultatet tas till exempelvis upp på 
de gemensamma kvalitetsdagarna. Det finns etablerade kända rutiner för 
sjukanmälan och rehabilitering. 

Kommunen arbetar för att bevara arbetsförmågan tillsammans med 
Regionhälsan, dit man kan vända sig med arbetsrelaterade problem. Det finns 
även möjlighet att få stöd för icke arbetsrelaterade problem via S:t Lukas. 
Sjukfrånvaro, personalomsättning, sysselsättningsgrader med mera följs 
kontinuerligt och används till grund för utvecklingsarbetet. Organisationen 
vittnar om ett långsiktigt kontinuerligt arbete där kommunens centrala 
hälsoutvecklare lyfts fram som en framgångsfaktor. 

Jämställdhet och mångfald 
Det finns rutiner för kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella 
trakasserier som godkänts av diskrimineringsombudsmannen 2019. 
Handläggare som handhar utredningsarbete kopplat till upplevd kränkning 
utbildas.   

Ett strategiskt grepp som används är lönedifferentiering, för att gynna 
flerspråkighet exempelvis gällande finska, då kommunen är ett finskt 
förvaltningsområde.  

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

Strategi behålla arbetsförmåga. ”Går ej att 
smita förbi chefsansvaret” 

Strategier för attraktiv arbetsgivare.  

Riktlinjer för lönepolitik, kartläggningar 

Samverkansavtal – även tydligt i mål och 
budgetprocess enligt fack. obs saknas APT 
under pandemin 

Stöd även till icke arbetsrelaterade problem 

Hälsofrämjande arbete, hälsoutvecklare 
centralt, cyklar, löneväxling,  

Etablerade kända rutiner för sjukanmälan, 
rehabilitering - låg sjukfrånvaro ett resultat 

Kompetensbaserad rekrytering inte känd 

Koppla strategier med det tredelade 
ledarskapet till tillitsbaserad styrmodell 

”Verktyg finns, men inget årshjul eller 
systematiserat”, exempelvis brandskydd 
och HLR utbildning 
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Arbetsmiljöundersökning 

Företagshälsovård 

Kompetensförsörjningsstrategier 

Kompetensbaserad rekrytering 

Analyserat behov och varför man väljer 
Lindesberg 

Validering av kompetens 

Rätt till heltid 

Samverkan med universitet – anställer 
studenter och bygger på kunskap hos 
befintlig personal 

Kultur i organisationen 

HR som verkligt stöd 

Jämställdhet utifrån regional strategi, fått 
effekt utifrån jämställdhet. Flerspråkighet 
en lönefråga.  
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Område 8 Chef- och ledarskap samt medarbetarskap 

Rubriker  Poäng 

• Strategi för chef- och ledarskap samt medarbetarskap 
• Högsta cheferna som förebilder  
• Chefers uppdrag 
• Intern kommunikation 
• Utveckling av ledarskap och medarbetarskap 

61 

Allmänt 
Ett bra chef-och ledarskap är avgörande för att attrahera kompetenta och 
engagerade medarbetare. Chef-och ledarskapets främsta uppgift är att leda och 
organisera arbetet så att verksamheterna når sina mål. Det ska vara tydligt vad 
som förväntas av chefer, ledare och medarbetare avseende handlingsutrymme. 
En chef sätter ramar men skapar också förutsättningar och möjligheter för 
underställda att utföra ett gott arbete. En chef på högsta ledningsnivå är genom 
sitt sätt att vara och agera en förebild och god representant för kommunen.  

Chef-och ledarskapet är inte i första hand en personlighetsegenskap utan 
uppstår i interaktion mellan människor i ett organisatoriskt sammanhang. Ett 
gott chef-och ledarskap kan beskrivas som en god organisationskultur där såväl 
chefer, ledare och medarbetare agerar enligt gemensamma synsätt.  

Likväl som att stötta cheferna i deras uppdrag, behöver medarbetarnas 
engagemang stimuleras och förutsättningar samt handlingsutrymme skapas för 
medarbetare att göra sitt bästa för att bidra till en god och uppmuntrande 
arbetsmiljö. 

Strategi för chef- och ledarskap samt medarbetarskap 
Området är ett av Lindesbergs starkaste med 61 poäng, och skulle med tydligare 
kommungemensamma anslag bli ännu starkare. Strategin för chefs- och 
ledarskap består i dagsläget av ett antal olika aktiviteter och en kultur som 
gynnar organisationen, som skulle kunna bli tydligare och systematiskt följas 
upp och utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv. En ledarplattform är under 
utveckling. Strategin kring medarbetarskapet är något otydligare och här finns 
mer att göra för att nå ett tydligt arbete som följs upp, analyseras och utvecklas. 
Kommungemensam checklista för introduktion av chef och medarbetare finns. 
Arbetet med att utvecklas som medarbetare sker i dagsläget i huvudsak ute i 
förvaltningarna, även om det finns gemensam mall att arbeta efter vid 
medarbetarsamtal. Nässjö är ett gott exempel på arbete med medarbetarskap, 
exempelvis med ett utskick redan innan anställning påbörjas. 

Högsta cheferna som förebilder 
Styrmodellen beskriver vikten av ett öppet och inkluderande, kommunikativt 
ledarskap. Flera lyfter arbetet med tillitsbaserad styrning som positivt, ett anslag 
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som verkat landa väl i organisationen och får mogna fram i en takt som alla 
känner sig bekväma med. Även om det spretar med olika visioner och 
värdegrunder i organisationen får kommunledningen positiv feedback av sin 
organisation som synlig och lätt att komma till tals med.  
Chefers uppdrag 

Det tredelade ledarskapet med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet 
slås fast i dokumentet handbok för planering och uppföljning, som är under 
utveckling. Stratsys som systemstöd för planering och uppföljning, ihop med 
styrmodellen, beskrivs som bra stöd för chefskapet. Mandatet att verka inom sitt 
ansvarsområde upplevs tydligt även om en del chefers uppdrag har en tendens 
att växa. Det finns chefer som har runt 50 medarbetare. Det i sig kan vara något 
som Lindesberg behöver utvärdera, och avgöra om man anser att alla har rätt 
förutsättningar för att bedriva det chef- och ledarskap som man önskar ska växa 
fram med den nya ledarsatsningen. Linjechefer kan också uppleva att 
utmaningar som att stänga enheter, bedrivs utan upplevt fullt stöd från sin egen 
organisation. Med upplevda stora krav på effektivisering i verksamheter är det 
viktigt att organisationen ger sitt stöd till de som står för större utmaningar. Det 
finns också en fundering kring hur viktigt det egentligen är att sköta sin 
ekonomi, då det inte alltid får några konsekvenser eller avkrävs ordentliga 
analyser och åtgärder vid negativa avvikelser.  
Intern kommunikation 

Den huvudsakliga kommunikationen sker via intranätet. Ett uppskattat inslag är 
chefsanteckningarna, en kortare sammanfattning från ledningsgruppen som 
delges alla anställda. Teams har blivit organisationens gemensamma verktyg 
men strategin för hur man tänker att kommunikation ska fungera internt är inte 
helt tydlig och delar av organisationen kan uppleva att de glöms bort i dialogen.  
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Utveckling av ledarskap och medarbetarskap 

Den centrala HR-enheten stödjer cheferna i organisationen och driver 
programmet Framtidens ledare. Som ny chef får du en mentor och viss 
utbildning, till exempel i arbetsmiljö. Ett ledarutvecklingsprogram är på gång 
via regionen kallat ”personligt ledarskap”. Systematiserade dialogforum för att 
kunna nå ett kollegialt nätverkande och tillsammans utveckla chef- och 
ledarskap är efterfrågat, då det idag inte finns för alla. 

Även om kommunen genomför medarbetarsamtal och har ett fungerande arbete 
med kompetenshöjande åtgärder så finns mycket Lindesberg skulle kunna göra 
för att ta tillvara på medarbetarnas kunskap och systematisera arbetet med 
kollegialt lärande och utveckling av organisationen utifrån individuell nivå. 
Cheferna prioriterar att vara nära sina arbetsgrupper för att stötta utvecklingen 
av medarbetarskapet som i huvudsak sker i verksamheterna. En kommun som 
arbetar strategiskt med ledarskapet och att skapa rätt förutsättningar för detta är 
Tomelilla. 
 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

Inkluderande klimat.  

Ledarforum som kommunikationsväg. 

Framtidens ledare 

Ledarskapsprogram via regionen 

Publika chefsanteckningar 

”Öppen dörr”-kultur. Närvarande ledarskap.  

Uppskattade Teams-kanaler och grupper 

Introduktion, Mentorskap i delar av 
organisationen 

Medarbetarsamtal 

Chefshandbok - Tydliga chefsuppdrag med 
mandat 

Medarbetarhandbok – per förvaltning 

Arbetsmiljöansvaret tydligt genom 
återkommande utbildning 

Lagtröja i den platta organisationen 

Forum för enhetschefer som inte har sitt 
”skrå” att utvecklas både gällande 
effektivitet och chef- och ledarskap. ”Läs 
chefshandboken” ett svar? 

Stora arbetsgrupper – (men inget som 
organisationen påpekat). 

Strategi för kommunikation av 
information 

Stöd för utveckling/omställning 
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4. Översikt av poängfördelning 
Nedanstående tabeller visar Lindesberg kommuns resultat fördelat på delfrågor 
inom respektive område 

 

1.  Samspel mellan förtroendevalda och 
medborgare 

Uppnått Max Procent 

1.1 Strategi för demokratiutveckling och information  6 20 30% 

1.2 Kommunens information till medborgarna  6 10 60% 

1.3 Medborgarnas möjlighet till dialog med politiken 15 30 50% 

1.4 Transparens kring resultat 3 10 30% 

1.5 Förutsättningar för politiken 17 30 57% 

  47 100 47% 

 

 

2.  Samhällsutveckling Uppnått Max Procent 

2.1 Strategi för hållbar utveckling 7 15 47% 

2.2 Social hållbarhet 13 30 43% 

2.3 Ekologisk hållbarhet 10 30 33% 

2.4 Civilsamhälle, näringsliv och kultur 12 25 48% 

  42 100 42% 

 
 

3.  Styrning och kontroll Uppnått Max Procent 

3.1 Strategi för styrning 7 10 70% 

3.2 Politisk styrning 18 40 45% 

3.3 Uppföljning och analys 16 30 53% 

3.4 Samspel mellan rollerna som förtroendevald respektive 
tjänsteperson 15 20 75% 

  56 100 56% 
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4.  Effektivitet Uppnått Max Procent 

4.1 Strategi för effektivitet 9 20 45% 

4.2 Jämförelser för effektivitet 11 30 36% 

4.3 Nya arbetssätt och ny teknik som ökar effektivitet 14 30 47% 

4.4 Samverkan för effektivitet 12 20 60% 

  46 100 46% 

 
 

5.  Brukarens fokus Uppnått Max Procent 

5.1 Strategi för brukarens fokus 15 20 75% 

5.2 Fokus på service 9 20 45% 

5.3 Förenklade kontakter med kommunen 11 20 55% 

5.4 Information kring kommunens serviceutbud 6 20 30% 

5.5 Möjlighet att påverka utformningen av de egna 
tjänsterna 11 20 55% 

  52 100 52% 

 

 

6.  Kvalitetsutveckling Uppnått Max Procent 

6.1 Strategi för kvalitetsutveckling 9 20 45% 

6.2 Centrala utvecklingsinsatser för bättre kvalitet 15 20 75% 

6.3 Förbättringsarbete 9 30 30% 

6.4 Samverkan för kvalitetsutveckling 14 30 47% 

  47 100 47% 
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7.  Arbetsliv Uppnått Max Procent 

7.1 Strategier för hållbart arbetsliv 10 15 67% 

7.2 Strategisk kompetensförsörjning 28 40 70% 

7.3 Arbetsmiljö och sjukfrånvaro 21 25 84% 

7.4 Jämställdhet och mångfald 13 20 65% 

  72 100 72% 

 

 

8.  Chefs- och ledarskap samt 
medarbetarskap 

Uppnått Max Procent 

8.1 Strategi för chefs- och ledarskap samt medarbetarskap  10 20 50% 

8.2 Högsta cheferna som förebilder 13 20 65% 

8.3 Chefers uppdrag 14 20 70% 

8.4 Intern kommunikation 15 20 75% 

8.5 Utveckling av ledarskap och medarbetarskap 9 20 45% 

  61 100 61% 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 
711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 

Svar på kommunstyrelsens Grundläggande granskning av 
styrelser och nämnder 2020   
Förslag till beslut 
 

• Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen och tar med 
synpunkterna gällande i framtida arbete av planer och uppföljningar. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har genomfört en grundläggande granskning av styrelsens och 
nämndernas ansvarstagande för intern styrning och kontroll samt måluppfyllelse. 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i 
enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra 
uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, 
uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas 
på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten 
inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.  
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett 
underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande övergripande revisionsfråga 
ska besvaras:  

 
• Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern 
kontroll?  

 
Revisionsobjekten i granskningen har varit kommunstyrelsen, barn- och 
utbildnings-nämnden, socialnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen.  
 
Granskningen har är uppdelade i områdena ändamålsenlighet, ekonomiskt 
tillfredsställande och intern kontroll 

 
För kommunstyrelsen så är under sammanfattning området intern kontroll grönt 
och områdena ändamålsenlighet och ekonomiskt tillfredsställande är gula. 
Ändamålsenlighet får gult pga att grunduppdragen inte har en bedömning i 
färgskala om det är uppnått. Bedömningen sker i textform om grunduppdrag är 
uppnått eller inte enligt upplägget i nya styrmodellen.  
Området ekonomiskt tillfredsställande är även den gul och det avser främst 
Tillväxtutskottet som inte har haft full effekt på sina effektiviseringar under år 
2020. Att effektiviseringen inte får fulleffekt år 2020 beror på att 
personaluppsägningar är en lång process och beror även på hur lång tid 
personalen har varit anställd, detta har aviserats vid ekonomiska uppföljningar. 
Effektiviseringen kommer att få full effekt from år 2021.  
 
Utvecklingen av indikatorer kommer att jobbas med under 2021. 
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Sammanfattande revisionell bedömning

Granskningsområde Kommun-
styrelsen

Barn- och 
utbildnings- 

nämnden

Socialnännden Samhälls- 
byggnads- 
nämnden 

Bergslagen

Ändamålsenlighet Gul Gul Gul Gul

Ekonomiskt tillfredsställande Gul Grön Röd Grön

Intern kontroll Grön Grön Grön Grön

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna:

● Utifrån utvecklingsmål/kvalitetsfaktorer utveckla kompletterande mätetal och indikatorer för att underlätta 
uppföljning och bedömning.

● Tydliggör hur åtgärder vidtas för att uppnå måluppfyllelse för utvecklingsmål/kvalitetsfaktorer.

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendation till socialnämnden:

● Vidta tydliga åtgärder för att nå en budget i balans.



Inledning
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Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och 
föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll 
och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att 
verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder: översiktlig nivå.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om 
förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). 

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål 
och budget 2020.

Därutöver sker även en kompletterande granskning inom följande område för kommunstyrelsen: 

4. Intern kontroll

Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2020. I övrigt 
se “syfte och revisionsfrågor”. Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult 
(delvis) och röd (otillräckligt). Basgranskningen avser kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Fördjupad granskning av intern kontroll avser kommunstyrelsen.

6

Inledning



Kommunövergripande 
● Styrnings- och ledningssystem
● Vision och kommunfullmäktiges övergripande mål
● Årshjul för planering och uppföljning 2020
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Kommunfullmäktiges Mål och budget är det övergripande och överordnande styrdokumentet som 
innehåller planperiodens förutsättningar. Nämndernas uppgift är att fastställa grunduppdraget, 
kvalitetsfaktorer samt utforma utvecklingsmål på sin nivå. Mål och budget fastställs av 
kommunfullmäktige.

8

Lindesberg styrmodell 

Utgångspunkter 
• Styrmodellen ska omfatta alla delar av styrningen.
• Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning som berör 

kommunens verksamheter.
• Styrmodellen är både en struktur och ett arbetssätt för planering och 

uppföljning. 
• Styrningen utgår från verksamheternas grunduppdrag.
• Ansvaret för att planera, utveckla och följa upp verksamheten ska 

ligga så nära medarbetare och medborgare som möjligt. 
• Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens 

innehåll och över tid. De politiska viljeinriktningarna framkommer i 
det som man fyller styrmodellen med.

Styrning och ledning ska baseras på tillit och inte leda till ökade krav på för 
detaljerad planering och uppföljning av verksamheterna. Planering och 
uppföljning av mer operativ karaktär ska hanteras inom verksamheten utan 
krav på dokumentation
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Vision
”Lindesberg – Bergslagens själ. Lindesbergs kommun ska genom nydanade insatser, byggda på tradition och erfarenhet, 
vara det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen.”

Kommunfullmäktiges övergripande mål
Kommunfullmäktige antar mål och budget för åren 2020 och VP 2021-2022, 2019-12-10 § 195. I mål och budget 
dokumentet framgår budgetramar, investeringar, grunduppdrag och utvecklingsmål. 

Grunduppdrag 
• Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning.
• Friska medarbetare.
• God kommunal service.

Utvecklingsmål
• Ökad digitalisering inom verksamheter för att klara av kompetensförsörjningen och välfärden i framtiden.
• Ökad måluppfyllelse i skolan.
• En ökad långsiktigt ekonomisk planering.
• Samverkan mellan kommunen och näringsliv ska öka.
• Lindesbergs kommun ska bli mer inkluderande.

9

Vision och kommunfullmäktiges övergripande mål 
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Ett årshjul för planering och uppföljning för år 2020 antas av kommunstyrelsen, KS 2019/330-1. Av årshjulet framgår 
förutsättningar för styrelsens, nämndernas och bolagens planering och uppföljning under året. 

Mål och budget
Kommunen ska varje år upprätta mål och budget för nästa kalenderår med en tvåårig plan för ekonomin. Budgeten ska 
innehålla mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål, som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
Kommunstyrelsen och nämnder ska utifrån det övergripande budgetdokument upprätta verksamhetsplaner vilket generellt 
sker i december året innan.

Delårsredovisning per den 31 augusti
Delårsredovisningen är en uppföljning och analys av ekonomi, personal och verksamhet per den 31 augusti. Det är en 
avstämning av kommunens arbete med god ekonomisk hushållning med helårsprognos.

Internkontroll 
Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut och fastställda grunduppdrag och 
kvalitetsfaktorer uppfylls, genom att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande 
intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås:

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Uppföljning av internkontrollplanen sker i samband med delårs- och helårsuppföljningen.

Årsredovisning och verksamhetsberättelse
Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse med bland annat en analys om hur kommunen uppnått god ekonomisk 
hushållning genom måluppfyllelse av de övergripande målen och de finansiella målen. Den innehåller även en 
personalredovisning, ekonomisk översikt och analys och räkenskaper för hela kommunkoncernen. 
Verksamhetsberättelsen ska innehålla nämndernas och bolagens måluppfyllelse samt kommentarer och analys.
Kommunstyrelsens mål- och budgetberedning har en analysdag i mitten av mars.
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Årshjul för planering och uppföljning 2020
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Övrig uppföljning och analys
Förutom årsredovisning och delårsredovisning får kommunstyrelsen uppföljning och analys med helårsprognos i mars, 
april och oktober. Uppföljningen i april är mer omfattande och innehåller uppföljning och analys av ekonomi och 
verksamhet för att kommunstyrelse och nämnder ska kunna vidta åtgärder vid eventuella avvikelser. Efter februari, maj, 
juli och september sker en ekonomisk avstämning för samtliga förvaltningar till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har kommunstyrelsen resultatdialog med nämnder, kommunalförbund och 
bolagskoncernen i samband med uppföljningen för april och augusti. Utöver detta kallar kommunstyrelsen ansvarig 
förvaltningschef eller VD i bolag vid större avvikelse i budget eller verksamhet.
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Tillväxtutskottet Utskottet för stöd och 
service

2020

Tillväxtförvaltningen Kommunledningskontoret
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Under 2020 bestod kommunstyrelsen av två förvaltningar (kommunledningskontoret och tillväxtförvaltningen) vilka upprättade separata 
verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Förvaltningarna under kommunstyrelsen hade olika förvaltningschefer. Av kommunallagens 7 
kapitel (anställda) framgår av första paragrafen att styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda 
och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Inför 2021 är strukturen förändrad och illustreras av bilden nedan. 

13

Kommunstyrelsen
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Styrelsen kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Gul Styrelsen kan delvis verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Tillväxtförvaltningen redovisar en avvikelse mot budget om -1,9 
mnkr och kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 3,8 
mnkr.

I kommunallagen anges att kommunstyrelsen har en 
uppsiktsplikt. Styrelsen ska övervaka att kommunens 
verksamhet och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet 
med kommunens styrdokument. Vi noterar att nämnderna totalt 
redovisar ett underskott för år 2020. Socialnämndens underskott i 
förhållande till budget om -25,0 mnkr sticker ut. Kommunstyrelsen 
begär in återrapportering av styrelse och nämnder som 
prognostiserar underskott.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har i 
rimlig grad varit tillräcklig under år 2020. Utöver KS egen 
förvaltning finns ett ansvar för styrelsen att ha uppsikt och 
bedöma helheten i kommunen. Vi upplever att kommunstyrelsen i 
rimlig grad har uppsikt över kommunen i sin helhet.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har styrelsen antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Styrelsen antar verksamhetsplan för tillväxtutskottet 
(§221) och utskottet för stöd och strategi (§223) vid 
sammanträdet 2019-12-16.  En övergripande 
verksamhetsplan för kommunstyrelsens 
ansvarsområde saknas för 2020.

2. Budget a) Har styrelsen antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Styrelsen antar budget för tillväxtutskottet (§220) och 
utskottet för stöd och strategi (§222) vid sammanträdet 
2019-12-16. En övergripande budget för 
kommunstyrelsens ansvarsområde saknas för 2020.

3. Mål a) Finns mål formulerade för styrelsens 
verksamhet?

Grön Mål finns formulerade i verksamhetsplaner antagna 
2019-12-16 §221 §223. Målen är utformade utifrån 
grunduppdraget samt utvecklingsmål.

b) Finns mål formulerade för styrelsens 
ekonomi?

Grön Styrelsen har en budgetram att följa.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål har formulerats 
men saknar i de flesta fall indikatorer och målvärden. 
Indikatorer finns för fullmäktiges mål men inte för 
kommunlednigskontoret.

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har styrelsen upprättat direktiv/ 
instruktion för rapportering till nämnden?

Grön Kommunövergripande riktlinjer för direktiv/ instruktion 
för rapportering finns i dokumentet Årshjul för planering 
och uppföljning år 2020 KS 2019/330-1. 
Återrapportering utifrån pandemin delges 
kommunstyrelsen regelbundet under året.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse 
och resultat?

Grön Uppföljning och analys sker i mars, maj, oktober samt 
vid delår och årsbokslut. Lägesrapporter lämnas i april 
och juli. 



PwC
Lindesbergs kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2020 April 2020

16

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar styrelsen tydliga 
åtgärder för att nå mål för 
verksamheten?

Grön I delårsrapporten jan-aug för nämnderna 2020 görs bedömning och 
prognos för måluppfyllelse av verksamhetsmålen. Åtgärder som 
vidtagits under året och förklaringar till utfall redovisas för varje mål. 
Styrelsen erhåller återrapportering om vidtagna åtgärder utifrån 
pandemin under 2020. 2020-03-24 fattas beslut om revidering av 
pandemiplan. 2020-06-16 beslut om Hyresreduktion och kommunalt 
aktivitetsbidrag för våren 2020 med anledning av att föreningslivet 
drabbats ekonomiskt av effekterna av Coronapandemin.

d) Vidtar styrelsen tydliga 
åtgärder för att nå mål för 
ekonomin?

Grön Vid ekonomisk uppföljning, 2020-06-16, belsutar styrelsen att uppmana 
samtliga nämnder att hålla budget.

Vid ekonomisk uppföljning, 2020-08-25, beslutar styrelsen att uppmana 
samtliga nämnder att hålla budget samt att socialnämnden i september 
ska redovisa hur nämnden arbetar med prognostiserat underskott samt 
förslag på minskade kostnader. 2020-08-13 Återrapportering sker 
genom att, §§ 73 Uppföljning och analys juli 2020 för socialnämnden, 
anmäls som handling till kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-22. 

I samband med ekonomisk uppföljning, 2020-11-17, beslutas att 
uppdra till socialnämnden att vid kommunstyrelsens sammanträde i 
december redovisa hur det arbetar med underskottet samt ge förslag 
på hur de får ner kostnaderna. Återrapportering sker 2020-12-15.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål 
för verksamheten?

Gul Tillväxtutskottet (tillväxtförvaltningen): 
För grunduppdraget redovisas analys men inga bedömningar av 
måluppfyllelse. 

För kvalitetsfaktorerna bedöms:
● 3 som gröna (Kvalitén uppnås)
● 3 som gula (Kvalitén är på väg att uppnås)
● 1 som orange (Kvaliten är på väg att inte uppnås. 

För utvecklingsmålen bedöms:
● 4 som gula (Målet på väg att uppfyllas)
● 1 som orange (Målet är på väg att inte uppfyllas. 

Utskottet för stöd och strategi (kommunledningskontoret)
För grunduppdraget redovisas analys men inga bedömningar av 
måluppfyllelse. 

För kvalitetsfaktorerna bedöms:
● 2 som gröna (Kvalitén uppnås)
● 5 som gula (Kvalitén är på väg att uppnås)

För utvecklingsmålen bedöms:
● 1 som grönt (Målet är uppfyllt)
● 4 som gula (Målet på väg att uppfyllas)
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse b) Når styrelsen uppsatta 
mål för ekonomin?

Gul Tillväxtutskottet: 
Tillväxtförvaltningen redovisar en avvikelse mot budget om -1,9 mnkr 

Tillväxtförvaltningen har under år 2020 haft en besparing på 5,0 Mnkr. 
Enligt verksamhetsberättelse kunde cirka 2,1 mnkr av
besparingen inte ge effekt under året på grund av personalkostnader. 
Det beskrivs även att schablonersättning från Migrationsverket är 
lägre än tidigare vilket påverkat utfallet negativt. 

Utskottet för stöd och strategi (kommunledningskontoret)
Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 3,8 mnkr. Politisk 
verksamhet ger ett överskott på 1,2 mnkr som beror på minskade 
arvoden och att medel för KS projekt inte har förbrukats helt. 
Kanslienhetens överskott om 1,1 mnkr beror på att bemanningen varit 
lägre under vissa månader och att projekt inte kunnat genomföras på 
grund av Coronapandemin.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Riskanalys a) Har riskanalys utförts i 
enlighet med fullmäktiges 
direktiv? 

Grön Nämnder och bolagsstyrelser ska som grund för sin styrning 
genomföra risk- och väsentlighetsanalyser för sin verksamhet.

Upprättade internkontrollplaner bygger på risk- och 
väsentlighetsanalyser. Kommunens nämnder har liknande 
struktur på upprättade riskavsnitt i respektive interkontrollplan. 

b) Finns en dokumenterad 
riskanalys för intern kontroll?

Gul De riskområden som tas upp i internkontrollplanen är 
dokumenterade. 

Vi har i granskningen inte tagit del av riskanalyser som omfattar 
risker utöver de som formuleras i internkontrollplanen. 
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

7. Plan för 
intern kontroll

a) Har plan 
upprättats i 
enlighet med 
fullmäktiges 
direktiv? 

Gul Internkontrollplanen ska minst innehålla:
● Rutiner och kontrollmoment som ska genomföras och följas upp.
● Omfattning på uppföljningen (metod och frekvens).
● Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.
● Till vem uppföljningen ska rapporteras.
● När rapporteringen ska ske.
● Genomförd riskbedömning.

Internkontrollplan för kommunledningskontoret antagen av utskottet för stöd och strategi och 
internkontrollplan tillväxtförvaltningen antagen av tillväxtutskottet innefattar till övervägande 
del ovan innehåll. Vi finner delvis en avsaknad av tydlig omfattning på uppföljningen. Av 
internkontrollplanen framgår endast att årlig sammanställning och analys ska presenteras för 
huvudman. Vi finner även till viss del avsaknad över tydlig ansvarsfördelning för vem som 
ansvarar för uppföljning och till vem uppföljningen ska rapporteras.

b) Har styrelsen 
antagit plan för 
innevarande år?

Grön Internkontrollplan för kommande år ska antas senast i samband med nämndens 
verksamhetsplan. Kommunstyrelsen antar upprättade internkontrollplaner för samtliga 
nämnder och förvaltningar vid sammanträdet 2020-01-29 KS § 5, DNR KS 2019/138. 

För kommunstyrelsen finns ingen samlad intern kontrollplan utan följande har upprättats: 
Internkontrollplan 2020 utskottet för stöd och strategi (kommunledningskontoret) 2019-12-02 
USS § 44 Dnr KS 2019/138  och internkontrollplan 2020 tillväxtutskottet (tillväxtförvaltningen)  
2019-12-03 TU § 104, Dnr KS 2019/138.

c) Är planen 
heltäckande, dvs. 
omfattar den 
förekommande 
risker av olika 
slag?

Grön Internkontrollplanen för kommunledningskontoret innehåller bl.a. följande risker att 
kommunens livsmedelsgrossist aviserar stora prishöjningar, slutarkiverade handlingar 
förvaras i lokaler som inte uppfyller Arkivlagens bestämmelser, personer med 
funktionsnedsättning kan inte tillgodose sig information på hemsida, bristande kontroll på vår 
information, sekretesskyddad persons uppgifter röjs. 

Internkontrollplan för tillväxtförvaltningen innehåller följande risker: att personer inte går 
vidare till arbete/ studier och blir egenförsörjande, rutiner vid projekering av nya 
investeringsprojekt, förändringar i statlig styrning/ nationella beslut.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

8. Rapportering a) Har styrelsen 
upprättat direktiv för 
rapportering?

Grön Kommunövergripande riktlinjer för direktiv/ instruktion för rapportering finns i 
dokumentet Årshjul för planering och uppföljning år 2020 KS 2019/330-1. 

Nämnder och bolagsstyrelser ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av 
den interna kontrollen. Av upprättade internkontrollplaner framgår att årlig 
sammanställning och analys ska presenteras för huvudman.

b) Sker rapportering 
till styrelsen enligt 
direktiv?

Grön Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras 
till nämnd eller styrelse i den omfattning som fastställts i den interna 
kontrollplanen. Av internkontrollplanerna framgår det vi beskriver ovan: årlig 
sammanställning och analys ska presenteras för huvudman. I upprättat årshjul 
framgår dessutom att uppföljning av internkontrollplanen ska ske i samband med 
delårsuppföljning.

2020-10-27 görs en uppföljning av internkontroll januari-augusti 2020 för samtliga 
nämnder. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontroll för samtliga 
nämnder KS §147/ 20 DNR: KS 2020/210.

Vi har i granskningen inte iakttagit någon årlig uppföljning av internkontroll januari- 
december 2020. Uppföljning av internkontroll förväntas ske i  mars/april 2021 men 
kan inte verifieras vid granskningens tillfälle.

c) Fokuserar 
rapportering på 
resultat och analys?

Grön Kommunen tar fram en samlad uppföljningsrapport för samtliga nämnders 
internkontrollplan där samtliga risker anges. I rapporten noteras en samlad analys 
och angivet förändringsarbete för att minska sårbarheten och riskerna. Därtill finns 
kommenterar till respektive riskområde. 
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

8. Rapportering d) Vidtar nämnden 
vid behov åtgärder 
utifrån lämnad 
rapportering?

Grön Rapporteringen ska även innehålla vidtagna och föreslagna åtgärder med 
anledning av konstaterade brister.

I den samlade uppföljningen finns en kolumn för eventuella åtgärder. Vi noterar att 
det till övervägande del formuleras åtgärder utifrån lämnad rapportering, där behov 
för åtgärder föreligger. 

e) Sker rapportering 
till 
styrelse/fullmäktige i 
enlighet med 
fullmäktiges direktiv?

Grön Kommunstyrelsen ska, med utgångspunkt från nämndernas och de kommunala 
bolagens återrapportering och revisorernas granskningsrapport, utvärdera 
kommunens samlade interna kontroll och bedöma om det behöver beslutas om 
åtgärder.

Rapportering av nämndernas internkontrollplaner sker i huvudsak i enlighet med 
direktiv. 

Vi noterar att vissa kontroller inte skett med anledning av rådande pandemi vilket 
styrelse och nämnder belyser i återrapporteringen. 



Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Resultat mot driftbudget: +0,9 mnkr.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i 
rimlig grad varit tillräcklig under år 2020.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Verksamhetsplan med grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål för barn- och 
utbildningsnämnden år 2020 antas vid 
sammanträdet 2019-12-09 §140.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Budget antas vid sammanträdet 2019-12-09 
§140. Av verksamhetsplan framgår att tilldelad 
budgetram för åren 2020-2023 minskas med totalt 
-20,6 mnkr. För år 2020 innebär det en minskad 
ram om -7 mnkr.

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Mål finns formulerade i verksamhetsplan antagen 
2019-12-09 §140. Målen är utformade utifrån 
grunduppdraget samt utvecklingsmål. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har en budgetram att följa.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Målen har tillhörande kvalitetsindikatorer vilket gör 
målen mätbara. Målvärden saknas dock vilket 
försvårar uppföljning och utvärdering av 
måluppfyllelsen. Övergripande indikatorer för 
utvecklingsmålen ska tas fram under 2021.

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Kommunövergripande riktlinjer för direktiv/ 
instruktion för rapportering finns i dokumentet 
Årshjul för planering och uppföljning år 2020 KS 
2019/330-1. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Uppföljning och analys sker i mars, maj, oktober 
samt vid delår och årsbokslut. Lägesrapporter 
lämnas i april och juli. Tydliga bedömningar av 
måluppfyllelse görs med analys och kommentarer 
till utfallet.



PwC
Lindesbergs kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2020 April 2020

26

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga 
åtgärder för att nå mål för 
verksamheten?

Grön I delårsrapporten jan-aug för nämnderna 2020 görs bedömning och 
prognos för måluppfyllelse av verksamhetsmålen. Åtgärder som 
vidtagits under året och förklaringar till utfall redovisas för varje mål. 
Planerade förbättringsåtgärder redovisas även i delårsrapporten. 
Nämnden erhåller återrapportering om vidtagna åtgärder utifrån 
pandemin under 2020.

d) Vidtar nämnden tydliga 
åtgärder för att nå mål för 
ekonomin?

Grön 2020-06-15 beslutar nämnden att uppdra åt förvaltningschefen att 
vidta åtgärder för att hålla budget och minska det prognostiserade 
budgetunderskottet. Verksamhetschef för gymnasieskolan kallas till 
nämnden i augusti för att redogöra för gymnasieskolans 
budgetunderskott samt redovisa åtgärdsplan. Återrapportering görs, 
2020-09-14 och därefter 2020-11-09.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta 
mål för verksamheten?

Gul För grunduppdraget redovisas analys men inga bedömningar av 
måluppfyllelse. 

För kvalitetsfaktorerna bedöms: 

● 5 som gula (Kvalitén är på väg att uppnås)

För utvecklingsmålen bedöms:

● 3 som gula (Målet på väg att uppfyllas)

b) Når nämnden uppsatta 
mål för ekonomin?

Grön Resultatet för 2020 uppgår till 0,9 mnk (0,14 % av årets budget 638,8 
Mnkr). Störst utmaning med ekonomin finns inom gymnasieskolan. 
Dock har resultatet förbättrats med 2,6 Mnkr från prognos per sista 
oktober till -8,0 Mnkr för helåret. (-6,2 % budget 129,6 Mnkr) 
Grundskolan har för första gången sedan 2010 en budget i balans.



Socialnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan i delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Röd Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Resultat mot driftbudget: -25,3 mnkr

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i 
rimlig grad varit tillräcklig under år 2020.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden antog mål och budget 2020, 2019-12-12, §133/19. 

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för 
sin verksamhet?

Grön Nämnden antog mål och budget 2020, 2019-12-12, §133/19. 
Nämnden har tilldelats en budgetram om 533 mnkr för 2020 
vilket innebär en minskning med 3,0 mnkr jämfört med 2019. 
Under 2021 och 2022 minskas ramen med
ytterligare 3,9 mnkr respektive år.

3. Mål a) Finns mål formulerade för 
nämndens verksamhet?

Grön Nämnden har mål (kvalitetsfaktorer) formulerade utifrån 
grunduppdraget samt utvecklingsmål. 

b) Finns mål formulerade för 
nämndens ekonomi?

Grön Nämnden har en budgetram att följa.

c) Är målen uppföljningsbara 
(mätbara)?

Gul Målen har tillhörande kvalitetsindikatorer vilket gör målen 
mätbara. Målvärden saknas dock vilket försvårar uppföljning 
och utvärdering av måluppfyllelsen. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ 
instruktion för rapportering till 
nämnden?

Grön Kommunövergripande riktlinjer för direktiv/ instruktion för 
rapportering finns i dokumentet Årshjul för planering och 
uppföljning år 2020 KS 2019/330-1. 

b) Fokuserar rapportering på 
måluppfyllelse och resultat?

Grön Uppföljning och analys sker i mars, maj, oktober samt vid 
delår och årsbokslut. Lägesrapporter lämnas i april och juli.  
Tydliga bedömningar av måluppfyllelse görs med analys och 
kommentarer till utfallet.

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för 
att nå mål för verksamheten?

Grön 2020-05-14 rapporteras om att förvaltningen tagit fram 
riktlinjer och rutiner för att förhindra smittspridning inom 
verksamheterna. nämnden antog även riktlinjer för digitala 
vårdmöten. I delårsrapporten jan-aug för nämnderna 2020 
görs bedömning och prognos för måluppfyllelse av 
verksamhetsmålen. Åtgärder som vidtagits under året och 
förklaringar till utfall redovisas för varje mål.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

d) Vidtar nämnden tydliga 
åtgärder för att nå mål för 
ekonomin?

Gul Av protokoll framgår främst att socialnämnden genomför en utvärdering 
av Socialnämndens arbete för en budget i balans 2020 utifrån den plan 
om effektivisering som beslutats innan verksamhetsåret. I övrigt 
informeras nämnden löpande under året ang ekonomiskt utfall och 
prognos. Konkreta åtgärder sker i begränsad utsträckning under året till 
följd av lämnad rapportering. Nämnden godkänner i regel förvaltningens 
redovisning. 

2020-05-14 rapporteras om att kostnaderna troligt kommer att öka på 
grund av pandemin. 2020-08-14 utvärderas nämndens arbete för en 
budget i balans. Inför år 2020 antog Socialnämnden besparingar 
fördelade på 3,5 mnkr. Förvaltningen prognostiserar en negativ avvikelse 
med -16,6 mnkr för år 2020. Nämnden godkänner förvaltningens 
redogörelse av arbetet med att genomföra beslutade besparingar samt 
att fattar beslut om att vidta åtgärder för en budget i balans.

Förvaltningen uppdras även att redovisa orsakerna till förhöjt 
försörjningsstöd vid socialnämndens sammanträde i september 2020. 
Ingen återrapportering framgår dock av protokoll 2020-09-17 men 
återrapportering framgår av protokoll 2020-10-15.

Sammantaget vidtar nämnden effektiviseringsåtgärder inför 
verksamhetsåret 2020. Åtgärderna följs upp under året. Vi noterar inte att 
nämnden löpande under året vidtar åtgärder till följd av prognoser. 
Avvikelser som framgår av uppföljningen adresseras inte alltid på ett 
tydligt sätt i form av åtgärder.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta 
mål för verksamheten?

Gul För grunduppdraget redovisas analys men inga bedömningar av 
måluppfyllelse. 

För kvalitetsfaktorerna bedöms: 

● 10 som gula (Kvalitén är på väg att uppnås)
● 1 som orange (Kvalitén på väg att inte uppnås.)

För utvecklingsmålen bedöms:
● 4 som gula (Målet på väg att uppfyllas)
● 1 som rätt (Målet är inte uppfyllt)

b) Når nämnden uppsatta 
mål för ekonomin?

Röd Socialförvaltningens budgetavvikelse för 2020 är -25,3 mnkr (4,7 %). I 
december bokfördes semesterlöneskulden med 3,0 mnkr högre 
kostnader vilket försämrade avvikelsen. De senaste åren har skulden 
varit omkring 0,1 mnkr. Ökningen är direkt kopplat till pandemin då färre 
kunnat ta ut semester inom Vård och omsorg (2,4 Mnkr) samt 
Funktionsstöd (0,6 Mnkr). Verksamheterna individ och familj (-14,6 mnkr) 
och vård och omsorg (-10,7 mnkr) står för de största budgetavvikelserna. 



Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Resultat mot driftbudget: + 180 tkr.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i 
rimlig grad varit tillräcklig under år 2020.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden antog mål och budget 2020, 
2019-12-12, § 251.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden antog mål och budget 2020, 
2019-12-12, § 251. 2020-03-19 § 313 togs beslut 
om att revidera indikatorer.

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Nämnden har mål (kvalitetsfaktorer) formulerade 
utifrån grunduppdraget samt utvecklingsmål. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har en budgetram att följa.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Målen har tillhörande kvalitetsindikatorer vilket gör 
målen mätbara. Målvärden saknas dock vilket 
försvårar uppföljning och utvärdering av 
måluppfyllelsen. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Kommunövergripande riktlinjer för direktiv/ 
instruktion för rapportering finns i dokumentet 
Årshjul för planering och uppföljning år 2020 KS 
2019/330-1. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Uppföljning och analys sker i mars, maj, oktober 
samt vid delår och årsbokslut. Lägesrapporter 
lämnas i april och juli.  Tydliga bedömningar av 
måluppfyllelse görs med analys och kommentarer 
till utfallet.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön I delårsrapporten jan-aug för nämnderna 2020 
görs bedömning och prognos för måluppfyllelse 
av verksamhetsmålen. Åtgärder som vidtagits 
under året och förklaringar till utfall redovisas för 
varje mål. Planerade förbättringsåtgärder 
redovisas även i delårsrapporten.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

E/T Ej tillämpligt. Återrapporteringen visar inga 
avvikelser som motiverar åtgärder.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul För grunduppdraget redovisas analys men inga 
bedömningar av måluppfyllelse. 

För kvalitetsfaktorerna bedöms: 

● 5 som gula (Kvalitén är på väg att 
uppnås)

● 2 som orange (Kvalitén på väg att inte 
uppnås.)

● 2 som gröna (Kvalitén uppnås)

För utvecklingsmålen bedöms:
● 2 som gula (Målet på väg att uppfyllas)
● 1 som orange  (Målet är på väg att inte 

uppfyllas)

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämndens ekonomiska resultat för 
verksamhetsåret 2020 redovisas till + 180 tkr.



Bilaga: Sammanställning av 
revisionsfrågor för alla 
revisionsobjekt
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Sammanställning revisionsfrågor, basgranskning
Revisionsfråga KS BUN SON SBB

1. Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet? Grön Grön Grön Grön

2. Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet? Grön Grön Grön Grön

3. Finns mål formulerade för nämndens verksamhet? Grön Grön Grön Grön

4. Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Grön Grön Grön Grön

5. Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Gul Gul Gul

6. Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till nämnden? Grön Grön Grön Grön

7. Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat? Grön Grön Grön Grön

8. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten? Grön Grön Grön Grön

9. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin? Grön Grön Gul E/T

10. Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Gul Gul Gul

11. Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Gul Grön Röd Grön



PwC
Lindesbergs kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2020 April 2020

38

Sammanställning revisionsfrågor, tillägg #1 Intern kontroll

Revisionsfråga KS

1. Har riskanalys utförts i enlighet med fullmäktiges direktiv? Grön

2. Finns en dokumenterad riskanalys för intern kontroll? Gul

3.  Har plan upprättats i enlighet med fullmäktiges direktiv? Gul

4.  Har styrelsen/ nämnden antagit plan för innevarande år? Grön

5.  Är planen heltäckande, dvs. omfattar den förekommande risker av olika slag? Grön

6.  Har styrelsen/ nämnden upprättat direktiv för rapportering till nämnden? Grön

7. Sker rapportering till styrelsen/nämnden enligt direktiv? Grön

8.  Fokuserar rapportering på resultat och analys? Grön

9.  Vidtar styrelsen/nämnden vid behov åtgärder utifrån lämnad rapportering? Grön

Noteringar:
Internkontrollplanerna kan med fördel ytterligare tydliggöra omfattning på uppföljning, 
ansvarsfördelning för vem som ansvarar för uppföljning och till vem uppföljningen ska 
rapporteras. 



pwc.se

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Lindesbergs kommun  enligt de villkor och 
under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2020-09-02.  PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på 
hela eller delar av denna rapport.

2020-04-13

Tobias Bjöörn Kim Ivarsson



§100/21 Uppsiktsplikt Agenda 2030  för kommunstyrelsen -   :

Denna behandling '§100/21 Uppsiktsplikt Agenda 2030  för kommunstyrelsen' har inget tjänsteutlåtande.



  

 

Tjänsteskrivelse 
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    KS 2020/270 
 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 

Kommunstyrelsen (beredande) 

Uppsiktsplikt Agenda 2030 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
• Kommunstyrelsen anser att uppsiktsplikt gällande Agenda 2030 är 

uppfylld, enligt antaget årshjul för uppsiktplikt. 
• Kommunfullmäktige har en workshop för att ta fram vilka områden 

och mätningar som ska prioriteras utifrån Agenda 2030 när fysiska 
möten är möjliga 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och samordna 
kommunalförbunds och kommunala bolags verksamhet. Kommunstyrelsen 
ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt så föreslås att 
sammanträdena inleds med olika redovisningar utifrån grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer och hållbarhet hur kommunens verksamheter jobbar med 
respektive saker utifrån ett helhetsperspektiv. Om ytterligare frågor uppstår 
under året utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan berörda 
verksamheter kallas av kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige har från och med år 2022 med mål från Agenda 2030 i 
Mål och budget 2022-2024 för att vidareutveckla Hållbarhetsfrågorna i 
kommunen. De behövs ett ytterligare arbete med vilka områden ska 
prioriteras och utvecklas. De indikatorer som finns med nu är det som finns 
med i Kolada och som är lika för alla Sveriges kommuner. För att Lindesbergs 
kommun ska kunna mäta mera verksamhetsnära hur kommunen jobbar med 
Hållbarhetsfrågor behövs fler indikatorer och det behöver tas fram och 
prioriteras vilka delar kommunen ska prioritera. 

 
 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 

 
 
För kännedom: 
Controller och kommunfullmäktige 
Bilagor: 
Powerpoint 



Hållbart Lindesberg 
Agenda 2030



Mål 1 Ingen fattigdom



Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta 
hushåll(andel%)



Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen



Mål 2 Ingen hunger



• Vad skulle vi kunna komplettera med för att mäta hur 
Lindesbergs kommun bidrar till ingen hunger ?



Mål 3 Hälsa och befinnande



Medellivslängd kvinnor



Medellivslängd män



Fallskador bland personer  65+, antal/100 000

Presentatör
Presentationsanteckningar
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Genomsnittligt antal slutenvårdstillfällen till följd av fallolyckor bland individer 65 år och äldre under perioden år T till år T-2. Beräknat per 100 000 invånare 65 år och äldre. Uppgift om underliggande skadeorsak från Patientregistret. Yttre skadeorsak utgörs av fallolycka, orsakskod W00-W19 enligt ICD-10. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.



Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv



Mål 4 God utbildning för alla



Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)



Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%)



Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%)



Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram 
hemkommun, andel (%)



Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
högskoleförberedande program hemkommun, andel (%



Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktionsprogram 
hemkommun, andel (%



Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)



Mål 5 Jämställdhet



Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)



Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)



Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av 
antal dagar (%)



Mål 6 Rent vatten och sanitet



Mål 7  Hållbar energi för alla



Mål 8  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.



Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur



Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)



Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI



Mål 10 Minskad jämlikhet



Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-
64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%



Mål 11 Hållbara städer 



Demografisk försörjningskvot



Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hushållet räknas som trångbott om det bor mer än två personer per rum (kök och vardagsrum oräknade). Personer i ensamhushåll räknas inte som trångbodda. Källa: SCB.



Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel (%)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hushållet räknas som trångbott om det bor mer än en person per rum (vardagsrum och kök oräknade). Sammanboende par förutsätts dela sovrum. Källa: SCB



Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion



Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person



Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel 
(%)



Mål 13 Bekämpa klimatförändringar



Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)



Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%)



Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen 



Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv



Förstagångsväljare som röstade i senaste 
kommunfullmäktigevalet, andel (%) 
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Tjänsteskrivelse 
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    KS 2021/110 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
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 

Kommunstyrelsen 
           

Bidrag för Örebro läns nämndemannaförening 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag med hänvisning till att 
verksamheten vid tingsrätten är en statlig angelägenhet.  

Ärendebeskrivning 

Örebro läns Nämndemannaförening inkom den 15 februari 2021 med en 
ansökan om 9 900 kronor i bidrag för år 2021, för de nämndemän som 
fullmäktige i Lindesbergs kommun utser. 

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Örebro läns nämndemannaförening 

Bilagor: 

Ansökan 
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§102/21 Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT 2020

  

 

Tjänsteskrivelse 
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    KS 2021/120 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
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 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län 

SOFINT 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2020 för SOFINT godkänns 

2. Styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Ärendebeskrivning 

Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT) har inkommit med 
årsredovisning för 2020. Revisorerna bedömer att årsredovisningen uppfyller 
lagens krav samt innehåller en acceptabel uppföljning av verksamheten, mål 
för projekten och kommentarer till dessa framgår. Revisorerna bedömer 
sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.  
 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

SOFINT 

Bilagor: 

Årsredovisning 



§102/21 Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT 2020

 

Bilaga 1 Måluppfyllelse för mottagningsteamet  
Mottagningteam 

Samverkansparter  Alla samverkande myndigheter 

Typ av insats  Mottagningsteamet är en insats som verkar i norra Örebro läns 
alla fyra kommuner. Personer med komplex problematik som 
”hamnat mellan stolarna” har sökt sig till teamet. Genom 
kartläggningssamtal och samverkan mellan myndigheter har 
personer fått stöd att ta sig vidare mot målet som är egen 
försörjning. 

Syfte Att ge hjälp till arbetslösa och sjukskrivna personer med behov 
av samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning genom 
att effektivisera resursanvändningen av de befintliga 
rehabiliteringsinsatser som finns i norra Örebro län (Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora). 

Målgrupp Personer i åldrarna 16-65 år med nedsatt arbetsförmåga på 
grund av psykisk, fysisk, neuropsykiatrisk, intellektuell eller 
socialmedicinsk funktionsnedsättning som har stora 
svårigheter att få arbete och riskerar utslagning från 
arbetsmarknaden, vilket ökar risken för långtidsberoende av 
bidrag som t ex försörjningsstöd. 

Mål Att möjliggöra för individer att stegförflytta sig närmare 
arbetsmarknaden/studier/egen försörjning eller vidare i sin 
rehabilitering.   

Resultat Under inledningen av 2020 deltog 20 individer i kartläggning 
via mottagningsteamet. 45 % av deltagarna fick 
rekommendationen fortsatt kontakt i 
samverkansteamet/coachingteamet. Insatsen avvecklades sista 
mars 2020. Berörda aktörer informerades mailledes och på 
beredningsgruppsmöten.    

Kostnad/deltagare 7 304 kr/deltagare  

Måluppfyllelse God 

Avvikelser  

 

KS 2021/120-4
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Bilaga 2 Måluppfyllelse för samverkansteamet 

 

Samverkansteamet 

Samverkansparter  Alla samverkande myndigheter 

Typ av insats  Samverkansteamet kan beskrivas som en lågtröskelverksamhet 
i samverkan mellan förbundets aktörer. Arbetssättet har sin 
teoretiska grund i ”Supported employment” vilket har god 
evidens för arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Syfte Att öka möjligheterna för rehabilitering av invånarna i norra 
Örebro län i behov av samlade insatser från flera olika aktörer 
med syfte att förbättra sin hälsa, öka sin sysselsättningsförmåga 
och arbets/funktionsförmåga. 

Målgrupp Individer i arbetsför ålder som har behov av, och har 
förutsättningar att tillgodogöra sig, samordnad rehabilitering. 

Mål Processen skall bidra till: 

 Att individer ur målgruppen får möjlighet till att göra 
stegförflyttning på väg mot sin egen rehabilitering. Slutmålet 
är att så många så möjligt blir egenförsörjande genom 
förvärvsarbete eller studier, uppnår en förbättrad psykisk 
hälsa, eller ökar sin förmåga att nå målen  

 Att förkorta rehabiliteringsprocessen 
 Att skapa en bestående modell för samverkan och samarbete 

mellan parterna och dess verksamheter 
Programperiod  1 januari 2020-31 mars 2020 

Resultat Insatsen samverkansteamet avvecklades under tidsperioden 1 
jan-31 mars 2020. De 46 deltagare som fanns inskrivna under 
tidsperioden blev utskrivna. 34 deltagare skrevs in i 
coachingteamet. 3 individer avslutades till subventionerad 
anställning, 1 till studier och 6 som aktivt arbetssökande.  

Kostnad/deltagare 6 953 kr/deltagare 

Måluppfyllelse god 



§102/21 Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT 2020

 

Bilaga 3 Coachingteamet. 

Coachingteamet 

Samverkansparter  Alla samverkande myndigheter 

Typ av insats  Coachingteamet kan beskrivas som en lågtröskelverksamhet i 
samverkan mellan förbundets aktörer. Arbetssättet har sin 
teoretiska grund i ”Supported employment” vilket har god 
evidens för arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Syfte Att öka möjligheterna för rehabilitering av invånarna i norra 
Örebro län i behov av samlade insatser från flera olika aktörer 
med syfte att förbättra sin hälsa, öka sin sysselsättningsförmåga 
och arbets/funktionsförmåga. 

Målgrupp Individer i arbetsför ålder som har behov av, och har 
förutsättningar att tillgodogöra sig, samordnad rehabilitering. 

Måluppfyllelse Insatsmålet för insatsen var ett sammanlagt antal deltagare 
(SUS-Samtliga deltagare) på 70 individer.  

Resultat: Under tidsperioden har sammanlagt 81 deltagare 
varit inskrivna i insatsen. 

 40 % av deltagarna skall vara komma vidare till fortsatt 

arbetslivsinriktad rehabilitering hos ordinarie myndighet  

Uppföljning med SUS: utregistrering kod 2 

Resultat: 29 % av deltagarna är utregisterade till kod 2. 

 

 40 % av deltagarna skall vid avslut vara aktivt inskrivna på 

Arbetsförmedlingen. 

Uppföljning med SUS: aktivt arbetssökande efter avslutad 

insats 

Resultat: 12 % av deltagarna är utregisterade som 

aktivt arbetsökande efter insats. (17 % om individ 

avslutad till subventionerad anställning inräknas.   

 

 20 % av deltagarna skall vid avslutad insats studera. 

Uppföljning med SUS: studerande efter insats  

Resultat: 18 % av deltagarna studerar efter avslutad 

insats.  

 

 80 % av deltagarna upplever att de fått ett stöd som varit till 

stor nytta för dem 

Uppföljning med indikatorerna: Fråga 1-80 % 

svarsfrekvens på ofta, för det mesta eller alltid. 

Resultat: 100 % svarsfrekvens inom målområdet. 
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 80 % av deltagarna upplever att de känner sig mer redo att 

arbeta eller studera efter avslutad insats. 

Uppföljning med indikatorerna: Fråga 6: 80 % 

svarsfrekvens på delvis, till stor del, till mycket stor del eller 

helt och hållet.  

Resultat: 90 % svarsfrekvens inom målområdet.  

 

 80 % av deltagarna uppger att det finns en tillräcklig 

planering för vad som ska hända vid insatsens avslut. 

Uppföljning med indikatorerna: Fråga 9: 80 % 

svarsfrekvens på till stor del, till mycket stor del eller helt 

och hållet 

Resultat: 63 % svarsfrekvens inom målområdet. 

 
Programperiod  1 april 2020 till 31 december 2020 

Kostnad/deltagare 19 249 kr/deltagare (Beräknat på totalt antal deltagare i insats 
2020. 

Måluppfyllelse Delvis uppnådd 

Avvikelser  Under 2020 har det periodvis funnits vakanta tjänster i 
insatsen. 

 Pågående virusutbrott har haft en negativ påverkan på 
insatsens resultat då det varit svårare än normalt 
förekommande år att rekvirera arbetsträningsplatser. 
Sannolikt har även antalet återbud/uteblivanden till 
besök hos arbetscoacherna blivit högre.  
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Statistik och analys, Coachingteamet 

 

Nya deltagare 

 

Åldersintervall  15 - 29  30 - 44  45 - 59  60 - 74  Slutsumma 

Kön           
Kvinna 21 20 10 1 52 

Man 18 8 3   29 

Slutsumma 39 28 13 1 81 

 

Under 2020 skrevs 81 deltagare in i insats. Motsvarande siffra för den tidigare insatsen 

samverkansteamet var 39 deltagare. Dock är jämförelsen behäftad med en osäkerhet då ett stort antal 

deltagare skrevs över från tidigare samverkansteamet till coachingteamet i samband med avvecklingen av 

den tidigare. En trend tycks ändå vara att inflödet av deltagare har ökat mellan 2019 och 2020. En 

observation är också att det nästan är dubbelt så många kvinnor som män som skrivits in i insatsen under 

året. Då det är en lågtröskelverksamhet som beskrivs är en möjlig tolkning att betydligt fler kvinnor än 

män har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Skillnaden överensstämmer med differensen 

mellan män och kvinnor i sjukpenningtal på Försäkringskassan. 

Avslutade deltagare  

 

Åldersintervall  15 - 29  30 - 44  45 - 59  Slutsumma 

Kön         
Kvinna 4 3 2 9 

Man 4 3 1 8 

Slutsumma 8 6 3 17 

  

Ett lägre antal deltagare har skrivits ut från insatsen under året. Den låga siffran förklaras i huvudsak med 

att det är en nystartad insats där deltagarna inte har hunnit befinna sig i insats tillräckligt länge för att ha 

hunnit bli utskrivna. Observerbart är att det under tidsperioden är nästan lika många män som kvinnor 

som har blivit utskrivna. Med tanke på den stora könsskillnaden avseende deltagare som skrivits in under 

året så talar det för att männen befinner sig i insatsen kortare tid än kvinnorna. 
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Utbildningsnivå samtliga deltagare  

 

 

 

52 % av deltagarna har som högsta slutförda utbildning grundskola eller lägre. Enligt statistik från SCB 

har 11 % av befolkningen över 25 år  grundskoleutbildning eller lägre. Även fast jämförelsen inte fullt ut 

låter sig göras då även individer under 25 år är inräknade i coachingteamets statistik så talar det mesta 

för att utbildningsbakgrunden bland deltagarna är betydligt lägre än hos befolkningen i stort.  

 

 

 

 

Tid i insats (Avslutade deltagare) 

 

Kön  Kvinna Man Slutsumma 

Antal månader i insats       
1 - 3    1 1 

4 - 6  9 5 14 

7 - 9    2 2 

Slutsumma 9 8 17 

 

Det är svårt att i nuläget göra en tolkning av hur lång genomsnittstiden i insats för deltagarna i 

coachingteamet är. Ett stort antal deltagare skrev över till coachingteamet från samverkansteamet och det 

i stor del är dessa som skrivits ut under perioden.  
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Försörjningskälla vid inskrivning, samtliga deltagare 

 

 

40 % av deltagarna uppbär försörjningsstöd och 43 % av deltagarna har ersättning från 

Försäkringskassan. 12 % av deltagarna har ingen offentlig försörjning. Vid tidigare granskning har det 

visat sig att dessa individer antingen är unga som försörjs av föräldrar eller vuxna med en partner som har 

inkomst och således inte kan söka försörjningsstöd.  
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Tid med offentlig försörjning, samtliga deltagare 

 

 

48 % av deltagarna har haft offentlig försörjning mer än 3 år. 17 % har haft offentlig försörjning mer än 9 

år!  Det offentliga försörjningsbehovet är således mycket långvarigt bland deltagarna och tyder också på 

att de befinner sig mycket långt ifrån arbetsmarknaden.  

Avslutsanledning 

 

 

 

Med nuvarande mål i coachingteamet är avslut till fortsatt rehabilitering och utskrivning till 

arbetssökande, studier och anställning ett gott resultat. Av det följer att 52 % av avslutade deltagare gjort 

sådan stegförflyttning mot egen försörjning som uppges i målen för insatsen. Resultaten bedöms vara 
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goda. Framöver kommer även uppföljning ske 6 och 12 månader efter avslutad insats i coachingteamet. 

Kunskap om stegförflyttningsprocessen efter avslut kommer då kunna inhämtas.  

 

Sysselsättning efter avslutad insats 
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Verksamhetsberättelse Coachingteamet 2021 

1. Målgrupp 
  

Coachingteamets verksamhet riktar sig till personer i ålder 18 – 65 år med behov av 
arbetslivsinriktad rehabilitering som ännu inte klarar av att tillgodogöra sig de insatser 
som erbjuds inom ramen för myndigheters ordinarie verksamheter. 
 
Syftet är att deltagarna ska närma sig ny- eller återinträde på arbetsmarknaden. 
Deltagaren har kontakt med en coach under hela processen och vi erbjuder möten i 
deltagarens hemkommun. 
Insatsen startar med en kartläggning av deltagarens styrkor och behov av anpassningar 
för att sedan följas av studiebesök, coachande samtal för att i slutändan resultera i 
arbetsträning på lämplig arbetsplats eller studier. 
Coachingteamets insatser och stöttning till deltagarna ska ges fram tills ordinarie 
verksamheter tar vid. Coachingteamet arbetar enligt Supported Employment och  
arbetar tillsammans med handläggare från ordinarie verksamheter i en övergångsfas 
fram till dess deltagaren är trygg att gå vidare i annan insats.  Det är aktuellt med en 
övergång till ordinarie verksamhet när en deltagare klarar arbetsträning i omfattningen 
25%, det vill säga 10 timmars arbetsträning per vecka. I de flesta fall sker övergång till 
kommunernas arbetsmarknadsenheter alternativt till Arbetsförmedlingen. 

 

2. Personalen 
 

 -1,0 tjänst Arbetscoach utlånad från Arbetsförmedlingen 
 -1,0 tjänst Arbetscoach utlånad från Arbetsmarknadsenheten Lindesbergs 

kommun 
 -0,5 tjänst Arbetscoach utlånad från Funktionsstöd Lindesbergs kommun 
 -0,5 tjänst Samordnare utlånad från Funktionsstöd Lindesbergs kommun 
 -1,0 tjänst Arbetscoach (vikariat från 7 september 2020) utlånad från 

Arbetsmarknadsenheten Lindesbergs kommun 
 

3. Organisationerna 
 
Coachingteamets styrgrupp består av enhetscheferna från försörjningsstöd och 
arbetsmarknadsenheterna i de fyra kommuner teamet är verksamma i samt från 
Arbetsförmedlingen. 
Projektägare är Lindesbergs kommun. 
Personal i coachingteamet deltar regelbundet i enhetsmöten på 
Arbetsmarknadsenheten samt enhetsmöten på Arbetsförmedlingen (för personal som 
medverkar från AF) 
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4. Avvikelser 
 
Från 1 april slogs det tidigare Mottagningsteamet och Samverkansteamet samman till 
Coachingteamet. Processen för denna sammanslagning skedde gradvis under våren 
2020. Personal från Coachingteamet stöttade upp i Mottagningsteamet då en 
handläggare enbart genomförde möten på distans, detta för att beta av den kö som 
sedan tidigare fanns till Mottagningsteamet.  
Informationsbrev om förändringen har skickats ut till samverkande myndigheter och 
Coachingteamet har varit ute i verksamheter för att informera om förändringen och nytt 
arbetssätt. Information från Coachingteamet erbjuds löpande till samverkande 
myndigheter när det önskas. 
 
Arbetssättet förändrades på så sätt att alla nya anmälningar går direkt till 
Coachingteamet som har telefontid tre tillfällen per vecka, då handläggare eller personer 
själva kan ta direktkontakt. Sedan 1 april fram till 31 december har Coachingteamet tagit 
emot 102 nya anmälningar. Av dessa anmälningar har inte alla resulterat i deltagande i 
Coachingteamet utan i vissa fall har hänvisning och vägledning skickat vidare personer 
till andra instanser, en del av det arbete som Mottagningsteamet tidigare hade som 
uppgift.  
Utöver dessa finns deltagare med i verksamheten då de överförts från tidigare 
Samverkansteamet till Coachingteamet. 
 
Coachingteamet upplever att med det nya arbetssättet så har kontakten och samverkan 
med övriga aktörer ökat, då speciellt med de handläggare som anmält deltagare till 
Coachingteamet. Dock uppstår det fortfarande situationer där det är oklart och 
svårbedömt vilken insats som är bäst lämpad att stötta personer utifrån dennes aktuella 
situation. 
 
Coronapandemin har påverkat verksamheten på det sätt att det blivit något svårare att 
hitta arbetsgivare som vill ta emot deltagare för arbetsträning, deltagare som inte vill ha 
fysiska möten –  vissa kartläggningssamtal och möten har genomförts via 
telefonkontakt. Detta har fungerat bättre än förväntat. 
I vissa av de kommuner som Coachingteamet är verksamma i så har det periodvis varit 
stopp att få tillgång till rum under pågående pandemi. 
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Bilaga 4 Motivera mera 

 

 

 

 

 

Coachingteamet 

Samverkansparter  Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner samt 
Arbetsförmedlingen 

Typ av insats  Motivera mera är ett metodutvecklingsprojekt för att nå 
individer med bristande motivation som har svårt att 
tillgodogöra sig utbudet av insatser inom kommun och 
Arbetsförmedling. 

Syfte Dels är syftet att hitta, utveckla och pröva ett effektivt arbetssätt 
kring motiverande insatser för deltagarna inför ordinarie insatser i 
våra olika verksamheter. Detta kan vara både i gruppform och 
individuellt, beroende på deltagarnas behov. Detta för deltagare 
som står långt ifrån arbetsmarknaden och där de går många varv 
mellan olika myndigheter (Af, kommunen, FK, regionen osv) utan 
att komma vidare till nästa steg. Syftet med projektet är också att 
stärka samverkan mellan kommunen (försörjningsstöd, 
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten) och 
Arbetsförmedlingen för att underlätta för målgrupperna och 
arbeta för att korta vägarna till egen försörjning. 

Målgrupp Individer som deltar i insats inom AME, vuxenutbildningen, 
försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen och som pga bristande 

motivation bedöms ha svårt att tillgodogöra sig insatserna.  

Måluppfyllelse Målsättningen är att skapa en långsiktig arbetsmetod gällande 
motiverande insatser som skapar bestående förbättringar gällande 
motiverande stöd och insatser till enskilda individer inom 
parternas olika områden. Detta leder till att deltagarna gör 
stegförflyttningar mot egenförsörjning, i form av arbete eller 
studier på sikt. Efter projekttidens slut vill vi ha ett väl fungerande 
koncept att erbjuda våra deltagare som ett ytterligare komplement 
i arbetsmarknadsenhetens verktygslåda, som stödjer både sfi, 
försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen. 

 

Programperiod  1 april 2020 till 31 december 2020. Insatsen avslutades vid 
årsskiftet 2020/2021. 

Kostnad/deltagare 37 749 kr/deltagare (Beräknat på totalt antal deltagare i insats 
2020. 

Måluppfyllelse Delvis uppnådd 
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Statistik och analys, Motivera mera 

 

Nya deltagare 

 

Åldersintervall  15 - 29  30 - 44  45 - 59  60 - 74  Slutsumma 

Kön           
Kvinna   5 3   8 

Man 4 1 1 1 7 

Slutsumma 4 6 4 1 15 

 

Avslutade deltagare  

 

Åldersintervall  15 - 29  30 - 44  45 - 59  60 - 74  Slutsumma 

Kön           
Kvinna   5 3   8 

Man 4 1 1 1 7 

Slutsumma 4 6 4 1 15 

  

Utbildningsnivå samtliga deltagare  

 

 

 

94 % av deltagarna insatsen har fullgjord grundskoleutbildning eller lägre. Motsvarande siffra för 

befolkningen (över 25 år) är 11 %. Utbildningsbakgrunden för deltagarna bedöms således vara 

synnerligen låg. 
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Försörjningskälla vid inskrivning, samtliga deltagare 

 

 

 

Tid med offentlig försörjning, samtliga deltagare 

 

 

60 % av deltagarna har uppburit offentlig försörjning i mer än 2 år vid påbörjad insats. Det långvariga 

offentliga försörjningsbehovet pekar på att gruppen befinner sig långt från arbetsmarknaden.  
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Avslutsanledning 

 

Kön  Kvinna Man Slutsumma 

Avslutsanledning       
Utskrivning 7 3 10 

Utskrivning pga flytt   3 3 

Utskrivning-Fortsatt rehabilitering 1 1 2 

Slutsumma 8 7 15 

 

Ett flertal av deltagarna har varit inskrivna på SFI vid inskrivning i insats och skrivs också ut till fortsatt 

SFI-undervisning. Tre deltagare skrivs ut till anställning (resursjobb och visstidsanställning). Den 

stegförflyttning som har skett för deltagarna bedöms utifrån målgruppens karaktäristika (låg 

utbildningsbakgrund och långvarigt behov av offentlig försörjning) vara god. Metoder med individuell 

coachning samt medicinsk yoga för minskad stress har använts som stöd till individerna. Enskilda 

kommentarer från deltagarna talar för att metoderna varit gynnsamma. Dock föreligger svårigheter att 

utifrån projektredovisning dra slutsatser kring vilka insatser som varit mest verksamma. 

Sammanfattningsvis tycks insatsen givit resultat avseende stegförflyttning mot egen försörjning för 

målgruppen men några säkra slutsatser om metodernas effekter är svåra at dra.  

 

Sysselsättning efter avslutad insats 
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Slutrapport 
Projektnamn  Motivera Mera 
Projektledare  Dalal Dino 
Projektperiod  mars 2020 – december 2020 

Bakgrund 

Inom Lindesbergs kommun har enheterna för försörjningsstöd, vuxenutbildningen och 
arbetsmarknadsenheten identifierat en relevant svaghet hos målgrupper som finns 
inom enheternas verksamheter – motivation. Samtliga enheter har identifierat 
motivationshöjande insatser/metoder som något som saknas och ser det som en 
förutsättning för att många deltagare ska kunna komma närmare arbetsmarknaden och 
en självförsörjning. Detta har även arbetsförmedlingen upptäckt.  
 
Projektet började mars 2020 på halvtid och sedan övergick till heltid 1 april 2020.  
Ann Speychal, anställd koordinator i Nora kommun arbetade i projektet från maj 2020 
fram till sista augusti 2020, detta på 20%. Inledningsvis var projektet en del av 
organisationen på SFI i Lindesberg. Sedan juni ligger det under AME, på grund av byte av 
rektor.  

Syfte & mål 

Syftet med projektet är att hitta och pröva ett effektivt arbetssätt kring motiverande 
insatser för deltagarna inför ordinarie insatser i våra olika verksamheter. Detta kan vara 
både i gruppform och individuellt, beroende på deltagarnas behov. Projektet vänder sig 
till deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden och där de går många varv mellan 
olika myndigheter såsom arbetsförmedlingen, kommunen, regionen osv. utan att 
komma vidare till nästa steg. 
 
Men också att stärka samverkan mellan kommunen (försörjningsstöd, 
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten) och Arbetsförmedlingen för att underlätta 
för målgrupperna och arbeta för att snabba upp vägarna till en egen försörjning. Målet 
är att skapa en långsiktig arbetsmetod gällande motiverande insatser som skapar 
bestående förbättringar gällande motiverande stöd och insatser till enskilda individer 
inom parternas olika områden. Detta leder till att deltagarna tar steg för steg mot en 
egen försörjning, i form av arbete eller studier på sikt. 

Deltagare  

En grupp på 15 personer har varit inskriva i projektet, personer med olika bakgrund 
från olika nationaliteter - Eritrea, Syrien, Iran, Pakistan, Somalia och Afghanistan. Det är 
personer från våra olika verksamheter, de allra flesta har en kort skolbakgrund och står 
långt ifrån arbetsmarknaden. Det saknas förgymnasial utbildning, kortare än 9 år.  
Utifrån kartläggning finns följande deltagare:  
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Ett par av deltagarna har ett utvisningsbeslut och måste lämna landet inom en snar 
framtid.  En annan har sitt nuvarande uppehållstillstånd som löper ut i november 2020. 
Detta har negativa effekter på deras psykiska hälsa enligt deras egna utsagor. De 
uttrycker att finns känsla av meningslöshet och de sex åren de hunnit bo i Sverige är 
förlorade år.  
Det finns också deltagare som gått SFI under lång tid utan någon större progression i 
språkutvecklingen. Det är personer med tidigare kort skolbakgrund samt låg 
studiemotivation. Detta beror ofta på att SFI oftast tar längre tid för dessa personer som 
inte har någon studievana. Gemensamt uttrycker målgruppen ett missnöje, de flesta 
menar att systemet har svikit dem. Deras upplevelse är att de inte fått den hjälp och det 
stöd de behöver/behövt. De uttrycker att de har dålig självkänsla och självförtroende, 
känner stress, oro och har svårt att sova p.g.a. många tankar som oroar om nätterna. De 
uttrycker känslor av hopplöshet!  Många har många negativa upplevelser och 
erfarenheter med sig i bagaget från hemlandet och är i behov av mycket stöd, hjälp och 
vägledning. Tankar och funderingar om livet här i Sverige och framtiden. Ovisshet, oro 
över framtiden är vanliga känslor som målgruppen uttrycker. Man vill inget hellre än att 
få ett arbete, lära sig språket och bli självförsörjande. Men vägen dit är en lång process 
för målgruppen, vilket är ett problem som också påverkar motivationen negativt.  
 
Arbetssätt/metod:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har träffat deltagarna både enskilt och i mindre grupper, vi har pratat om mål (sätta 
upp egna mål för sin egen planering), önskemål, egenskaper, framtid, yrken, 
utbildningar, olika kulturer, arbetsmarknad och Sverige som land m.m. samt gått på två 
studiebesök. I enskilda samtal/motiverande samtal har syftet varit att stärka personen 
till att tro på sig själv och öka motivationen till förändring. Deltagare har här fått 
utrymme att prata om sina behov, vilket varit efterfrågat. Samtalen har skett 1–2 gånger 
i veckan beroende på deltagare och dess behov. Som ett komplement till arbetssättet har 
vi även haft två yogapass i veckan under 14 veckors tid. En grupp på 10 personer har 
deltagit i detta med startdatum 9 september 2020. Detta är något vi ville testa och 
undersöka då många forskningsrapporter visar att yoga bidrar till: 
 

 Ökad känsla av närvaro 
 Ökad koncentrationsförmåga 
 Förbättrat minne 
 Minskad stress 

Behovsanalys  

YOGA = 

komplement 
Valbara teman 

för deltagaren  

Kartläggning  
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 Bättre sömn 
 Mer energi   
 Ökad självkänsla 

 
Vi har deltagit i MediYoga som är en body-mind träning, en helhetsträning som lugnar 
sinnet och ökar kroppsmedvetenheten. Målet är att skapa en uppmärksamhetsträning i 
kroppen som knyter ihop de mentala och fysiska aspekterna. Övningarna i passen har 
varit andning, fysiska positioner, fysiska rörelser, ögonposition, vila och meditation. De 
flesta övningarna har gjorts på yogamatta eller på stol. Deltagare har fått tränas i att 
själv avgöra och känna in vilken nivå av anpassning som behöver göras utifrån egen 
förmåga och kapacitet, vilket gjort att alla kunnat delta.  
 
Kommenterare från deltagare som deltagit på Yoga 
” jag sover bättre på nätterna och jag är alltid avslappnad och lugn efter varje yogapass”  
” Yoga är mycket bra och Mari är duktig lärare. Jag är nöjd och vill inte att vi skall sluta” 
” jag känner mig lugnare och är mjukare i kroppen” 
”Mari har lärt mig hur jag skall andas rätt” 
 

Yogakursen har varit mycket uppskattad av deltagare och de känner sig inkluderade på 
ett annorlunda sätt. Många uttryckte att de vill fortsätta med yogan och att de skulle 
rekommendera det till andra.  De motiverade det med att många behöver avkoppling 
och komma ner i varv. 

Avvikelser  

 Ett par praktikplatser som var planerade under november månad uteblev med 
anledning av COVID-19.  En deltagare fick avsluta sin praktik men får 
förhoppningsvis fortsätta när nuvarande läge ser bättre ut.  

 Yogagruppen halverades under november månad. 
 Några fysiska träffar/möten uteblev. 
 Fler digitala samtal. 

 

Resultat och reflektioner 

Viljan och motivation till jobb och att lära sig svenska finns hos målgruppen. Även om 
motivationen varit låg för vissa har detta kunnat väckas till liv igen, genom motiverande 
samtal, vägledning och uppmuntran. Under projektets gång har det deltagit 8 kvinnor 
och 7 män. 3 av dessa personer har flyttat och 1 börjat studera, 1 annan på väg till 
studier (väntar på plats). Tre deltagare avslutas till anställning (resursjobb och 
visstidsanställning) 
Utifrån erfarenhet är bästa sättet att motivera deltagare är att själv vara engagerad och 
visa att man bryr sig om var och en, ge råd, stöd och inte minst att följa upp deltagare 
och visa intresse för hur det går. Goda relationer och tillit är också mycket viktiga för att 
öka motivationen hos deltagare. Varje vecka har vi arbetat utifrån olika teman i grupp 
(deltagare har fått vara med och bestämma teman) men det har även varit en hel del 
enskilda samtal. Gemensamt vill alla få en roll i samhället, många uttrycker att de vill 
känna sig betydelsefulla och vill vara en tillgång och inte en belastning. De vill lära sig 
språket för att kunna arbeta och bli en del av det svenska samhället. Deltagare som 
studerar på SFI uttrycker att de vill och behöver få möjlighet att kombinera studier med 
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praktik/arbete. Många vill använda språket praktiskt i sociala sammanhang och få 
kontakt med arbetslivet tidigt, det har dock varit svårt att hitta arbetsplatser som vill ta 
emot personer med svag svenska. Många har blivit nekade till praktik/jobb många 
gånger, då arbetsgivaren inte vill ta emot personer som inte kan språket för det krävs för 
stora resurser.  
Det finns ingen enkel lösning eller snabba vägar till arbete och en egen försörjning för 
målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden, för allt fler arbeten krävs minst 
gymnasieutbildning. Det är nödvändigt med individanpassade insatser som är 
anpassade efter personens förutsättningar.  
 
Det behövs:  
 

 Jobb med låga kvalifikationskrav för att skapa sysselsättning för målgruppen. 
 Korta yrkesutbildningar/introduktionskurser som gör de anställningsbara. 

Grundläggande vuxenutbildning kan t.o.m. vara på för hög nivå för många i 
målgruppen, vissa klarar inte av SFI.  

 Tidig kontakt med arbetsmarknaden /knyta kontakter med yrkeskunnigt folk. 
 Individuellt stöd och vägledning. 
 Arbeta utifrån varje individ och erbjuda det som personen själv vill. 
 Praktiskt lärande i svenska. 
 En bra samordning, tydliga mål, en röd tråd. 
 Samarbete mellan företag och kommun. Företag som kan hjälpa till med viktiga 

insikter om vad som krävs för att målgruppen ska kunna få ett jobb 
 
Många har anvisats till olika insatser som varit mindre gynnsamma på grund av brist på 
något bättre. Många deltagare uttrycker att de inte varit nöjda med aktiviteten då det 
inte ger personen det den behöver, och att insatsen inte påskyndat vägen till arbete.  
 
Exempel på olika insatser som deltagare anvisats till:  
 

Individ A 
Drömmen är att jobba som undersköterska i Sverige.  
Några insatser hen anvisats till:  

 Fellingsbro folkhögskolan 3 månader, (studerat svenska). 
 Alea kompetenshöjning 3 månader 
 SFI, svenska för invandrare.  
 Eductus i kombination med SFI.  
 Work for you (söka jobb & skriva CV och personligt brev). 
 Utskrivning på SFI p.g.a. ingen progression. 
 Arcus (stöd &matchning). 
 Olika praktikplatser 
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Individ B 
Framtidsyrke: städare, andrahandsval att arbeta inom äldreboende. 
Några insatser hen anvisats till:  

 Work for you (studera svenska, söka jobb). 
 Alea kompetenshöjning, 3 månader 
 SFI, svenska för invandrare. Påbörjade i kurs A som är den lägsta nivå på SFI. 
 Avbrott på SFI för att praktisera i 7 månader (skogsarbete). 
 Tillbaka på SFI igen efter avslutad praktik. 
 Eductus 4 månader i kombination med SFI. På Eductus för att skriva CV & personligt 

brev.  
 Praktik 6 månader, trädgårdsarbete + SFI. 
 Utskriven på SFI september p.g.a. ingen progression.  
 Arvus (stöd & matchining). 

 
Många gånger passar målgruppen inte riktigt in på de aktiviteter och insatser som finns 
idag. Därför känner deltagare att de står utanför, detta har gjort att många känner stress 
och har dålig självkänsla. Jag har varit i kontakt med vårdcentralen ett antal gånger 
gällande detta då det funnits ett par i gruppen som behövt komma i kontakt med 
kurator. 
En kurator behövs på plats utifrån målgruppen då många mår psykiskt dåligt p.g.a. 
nuvarande situation. Det finns stor oro inför framtiden och frustration över svårigheten i 
att få ett arbete i Sverige. Deltagarna förstår mycket väl att språket är nyckeln till 
svenska samhället och vill känna en tillhörighet, men hittar inte vägen dit. 
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    AKK2015/403 
  Samhällsbyggnadsnämnden 

 Martin Lindström  
  0581-817 08 
 martin.lindstrom@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 

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Detaljplan för del av Mariedal 1:1 med flera etapp 1, norra 
verksamhetsområdet, Frövi, Lindesbergs kommun 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

• Anta detaljplan för del av Mariedal 1: med flera (etapp 1, norra 
verksamhetsområdet) i Frövi, Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av Lindesbergs 
kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för del av Mariedal 1:1 med 
flera i Lindesbergs kommun. Planområdet är beläget norr om Frövi tätort 
mellan Billerudkorsnäs och norrgående järnvägsanslutning mot Lindesberg. 
Området ligger söder om Fröviforsvägen och ca 500 meter norr om tätorten. 
Planområdets area är ca 90 hektar. 

Den 19 juni 2017 beställde Lindesbergs kommun en detaljplan som täckte 
hela det område söder om Fröviforsvägen som i fördjupningen av 
översiktsplanen för Frövi tätort pekar ut verksamhetsmark. Området delades 
senare upp i etapper varav den aktuella detaljplanen utgör etapp 1. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av verksamheter med 
begränsad omgivningspåverkan, växthus, lager och logistik samt 
förberedande järnvägsanslutning genom del av planområdet. 

Konsekvenser 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen beslutar i enlighet med 
undersöknningen att detaljplan kan medföra betyande negativ miljöpåverkan. 
6 kap 7 § MB. 

 

Martin Lindström Per Lilja 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 



   
 

 2 (2)  

 
Bilagor: 

• Remissvar angående detaljplan del av Mariedal 1:1 med flera 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen § 102 

• Samrådsredogörelse Mariedal 1_1 med flera Norra 
verksamhetsområdet etapp 1 

• Planbeskrivning 
• Plankarta 
• Granskningsutlåtande 
• Fastighetsförteckning 
• Illustration 
• Miljökonsekvensbeskrivning 
• Arkeologisk utredning etapp 1 
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• Undersökning 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE TILLHÖRANDE 

DETALJPLAN FÖR DEL AV HEDEN 1:11 M FL (ETAPP 1, NORRA 
VERKSAMHETSOMRÅDET)* 

* Detaljplanen har efter samrådet bytt namn till detaljplan för 
del av Mariedal 1:1 m fl pga en fastighetsreglering där Heden 
1:11 gick upp i Mariedal 1:1. I plankarta och planbeskrivning har 
handlingarna döpts baserat på den nya fastighetsbeteckningen.  

AKK2015/433-54
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PLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, växthus, 
lager och logistik samt förberedande järnvägsanslutning genom 
del av planområdet. 

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 

Samrådsredogörelsen är en redovisning av synpunkter, så 
kallade yttranden, som inkommit vid samråd av planförslaget. 
Samrådsredogörelsen redogör även för vilka förändringar som 
gjorts i planhandlingen efter samråd. 

Även synpunkter som inte lett till någon förändring är 
redovisade och kommenterade för att förklara de 
ställningstaganden som gjorts.  

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 19 
november 2020 – 3 januari 2021. Under samrådstiden inkom 19 
yttranden varav 16 med synpunkter. Yttranden som inneburit 
korrigeringar av planhandlingen är 9. 

I detta dokument följer inkomna yttranden. Till vänster är det 
inkomna yttrandet och till höger en kommentar från 
Stadsbyggnadskontoret. Samtliga yttranden finns att läsa i sin 
helhet på Stadsbyggnadskontoret. 

 

 

FÖRÄNDRINGAR EFTER SAMRÅD 

Inkomna synpunkter under samråd har resulterat i en del 
justeringar i planhandlingarna men i huvudsak är planförslaget 
sig likt. Största kompletteringarna har gjorts i 
planbeskrivningen. Mindre justeringar och tillägg har gjorts i 
plankartan  

Planbeskrivningen har justerats genom att förtydligande och 
komplettering har gjorts kopplat till i huvudsak dagvatten, trafik, 
fornminne, buller, planbestämmelser samt naturvärden. 

I plankartan har en rad markreservat inkluderats med syfte att 
möjliggöra ledningsdragning. Därtill har gränserna för 
dagvattenmagasinen justerats. Mindre justeringar av 
gatumarken har gjorts för att separera befintlig järnväg samt 
skapa utrymmer för bussangöring. En yta för fördelningsstation 
har har lagts till det tidigare planområdet. 

 

 

 

 

Per Lilja    Isabella Lohse 

Planarkitekt   Enhetschef 
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INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅD 

MYNDIGHETER 

LÄNSSTYRELSEN ÖREBRO LÄN 

   

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Plankartan har kompletterats med information 
kring fördröjningskapacitet. Numera finns 
angivet den fördröjningskapacitet i m3 som 
krävs för att uppfylla dagvattenutredningen. 
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Planhandlingen har arbetats igenom för att 
tydliggöra kopplingen mellan MKBs förslag till 
åtgärder och fortsatt arbete. Större delen av 
förslag till åtgärder har arbetats in i 
planbeskrivningen. 

Flyghindersanalys har inhämtats och kommer 
följa med planförslaget ut på granskning till bl 
a Försvarsmakten. 

Flyghindersanalys har inhämtats och kommer 
följa med planförslaget ut på granskning till bl 
a Örebro flygplats. 

Då en dispens från artskyddet inte behövs för 
ett genomförande av planen så kommer heller 
inte en flytt av Fläcknycklarna bli aktuell. 
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Rapporten kring påverkan på biotopskyddade 
objekt har kompletterats efter samrådet och 
följt med en ansökan om dispens från 
biotopskyddet. (länsstyrelsens diarienummer 
521-2791-2021) 

Riktlinjerna har arbetats in i planbeskrivningen 
under 5.10 Störningar > Buller i 
rekreationsområden tillsammans med en 
kommentar kring hur bullernivåer i olika delar 
av rekreationsområdet behöver följas upp. Den 
parallella processen att se över möjligheten att 
utveckla rekreationsområdet kommer visa 
vilka ytor/områden som är mest sannolika att 
människor uppehåller sig i. 
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Viadukten har enligt uppgift från 
Samhällsbyggnadsförbundet fri höjd redan 
idag.  

Text under rubriken 5.9 Gator och trafik > 
Trafiknät har kompletterats för att förtydliga 
resonemanget kring trafik. 

Området är tänkt att kunna användas som 
rekreationsområde trots de bristande 
kvalitéerna i denna del av naturområdet. 
Användningen natur bedöms fylla samma 
funktion som det tidigare skyddsområdet. 
 
Bestämmelsen har ändrats så att den lyder L1 
Växthus och fiskodling. 

Bestämmelsen f2 har tagits bort. Högsta 
totalhöjd har ersatts med högsta nockhöjd. 
Högsta nockhöjd möjliggöra att f2 kan tas bort 
då dessa funktioner tillkommer utöver högsta 
nockhöjd. Istället för att använda h för att 
skriva ihop bestämmelsen så har detta gjorts i 
en e2. 

Fel kopplat till l1 har rättats till. 
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TRAFIKVERKET 

 

  

Viadukten har enligt uppgift från 
Samhällsbyggnadsförbundet fri höjd.  

Text under rubriken 5.9 Gator och trafik > 
Trafiknät har kompletterats. 

 

 

Flyghindersanalys har tagits fram och kommer 
följa med planhandlingen ut på granskning. 

 



   

Dnr S-2017-384 

     Sidan 9(53) 

LANTMÄTERIET 

 

  

Fastighetsbeteckningar finns nu i grundkartan. 
Grundkartan har kompletterats med komplett 
teckenförklaring. 
Området med z1 har getts en 
användningsbestämmelse. 
 
Användningsgränsen har tagits bort. 
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Det har förtydligats i plankartan. 

 

 

 

 

 

 

Det har justerats i plankartan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har justerats i plankartan så att järnvägen 
väster om Fröviforsvägen ligger utanför 
planområdet. 
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Ingen justering har gjorts. 

 

 

 

 

 

 

 

Genomförandebeskrivningen har 
kompletterats med detta. 

 

Genomförandebeskrivningen har 
kompletterats med detta. 

 

Planförslaget är inte inne på det område som 
ändringen av stadsplanen berör. Dock har det 
kommenterats och förtydligats under 3.4 
Gällande detaljplaner  
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LUFTFARTSVERKET
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Efter samrådet har en flyghindersanalys 
beställts från LFV. Analysen finns som bilaga 
till denna planhandling. 

 

 



   

Dnr S-2017-384 

     Sidan 15(53) 

 



   

Dnr S-2017-384 

     Sidan 16(53) 

 



   

Dnr S-2017-384 

     Sidan 17(53) 

POLISMYNDIGHETEN 

 

  

I detaljplanen har stora fysiska utrymmen 
lämnats för allmänplatsmark med syftet att 
möjliggöra gaturum som kan gestaltas med bl a 
gång- och cykelbana och plantering.  

Rekreationsområdet söder om den föreslagna 
byggrätten ingår i en parallell process där en 
tanke om ett tryggt, trevligt och funktionellt 
rekreations/motionsområde ska arbetas fram. 
Den processen kommer identifiera viktiga 
aspekter som kommunen behöver tänka på vid 
utveckling av området samt vad man ska tänka 
på i samband med att man överväger att sälja 
mark i området. 
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REGION ÖREBRO LÄN

 

 

  

Text under rubriken 5.9 Gator och trafik > 
Trafiknät har kompletterats. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET BERGSLAGEN 

  

Gatumarken i planens västra del, utmed 
Fröviforsvägen, är ca 15 meter brett och täcker 
det område som är vägområde i dagsläget. Det 
bedöms som fullt tillräckligt att inkludera en 
gång- och cykelbana inom det området. 

 

En breddning för att möjliggöra ett 
hållplatsläge har skett enligt önskemål öster 
om infarten.  

 
Kommentar om att planområdet inte ingår i 
verksamhetsområde för VA har inkluderats. 
 
Dagvattenutredningen kommer kompletteras 
med denna information efter 
granskningsskedet. 
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Under 5.11 Tekniks infrastruktur > 
Vattenförsörjning och avlopp har kompletterats 
med text om att verksamhetsområdet kommer 
utökas. 

 

 

 

 

 

 

Grönområdet närmast tätorten kommer på sikt 
få förändrad karaktär när det mer blir en del av 
tätorten, när gränsen för bebyggelse flyttas 
utåt. Processen att utreda hur man skulle 
kunna utveckla området pågår. 
 
Det är dessutom viktigt att i kommande 
planering jobba för att bygga vidare på den 
gång- och cykellänk som inkluderas i nord-
sydlig riktning. Det innebära att vi i kommande 
process kring järnvägsplan norr om aktuellt 
planområde behöver bevaka den frågan för att 
skapa tillgängliga länkar vidare till intilliggande 
grönområden. 
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Hanteringen av dagvatten behöver ligga på 
allmänplatsmark (kommunal ägo) för att 
garantera att funktionen uppehålls under tid. 
Detta för att undvika översvämning längre ner i 
Frövi tätort. Gränsen mellan naturmark och 
verksamhetsmarken följer den gräns som 
pekats ut i fördjupningen av översiktsplanen 
för Frövi tätort, antagen 2018.  

Utrymmet mellan kommande järnvägsplan (se 
5.8 Bebyggelse > Bebyggelsestrukturer) och 
naturmarken ger inte mycket utrymme över för 
ytterligare allmänplatsmark om man samtidigt 
vill skapa attraktiv mark för intressenter. Det 
har varit en avvägning som man behövs göra. 
Dock har en lösning som till stor del gömmer 
dagvattenmagasin på naturmarken skapat ett 
upplägg som bedömts som bra för både 
dagvattenhanteringen och 
rekreationsaspekten.  
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Efter samrådsskedet har en omarbetning av 
dagvattendammarna (magasinen) gjorts. Syftet 
har varit att lindra effekten på natur, 
rekreation och biotopskyddsobjekt. 
Utgångspunkt har varit en kompletterande 
inventering av värdefull natur i området samt 
en ansats att minimera påverkan på det 
biotopsskyddade diket som finns i området.  

Utformningen av dagvattendammarna har 
gjorts för att så lite som möjligt märkas i 
landskapet. Man utnyttjar naturliga 
försänkningar i terrängen med mindre 
upphöjningar i form av vallar som har slänter 
med flack lutning. De extremt sällsynta 
skyfallen som dammarna är tänkta till kommer 
göra att ytorna inte kommer vara täckta med 
vatten förutom en kortare tid efter skyfall.  
Se fördjupad beskrivning under 5:11 Teknisk 
infrastruktur > Dagvatten. 
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MILJÖKONTORET

 

 

  

Riktlinjerna kring rekreationsområden har 
arbetats in i planbeskrivningen under 5.10 
Störningar > Buller i rekreationsområden 
tillsammans med en kommentar kring hur 
bullernivåer i olika delar av rekreations-
området behöver följas upp. Den parallella 
processen att utveckla rekreationsområdet 
kommer visa vilka ytor/områden som mest 
fokus kommer ligga på att utveckla. 
 
Avståndet till befintlig bebyggelse (500 meter) 
bedöms tillräckligt som buffertzon för att inte i 
betydande grad påverka bostäder i området 
kring det aktuella planområdet.  

Bullerberäkning är svår att göra då man inte 
vet vilka typer av verksamheter som visar 
intresse för att etableras sig i området. Det har 
lett till att man i planprocessen gjort en 
uppskattning av bullersituationen för att sedan 
i samband med en konkret förfrågan kunna 
studera frågan närmare.  

Att tillkommande verksamheter ändå håller sig 
inom de enligt miljöbalken uppsatta gränserna 
för vad som anses acceptabla nivåer och risker 
övervakas i tillståndsprövningen för de 
verksamheter som riskerar vara störande.  
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Ny dagvattenutredning har arbetats fram och 
finns som bilaga till planhandlingen. 
 

Det finns i skrivande stund inga järnvägsspår i 
planområdet vilket gör att en kontroll av jord 
utmed järnvägsspår inte är aktuellt. 
 
Eventuellt behov av att provta intill 
kolningsmiljöerna bedöms inte behöva göras 
innan detaljplanen vinner laga kraft. 

 

Kontroll och skötselplan blir en del av 
genomförandefasen efter detaljplanen antagits. 
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LINDE ENERGI

 

  

Dialog har först med Linde energi efter 
samrådet och en plats för en fördelningsstation 
har inkluderats i plankartan i dess östra del 
(beteckningen E, blå färg)  
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NERIKES BRANDKÅR 

 

  

Information om behov för vatten kopplat till 
brandsläckning har inkluderats i avsnitt 5.10 
Teknisk försörjning > Vatten för brandsläckning.  

 

 

Hänvisning till BBR har inkluderats i avsnitt 5.9 
Gator och trafik > Utryckningstrafikens 
framkomlighet. 
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BILLERUD KORSNÄS AB 

 

  

1, u-område har inkluderats i hela den västra 
delen av planområdet samt utmed vägavsnitt. 
 
2 & 3, Detaljplaneförslaget följer i stort de 
gränser och användningar som fastställde i 
fördjupningen av översiktsplanen för Frövi 
tätort (FÖP), antagen 2018. 
- FÖP:en pekar ut största delen av föreslaget 
område 1 som skyddsområde. Då Jps inte finns 
i Boverkets nuvarande bestämmelsekatalog 
planläggs området som NATUR som fyller 
samma funktion.  
- Då det dessutom finns ett betydande 
fornminne i form av en boplats i området så 
bedöms området sydväst om kraftledningen 
som lämpligt att lämna orört.  
- Man vill undvika fler plankorsningar över 
tillkommande järnvägsspår vilket gör att en 
ytterligare anslutning från väst vore olämpligt 
ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
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4, Då Trafikverket under 2022 ska inleda 
arbetet med en järvägsplan i området så 
avvaktar Lindesbergs kommun med att påbörja 
etapp 2 av detaljplanarbetet. Etapp 2 är tänkt 
täcka området runt kommande järnvägsplan. 
Se planbeskrivningen avsnitt 5.8 Bebyggelse > 
Bebyggelsestrukturer. 
 
5, De användningar som inkluderats i 
detaljplanen är sådana så att verksamheter 
med betydande miljöpåverkan inte kan 
etablera sig i området. Bullerberäkning är svår 
att göra då man inte vet vilka typer av 
verksamheter som visar intresse för att 
etableras sig i området. Det har lett till att man 
i planprocessen gjort en uppskattning av 
bullersituationen för att sedan i samband med 
en konkret förfrågan kunna studera frågan 
närmare.  

Avståndet till befintlig bebyggelse bedöms 
tillräckligt som buffertzon för att inte i 
betydande grad påverka bostäder i området 
kring det aktuella planområdet. Att 
tillkommande verksamheter ändå håller sig 
inom de enligt miljöbalken uppsatta gränserna 
för vad som är acceptabla störningar och risker 
övervakas i tillståndsprövningen för de 
verksamheter som riskerar vara störande. 
 
6, Dagvattenutredningen visar på att de 
beräknade flödena inte ger ett högre flöde än 
att befintliga trummor och dike kan ta emot 
flödet. 
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Dock kommer utvecklingen kring dagvatten 
följas noggrant för att kunna åtgärda eventuella 
problem om det uppstår. 
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FRÖVI IK 

 

  

 

 

 

 

 

 

Yttrande från Frövi IK vidarebefordrades enligt 

önskemål till Lindesbergs kommun 28 januari 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

Frövi IK är en självklar samrådspart men har inte ansetts 

vara en sakägare.  
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Benämningen ”begränsad omgivningspåverkan” hänvisar 

till de bestämmelser som inkluderats i plankartan. Dessa 

är baserade på Boverkets bestämmelsekatalog. 

Bestämmelserna reglerar att ingen tung verksamhet, t ex 

industri, med stora säkerhetsavstånd och andra kraftiga 

störningar kan etablera sig. Varje verksamhetsetablering 

kommer i vanlig ordning behöva söka tillstånd för att 

säkerställa att påverkan på omgivningen inte ligger över 

tillåtna nivåer. 
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Förslaget följer den gräns som pekats ut i fördjupningen 

av översiktplanen för Frövi tätort, antagen 2018. Det sker 

en minskning av rekreationsområdet vilket skapar nya 

förutsättningar för områdets framtid.  

Parallellt med detaljplanen pågår ett arbete med att se 

över möjligheten att utveckla det område som finns kvar 

mellan tillkommande verksamheter och tätorten. Det 

arbetet kommer fortsätta även efter detaljplanens 

antagande. 

 

De ytor dom är avsatt för fördröjning av dagvatten i 

NATUR-området är inte avsedda att hindra en utveckling 

av området. Ytorna kommer bara fyllas med vatten under 

korta perioder då skyfall inträffar. T ex kommer den 

nedra fördröjningsytan (fördröjning1) statistiskt fyllas en 

går vart hundrade år. Ytan ovan denna (fördröjning2) en 

gång vart 20 år och ytan längst (fördröjning3) en gång per 

år. Med vissa tillkommande förhöjningar utnyttjar man 

befintliga försänkningar i terrängen för dessa funktioner. 

Utformningen av dessa fördröjningsytor är tänkt att 

kunna fungera bra tillsammans med t ex skidspår, 

motionsspår och andra tillskott till rekreationsområdet. 

Redovisning av detta har reviderats i dagvatten-

utredningen samt under avsnitt 5.11 Teknisk infrastruktur 

> Dagvatten i planbeskrivningen. 

 

Beroende på vilken verksamhet som söker tillstånd att 

etablera sig i området så kommer aspekten om eventuell 

störning studeras, t ex ljud och ljus, för att säkerställa att 

man håller sin inom acceptabla gränser. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen kommenterar yttrandet 

utifrån synpunkter på planförslaget. Lindesbergs 

kommunledning kommer i ett separat svar kommenterar 

de förslag på kompensationsåtgärder som redovisats samt 

förlag på vidare hantering. 
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POSTNORD 

 

 

  

Frågan kommer aktualiseras i samband med 

genomförande av detaljplanen. 
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SKANOVA
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SKANOVA AB
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VATTENFALL AB 

 

  

Kommunen kommer inför ett genomförande kontakta 

Vattenfall för att fånga upp och stämma av alla aspekter 

som redovisas i yttrandet. 
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VATTENFALL ELDISTRIBUTION 

 

  

Kommunen kommer inför ett genomförande kontakta 

Elsäkerhetsverket och Vattenfall för att fånga upp alla 

aspekter. 
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Samtliga delar av detaljplanen som berör Vattenfalls 

intressen i detaljplanen kommer stämmas av med 

Vattenfall inför genomförande. 
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ÖREBRO FLYGPLLATS

 

 

  

Planförslaget har kompletterats med en flyghindersanalys 

som finns bifogad med denna planhandling. 
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Dnr S-2017-384 

     Sidan 53(53) 

ÖVRIGA FÖRÄNRINGAR I PLANFÖRSLAGET 

 
Ett E1-området (Fördelningsstation) har kompletterat 
planområdet i dess östra del. Tanken är att byggrätten ska 
inrymma en fördelningsstation kopplat till elförsörjningen. 
 
Justering av forn-område har gjorts för att anpassa till den 
bestämmelsekatalog från Boverket som används i planförslaget. 
Det innebär att fornminnet skyddas genom att det planläggs som 
NATUR men exkluderas från markreservats bestämmelserna. 
 
u-och l-områden har lagts till i planen för att skapa möjlighet till 
markreservat för ledningar som har både allmänt och enskilt 
syfte. 
 
Dagvattenmagasin har anpassats till en reviderad 
dagvattenutredning. Dammarna har getts en mer mjuk form för 
att kunna smälta in i landskapet. Det ska skapa förutsättningar 
för en utveckling av rekreationsområdet. 
 

Gränsen för gatumarken på planens västra kant har justerats så 
att befintliga järnvägen på BillerudKorsnäs mark hamnar 
utanför gatumarken. 
 
Utrymme har skapats vid infarten till det nya området för att 
möjliggöra en bussangöring vid området.  
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1. INLEDNING 

 

Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m.fl. (Etapp 1, norra 
verksamhetsområdet) i Frövi, Lindesbergs kommun 

 
1.1 DETALJPLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av verksamheter med begränsad 

omgivningspåverkan, växthus, lager och logistik samt förberedande järnvägsanslutning 

genom del av planområdet. 

 
1.2 PLANFÖRFARANDE 

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

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

intresse och kan komma att medföra miljöpåverkan. 

Detaljplanen har bedömts ha ett större intresse för en bredare allmänhet.  

 
1.3 PLANPROCESSEN 

                                       Här är vi nu 

 

Planförslaget var ute på samråd under perioden 19 november 2020 – 3 januari 2021. 

Detaljplanens namn var under samrådsskedet del av Detaljplan för del av Heden 1:11 m 

fl (etapp 1, norra verksamhetsområdet). Efter en fastighetsreglering, då Heden 1:11 

reglerades in i Mariedal 1:1, blev Mariedal den största fastigheten i detaljplanen. Därav 

är namnet från och med granskningsskedet Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m fl 

(etapp 1, norra verksamhetsområdet). 

 
1.4 PLANHANDLINGAR 

Planhandlingarna omfattar 

- Planbeskrivning (denna handling) 

- Plankarta  

- Fastighetsförteckning  

- Undersökning – checklista gällande betydande miljöpåverkan 

- Illustration 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp2K6y1dfaAhX0haYKHWeDCYwQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.boverket.se%2Fsv%2FPBL-kunskapsbanken%2Fplanering%2Fdetaljplan%2Fdetaljplaneprocessen%2Futokat-forfarande%2F&psig=AOvVaw3vI8sxjKufWoMP77zuFYOv&ust=1524822709951082
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp2K6y1dfaAhX0haYKHWeDCYwQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.boverket.se%2Fsv%2FPBL-kunskapsbanken%2Fplanering%2Fdetaljplan%2Fdetaljplaneprocessen%2Futokat-forfarande%2F&psig=AOvVaw3vI8sxjKufWoMP77zuFYOv&ust=1524822709951082
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- Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

- Samrådsredogörelse  

- Granskningsutlåtande  

 

Utredningar och underlag är bilagor till planen 

- Naturvärdesinventering, Sweco, 2017-08-08 

- Arkeologisk utredning etapp 1 (2016:01) 

- Arkeologisk utredning etapp 2 (2017:51) 

- Beslut om tillstånd om borttagande av fornlämningar (Dnr: 431-7020-2019) 

- Arkeologi - Slutundersökning (färdig efter detaljplanens antagande) 

- Geotekniks undersökning inför detaljplanarbete, Sweco, 2016-01-08 

- PM Geoteknik, Frövi Industriområde Etapp 3, ÅF, 2018-08-21 

- Dagvattenutredning – Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m. fl., 2021-03-29 

- Flyghinderanalys gällande Uppförande av byggnad i Lindesbergs kommun - Del 

av Heden 1:11, 2021-02-12 

 

2. BAKGRUND 
 

Örebro med omnejd kallas med all rätt logistikregionen. Tanken är att flera orter och aktörer 

ska kunna bidra till att alla i regionen utvecklas tack vare tillgång till bl a kompetens och 

tillgänglig kapacitet. Frövi har ett fördelaktigt läge avseende spårkopplingar som sträcker sig i 

fyra väderstreck. Även det övergripande vägnätet ger goda förutsättningar i och med det 

relativt korta avståndet till både riksväg 50 och europaväg E18/E20. 

Den 19 juni 2017 beställde Lindesbergs kommun en detaljplan som täckte hela det område 

söder om Fröviforsvägen som i fördjupningen av översiktsplanen för Frövi tätort pekar ut 

verksamhetsmark. Ett detaljplaneförslag för hela området arbetades fram och gick ut på 

samråd under 2018. Efter samrådet inkom ny information som kraftigt ändrade 

förutsättningarna för kommunen att detaljplanelägga hela området i ett grepp. Den främsta 

anledningen till att nu dela upp planen är att Trafikverket vill ta del av den centrala delen av 

det ursprungliga området och arbeta fram en järnvägsplan för del av spårområdet. 

 

Möjligheten att gå vidare med del av planområdet, del som inte berörs av järnvägsplanen, har 

utretts. Resultatet är att det bedöms som möjligt och lämpligt att gå vidare med den södra och 

västra delen av ursprungligt planområde. Denna del skulle fungera tillsammans med 

kringliggande områden oavsett om spåranslutning blir aktuell eller ej. Även Fröviforsvägen 

inkluderas för att möjliggöra ett kommunalt övertagande. 

 

Detta planförslag, som är etapp 1, täcker del av tidigare planförslag. 
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2.1 LÄGE 

Planområdet är beläget norr om Frövi tätort mellan BillerudKorsnäs och den norrgående 

järnvägsanslutningen mot Lindesberg. Området ligger söder om Fröviforsvägen och ca 500 

meter norr om tätorten. Planområdets area är ca 90 hektar.  

 

 
Planområdets gräns illustreras med streckad linje. 

2.2 BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Detaljplanens genomförande bedöms medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 

6 kap 11§ miljöbalken. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats. Se 

bilagor: Undersökning – checklista gällande betydande miljöpåverkan på detaljplan för del 

av Heden 1:11 m fl, (etapp 1, norra verksamhetsområdet) samt MKB tillhörande Mariedal 

1:1 m fl (etapp 1, norra verksamhetsområdet)   
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Plankartan tillhörande planförslaget. Finns även bifogad i större format. 

 

3. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN 

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

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

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

andra ingrepp som påtagligt kan skada riksintressen.  

 

Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken kan områden som är särskilt lämpliga för kommunikations-

anläggningar vara av riksintresse. 

 

Bergslagsbanan som är riksintresse berörs i och med att planförslaget inkluderar en väg som 

passerar över järnvägen. 
 

3.1 STRANDSKYDD 

Det finns inget vatten inom planområdet som berörs av det generella strandskyddet enligt 7 

kap. 13§ MB. 



    Diarienr: S-2017-384 
     
     

 

     

     

    7 (58) 
  

 
3.2 ÖVERSIKTSPLAN 

Fördjupningen av översiktsplanen för Frövi tätort gäller som del i den kommuntäckande 

översiktsplanen. Se nedan. 

3.3 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKSPLANEN (FÖP) 

En FÖP för Frövi antogs den 23 april 2018 av kommunfullmäktige. I planförslaget pekas det 

aktuella planområdet i huvudsak ut som verksamhetsmark. De delar som angetts som 

NATUR i planområdets södra del ligger huvudsakligen inom markanvändningen grönområde 

i FÖP:en.  

 
Mark- och vattenanvändningskarta i fördjupningen av översiktsplanen för Frövi tätort, 2018. 
 
3.4 GÄLLANDE DETALJPLANER  

I det aktuella planområdet finns en gällande detaljplan Förslag till stadsplan, Frövifors, 

Lindesbergs kommun, lagakraft 1985-10-31. (LMV id: 1885-P85/6). Det område som släcks 

ut av det nya planförslaget har utöver väg och ledningsrätt användningen Jps – skyddsområde 

för industri. Användningen bedöms inte inkludera någon byggrätt. 

 

Till Förslag till stadsplan, Frövifors, Lindesbergs kommun, lagakraft 1985-10-31. (LMV id: 

1885-P85/6) finns ett tillägg med namn: Ändring av detaljplan genom tillägg för Del av 

Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län. Det aktuella planområdet berör inte den del av 

planen som tillägget täcker.  
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Gällande detaljplan inom planområdet illustrerat med lila linje. Aktuellt planområde 

redovisas inom streckad linje. 
 

 

4. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

 
4.1 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN  

Detaljplanen innefattar ett antal fastigheter. Mariedal 1:1 ägs av Lindesbergs kommun. Frövi 

1:46 ägs av BillerudKorsnäs AB, Frövi 10:1 och 3:1 ägs av Sveaskog förvaltnings AB, 

Pikaboda 1:3 ägs av en privatperson och Frövi 11:1 ägs av Trafikverket. 

 

4.2 RÄTTIGHETER 

Redovisas i separat fastighetsförteckning. 

 
4.3 TOPOGRAFI OCH LANDSKAP  

Terrängen är blockig och det finns ett stort antal diken/bäckar, som leder ytvatten söderut. 

Plan 1885-P85/6 
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4.4 NATURVÄRDEN  

I östra delen av utredningsområdet återfinns ett av skogsstyrelsen inventerat område med 

naturvärde (N 134-2002 Mariedal). Skogen omfattas av alltifrån öppna hyggen till slutna 

äldre skogar och utgörs till största del av barrskog med tall och gran. I västra delen av 

området är lövinslaget högre. Det mesta är yngre lövskog med ganska högt inslag av sälg och 

andra salixarter. Dock finns ett mindre område med asp, med inslag av hålträd. Insprängt i 

skogen finns flera mindre myrar med exempelvis vitmossor, starrarter, odon, tranbär, 

skvattram och fläcknycklar (orkidé, fridlyst enligt artskyddsförordningen). 

 

Under 2017 gjordes en naturinventering av området. Inventeringen av området norr om Frövi, 

fastighet Heden 1:11 i Lindesbergs kommun, är gjord enligt svensk standard (SiS 199000: 

2014, SiS 199001:2014). Fältbesök genomfördes den 29 juni 2017 på nivå medel med tillägg 

för generella biotopskyddet. Området utgår i söder från klubbstugan för Frövi IK där 

landskapet är öppet med åkermark norr om stugan. En av åkermarkerna är rik på olika 

blommor. Även mellan och i anslutning till åkermarkerna finns områden som är rika på 

blommor. I och kring åkermarken finns biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet, 

öppna diken, åkerholmar och odlingsröse. Dikeskanterna är artrika med bland annat rödfibbla, 

prästkrage och gökblomster. (se bilaga, Naturvärdesinventering Frövi industriområde Heden 

1:11) 

 

 
Områdesavgränsning för naturinventeringen. 
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Utifrån klubbstugan löper motionsspår ut i skogen. Utmed motionsspår och stigar finns 

ställvis en artrik flora. Speciellt noterades detta i södra delen. Där finns bland annat orkidén 

nattviol (fridlyst enligt artskyddsförordningen), prästkrage och ängsvädd.  

 

Skogen omfattas av alltifrån öppna hyggen till slutna äldre skogar och utgörs till största del av 

barrskog med tall och gran. I västra delen av inventeringsområdet är lövinslaget högre. Det 

mesta är yngre lövskog med ganska högt inslag av sälg och andra salixarter. Dock finns ett 

mindre område med asp, med inslag av hålträd.  

 

Barrskogarna i norr och öster varierar i ålder, stora delar är olika successioner efter 

avverkningar. Mindre områden finns som undantagits från skogsbruk. Där förekommer 

stående och liggande död ved. Spår av spillkråka finns i ett mindre område och spillkråka 

noterades i området vid inventeringstillfället. 

 

Insprängt i skogen finns flera mindre myrar med exempelvis vitmossor, starrarter, odon, 

tranbär, skvattram och fläcknycklar (orkidé, fridlyst enligt artskyddsförordningen). 

 
4.5 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Översiktliga förhållanden 

SGU:s översiktliga jordartskarta visar att området huvudsakligen består av ytnära berg och 

morän som i lågpartierna täcks av torv ovanpå lösa jordar, mestadels lera och silt. Mitt i 

områdets södra del täcks moränen av postglacial och glacial lera. Moränjordens dominerande 

fraktion varierar mellan sand och silt. 
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Utdrag ur översiktliga jordartskartan (www.sgu.se). Planområdet är markerat med streckad linje. 

 

Geoteknisk undersökning av spårområde, 2016 (Sweco) 

Under 2016 genomfördes en geoteknisk undersökning i området (Geoteknisk undersökning 

inför detaljplanarbete, Sweco 2016) som fokuserade på den sträckning av järnvägsspåret som 

inkluderades i 2018 års samrådshandling för området.  

 

Rapporten beskriver att sträckan har en varierande geologi med ytnära berg med små jorddjup 

och berg i dagen samt områden med kärrtorv. Området är delvis småkuperat och i områden 

med moränjord finns sten och block i markytan. 

 

Jordartskartan, erhållen från SGU, kan anses vara korrekt vad det gäller att skilja på 

fastmarks- och kärrtorvsområden med 5-10 m differens i plan. Jorddjupskartan visar på ett 

jorddjup på 0-3 m i området. Uppmätt torvmäktighet är 0,3-1 m.  

Inga undersökningar av grundvattenförhållandena i området har utförts. Vid tiden för den 

okulära besiktningen var det på vissa få ställen fritt vatten i marknivå. Inom hela området så 

förekommer det berg i dagen, typiskt är att det visar sig som en liten bergås. Moränen inom 

det undersökta området är generellt blockig (inom vissa områden mycket blockig), samt 

stenig. Mellan punkterna 10-12 samt 21-25 var det vid tiden för fältbesiktningen kalhyggen, 

vilket gav att sikten i sidled var större. Det finns även områden med kärrtorv och uppmätt 

djup på torvmaterialet är upp till ca 1 m. 

 

Jordartskartan anger att moränen är av typen sandig morän. Provtagningar utförda på moränen 

i Mariedalsområdet visar även på ett visst innehåll av grus och silt. Se vidare aktuell 

utredning: Geoteknisk undersökning inför detaljplanearbete, Sweco, 2016-01-08 

 

http://www.sgu.se)/
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Provtagningsplan för genomförd geoteknisk utredning. (Sweco, 2016) 

 

 

PM Geoteknik, 2018 (ÅF) 

2018 genomfördes ytterligare en geoteknisk undersökning av området, denna gång översiktlig 

geoteknisk undersökning. Undersökningspunkternas placering har anpassats till dåvarande 

förslag över var järnvägsspåren och gatorna planeras. Dessa dragningar har justerats något i 

aktuellt planförslag. 
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 Illustration av området som undersöktes under 2018. 
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Utsnitt ur provtagningsritningen. Provpunkter anpassades till skissad placering av 

järnvägsspår och vägar. 

 

Föreliggande PM är ett projekteringsunderlag och behandlar företrädesvis geotekniska 

anvisningar och rekommendationer i projekteringsskedet. 

 

Det aktuella området består av en kuperad skogsmark. Delar av området är avverkat. Ett antal 

jordprover som klassificerats har okulärt bedömts i ute i fält. Vid markytan är sten- eller 

blockhalten delvis mycket hög. Bergöverytan finns nära markytan vid stora områden. 

Jordlagerföljden består av ett tunt lager mull närmast markytan, följt av lerjord ovanpå 

grovkornig jord ovan bergöverytan. Den grovkorniga jorden består av sandjord och/eller 

morän. 

 

Utredningen ger en rad rekommendationer och anvisningar inför kommande projektering av 

området. Se vidare aktuell utredning. PM Geoteknik, Frövi Industriområde Etapp 3, ÅF, 

2018-08-21 
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4.6 RAS- OCH SKREDRISK 

Både ras och skred är exempel på snabba massrörelser i jord eller i berg. I ett ras rör sig de 

enskilda delarna fritt i förhållande till varandra under hela förloppet. Ett skred däremot är en 

massa av jord och block eller en del av en bergslänt som kommer i rörelse och som till en 

början är sammanhängande. 

 

Det finns flera mindre områden som enligt länsstyrelsens webGIS har förutsättningar för ras 

och skred. 

 
Områden där förutsättningar för ras- och skredrisk finns är markerade med röd färg. 

(länsstyrelsens webGIS, 2020) 

4.7 RADON 

Den översiktliga radonkarteringen visar resultat för mindre delar av planområdet. I dessa 

områden är bedömningen att radonrisken är ”låg”. I och med att användningen som föreslås i 

detaljplanen inte är sk. känslig markanvändning så bedöms radonfrågan inte lika aktuell. 

 
4.8 FÖRORENAD MARK 

Det finns inga kända markföroreningar i området. 

 

4.9 LÅGPUNKTER OCH FLÖDESVÄGAR 

Området har ett stort antal partier med lågpunkter med blöt torvmark. Inom området finns ett 

antal diken och bäckar som leder ytvatten söder- och västerut till befintliga ledningssystem. 

Vattendragen har varierande bredd och djup och är igenvuxna vilket förorsakar viss dämning. 
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I anslutning till befintlig bebyggelse övergår avledningen av vatten från öppna diken till 

kulverterade ledningar. Dessa ledningar når sedan recipient vid Väringen. I fortsatt arbete är 

det viktigt att hitta avvattningslösningar som inte väsentligen belastar detta system eftersom 

det skulle kräva kostsamma förstärkningar av ledningskapaciteten för att inte påverka 

samhället negativt vid skyfall och höga flöden. Mer detaljerad beskrivning av nuläget i 

förhållande till dagvatten finnes under rubriken ”Teknisk infrastruktur >> Dagvatten”. 

 

 

Skyfallskartering. Lågpunkter illustrerar delar som riskerar översvämmas vid kraftiga skyfall. 
(länsstyrelsen, 2017) 
 

4.10 RISK FÖR ÖVERSVÄMNING 

I de beräkningar för översvämningsrisk som arbetats fram av SMHI och Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) så är inte det aktuella planområdet utsatt för någon av 

de analyserade flödesnivåerna. Därmed bedöms att det inte finns någon översvämningsrisk i 

området utifrån perspektivet höga flöden. 

 
4.11 VATTENOMRÅDEN 

Inom planområdet finns inget vattenområde i form av sjöar eller större vattendrag.  

 
4.12 BEFINTLIG BEBYGGELSEMILJÖ 

Utredningsområdet ligger i ett skogs- och utmarksområde i anslutning till BillerudKorsnäs, 

som tidigare var järnbruk mellan åren 1558–1890. Järnframställning kräver rikligt med kol 

och vikten av kolningen avspeglas i ortnamnen Kolmossen och Kolmosskärret inom området. 

Det var den närmaste skogen kring bruken som användes till kolning och tillgången på kolved 
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blev till sist en begränsande faktor för järnframställningen. I genomförda arkeologiska 

utredningar identifierades en rad kolningsanläggningar vilket tyder på att planområdet under 

lång tid nyttjats för det syftet. 

 

På senare tid visar flygfoto att området sannolikt inte varit bebyggt eller nyttjats till annat än 

skogsbruk. På flygfoto från 1955 syns inga spår av verksamheter inom området. 

Utdrag ur generalstabskartan från 1840. (lantmäteriets historiska kartor, 2017) 
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Utdrag ur ekonomiska kartan från 1955. (lantmäteriets historiska kartor, 2017) 

 

4.13 TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE 

Från planområdets södra del till de delar av Frövi tätort där tyngdpunkten för service finns är 

avståndet ca 1,4 km.  

4.14 REKREATION 

I området finns ett antal stigar som gör delar av området tillgängligt för promenad. I sydvästra 

delen av planområdet finns ett elljusspår som utgår ifrån Mariedals idrottsplats. Området är 

idag ett tillgängligt rekreationsområde för Fröviborna främst då det inte kräver passage över 

större väg eller järnväg för att nå området. 

 

4.15 KULTURMILJÖ  

Alla fornlämningar, kända och okända är skyddade av kulturmiljölagen. Om exploatören 

skulle påträffa fornlämningar så är den skyldig att avstanna arbetet och kontakta länsstyrelsen. 

 

Som del av planarbetet har en arkeologisk utredning (etapp 1 och 2) gjorts av planområdet. 

Därtill håller en kombinerad för- och slutundersökning på att tas fram. I utredningsskedet 

ingick sammanlagt 89 objekt varav sju tillkom vid etapp 2. Dessa är fornlämningar och kräver 

tillstånd om de riskerar att påverkas av framtida byggnation. Av de undersökta boplatslägena 

visade sig två objekt (objekt 5 och 76) utgöra boplatser från stenåldern. Många av de 
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lokaliserade kolmilorna har bedömts som fornlämningar, vilket innebär att även dessa kräver 

tillstånd enligt kulturmiljölagen för att få tas bort. 

 

Utdrag ur rapporten Rapport 2017:51 Arkeologisk utredning, etapp 2. 

 

Beställningen av den kombinerade för- och slutundersökningen av området har lett fram till 

tillstånd att ta bort fornlämningarna inom det som redovisats som kvartersmark i 

planförslaget.  
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Se separata utredningar Rapport 2016:1, Arkeologisk utredning, etapp 1 samt Rapport 

2017:51 Arkeologisk utredning, etapp 2 samt Beslut om tillstånd till borttagande av 

fornlämningar med villkor om arkeologisk undersökning, 2020. För och slutundersökning 

kommer färdigställas efter att detaljplanen blivit antagen. 

 

4.16 GATOR OCH TRAFIK 
 

TRAFIKNÄT 

Det aktuella planområdet ansluter till Fröviforsvägen i nordväst. En bit ifrån planområdets 

östra sida passerar järnvägsspåret (Bergslagsbanan). 

GÅNG OCH CYKELNÄT 

Området har idag ingen anslutning med gång- och cykelväg. Det finns dock leder i varierande 

svårighetsgrad i området som ej är hårdgjorda.  

IN-UTFARTER 

Området har i skrivande stund inga in- och utfarter. Området nås genom terräng ej anpassad 

för vanlig fordonstrafik. 

TRAFIKFLÖDEN  

Trafikmätning har skett på Fröviforsvägen under 2018. 

 

Nordlig mätpunkt 

Ådt: 1499 

Tung trafik: 19,6 % 

85 percentil: 80 km/h 

 

Sydlig mätpunkt 

Ådt: 1080 

Tung trafik: 17,5 % 

85 percentil: 38 km/h 
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Mätpunkter för trafikflöde 

 

4.17 MILJÖKVALITETSNORMER OCH LUFTFÖRORENINGAR 

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

miljökvalitetsnormerna för utomhusluft följs inom kommunen. Kontrollen ska ske genom 

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

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

för luftvårdsförbund.  

För Lindesbergs kommun: Kommunernas skyldighet regleras bl.a. enligt kraven i 5 kap 

miljöbalken där tätbebyggt område definieras under 4 §  

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

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

kontrollera luftkvaliteten, om befolkningskoncentrationen är högst 250 000 invånare.       

Dessa krav innefattar inte Hällefors på någon av punkterna, och därför finns inga mätningar 

på luftkvalitet att tillgå. 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2013:11) 15 § får; 

”Kommuner med färre än 10 000 invånare får tillämpa objektiv skattning istället för mätning 

vid halter mellan den nedre utvärderingströskeln och miljökvalitetsnormen.”  

 

Området bedöms inte ha problem med att miljökvalitetsnormer överskrids i och med att 

området är oexploaterat. 

 
4.18 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN 

För samtliga vattenförekomster finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) av Sveriges 

vattenmyndigheter. Dessa beskriver målet för vilken kvalitet en vattenförekomst ska uppnå 
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till en bestämd tidpunkt, med grundmålet att samtliga vattenförekomster ska uppnå God 

status. Recipient för avrinningsområdet är sjön Väringen som tillhör delavrinningsområdet 

Utloppet av Väringen och mätstation SE659014-147521. Sjöns ekologiska status klassas som 

Otillfredsställande och den kemiska statusen klassas som Uppnår ej god.  

 

Vattenförekomstens MKN är bestämd till att uppnå kvalitetskrav för God ekologisk status 

2027 samt God kemisk ytvattenstatus, med mindre stränga krav för föroreningshalter av 

bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar som bedöms överstiga 

gränsvärden i samtliga vattenförekomster. Normen anger en lägstanivå och angiven status i 

normen får inte påverkas av en verksamhet så att angiven kvalitet på vattenförekomsten blir 

sämre än nuvarande status. Det ekologiska kvalitetskravet motiveras av bristande 

konnektivitet som skapar vandringshinder för fiskliv, kraftig flödesreglering till förmån för 

vattenkraft, främmande arter som i detta fall är inplanterad sjögull som spritt sig i norra delen 

av Väringen.  

 

Sjöns ekologiska status avseende näringsämnen anses god, dock indikerar andra biologiska 

kvalitetsfaktorer på näringsämnespåverkan. BillerudKorsnäs pappersbruk och Frövis 

kommunala reningsverk är anslutande verksamheter med Väringen som recipient. Dessa 

bedöms påverka sjön i form av utsläpp av både syrgastärande ämnen och näringsämnet fosfor, 

som indirekt bidrar till sämre syrgasförhållande. C:a 600 enskilda avlopp uppskattas också 

bidra till fosforutsläpp till sjön. Kemisk ytvattenstatus bedöms till Uppnår ej god status utifrån 

”sämst styr”-principen av samtliga prioriterade ämnen, då med avseende på bromerad 

difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Som tidigare nämnt överstigs gränsvärden i 

samtliga vattenförekomster, till följd av luftburen spridning av storskalig atmosfärisk 

deposition. (Dagvattenutredning – Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m. fl., 2020) 

 

4.19 STÖRNINGAR  
 
TRAFIKBULLER 

Då området idag inte har några verksamheter så genereras inte något buller inom området. 

Vägen som passerar planområdets norra del genererar en viss mängd trafikbuller och 

järnvägen som passerar området öster om planområdet genererar en viss mängd buller. Den 

verksamhet som genererar buller i närområdet är Billerud Korsnäs. 

 
INDUSTRIBULLER 

För vissa verksamheter krävs tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. Vilka dessa är står i 

miljöprövningsförordningen. Verksamheterna betecknas A, B respektive C där A och B är 

tillståndspliktiga verksamheter. A-verksamheter prövas av Mark- och miljödomstolen och B-

verksamheter prövas av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen. De verksamheter som 

har beteckningen C är anmälningspliktiga och anmäls till den kommunala miljönämnden.  

 
Det är viktigt att betona att industribuller inte är ett homogent begrepp. Det består ofta av 

buller som störningsmässigt kan jämföras med trafikbuller, som trafik i anslutning till 

verksamheten och monotont fläktljud, men det kan också bestå av starka tillfälliga ljud, 

dunsar och rena toner, det vill säga buller som är av särskilt störande karaktär. 
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BEFINTLIG VERKSAMHET 

Det finns inga verksamheter i planområdet idag. 

 
TRANSPORT AV FARLIGT GODS 

På Fröviforsvägen och utmed Bergslagsbanan sker transport av farligt gods men bedöms inte 

utgöra en risk för aktuellt planområde. 

 
 
 

4.20 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 
VÄRME, EL, TELE OCH DATA 

Inom området finns ledningar som i sin sträckning följer de rättigheter som finns i området. 

LEDNINGSRÄTTER  
Aktuella ledningsrätter redovisas i fastighetsförteckningen. 

 

DAGVATTEN 

Planområdets befintliga terräng består idag till störst del av obebyggd myr- och skogsmark 

med en varierande nivåskillnad från c:a +48 till +56 m.ö.h. (RH2000). Den befintliga 

avrinningssituationen presenteras översiktligt i bild nedan med totalt fem avrinningsområden. 

En eventuell exploatering skulle främst påverka avrinningsområde 2, 3, 4 och 5.  

 

Vattendrag från avrinningsområde 2 passerar planområdet och avleds sedan i sydvästlig 

riktning under Fröviforsvägen via en betongtrumma, med dimension 600 mm, innan 

anslutning till BillerudKorsnäs pappersbruks dagvattenledningsnät för vidare utlopp 

(dimension 800 mm) i Fröviån.  

 

Vattendrag från avrinningsområde 3 passerar planområdet i södergående riktning. Innan 

anslutning till Frövis dagvattenledningsnät finns idag en konstruerad dämningslösning som 

bromsar tillkommande flöde vid intensivare flödestoppar. Denna är placerad så att befintlig 

låglänt terräng kan användas som eventuell fördröjningsvolym om så skulle behövas. 

Anslutning till Frövis dagvattenledningsnät sker via två parallella ledningar, med dimension 

600 mm. Utsläppspunkt för Frövis dagvattenledningsnät sker till sjön Väringen söder om 

tätorten.  

 

Vattendrag från avrinningsområde 4 passerar också genom planområdet i södergående 

riktning innan anslutning till befintligt dagvattenledningsnät i Frövi via dagvattenledning med 

dimension 300 mm. Endast en del av avrinningsområde 5 berör planområdets östra del. 

Dagvattensystemet från avrinningsområde 5 ansluter även det till befintligt 

dagvattenledningsnät i Frövi med utlopp i Väringen. Källa: Dagvattenutredning – Detaljplan 

för del av Mariedal 1:1 m. fl. (2021-03-29) 
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Karta hämtad från Dagvattenutredning – Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m. fl. (2021-03-

29) 

 
VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 

Planområdet ingår inte i Lindesbergs kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp. De 

närmsta anslutningarna för båda vatten och avlopp finns i Mariedal. Det finns dessutom 

ledningar för enbart vatten genom BillerudKorsnäs område, utmed Fröviåns östra sida, samt 

utmed järnvägens västra sida vidare under järnvägen till Kolmossen. 
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AVFALLSHANTERING 

Avfallshantering ska hanteras inom egna fastigheten. För utformning av avfallsutrymmen, 

transportvägar för renhållningsfordon m.m. bör råd och anvisningar följas enligt Avfallsplan 

2016-2020 för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Avfallsplanen innehåller mål 

och strategier för avfallshanteringen.  
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5. PLANFÖRSLAG 

5.1 NATURVÄRDEN 

 

 

Översikt över inventerade naturvärden. Vitstreckad linje markerar planområdet. 

(Naturvärdesinventering Frövi industriområde, Heden 1:11, Lindesberg, 2017-08-08) 

 

I området har 14 naturvärdesobjekt noterats vid inventeringen. Samtliga är klassade som klass 

3 objekt. I anslutning till dessa har även områden noterats som skulle kunna klassas som klass 

4 objekt. Det är områden som har visst biotopvärde men lågt artvärde. De har enstaka 

biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald, men många av de 
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biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig 

kvalitet eller mängd. 

 

Vissa naturvärden som redovisas i Naturvärdesinventering Frövi industriområde, Heden 

1:11, Lindesberg, 2017-08-08, kommer påverkas av den föreslagna byggnationen. Södra 

delen av inventeringsområdet berörs inte direkt av plangenomförandet då det ligger utanför 

verksamhetsmark. Även de norra delarna berörs inte av detta planförslag då det ligger utanför 

planområdet. Av de objekt som berörs av artskydd eller det generella biotopskyddet så ligger 

vissa inom, eller precis intill, det som redovisas som kvartersmark vilket gör att det i vissa fall 

kan bli aktuellt med en dispens som prövas av länsstyrelsen innan plangenomförande.  

ORKIDÉER 

  
Utdrag ur naturvärdesinventeringen (2017-08-08) 

 

Samtliga arter av orkidéer (däribland Fläcknycklar) i Sverige är fridlysta enligt 

artskyddsförordningen (2007:845). Det betyder att nattviol och fläcknycklar i området är 

fridlysta. Fridlysningen innebär att det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta 

bort eller skada vilt levande exemplar av arterna. Det är även förbjudet att ta bort eller skada 

frön eller andra delar från dessa arter.  
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Länsstyrelsen kommenterade i sitt samrådsyttrande att dispens från artskyddet med avseende 

på Fläcknycklar inte behövs för ett genomförande av planen.  

HUGGORM 

Alla ormar i Sverige är fridlysta vilket beror på att de förföljts över stora delar av Europa och 

försvunnit från många trakter. Fridlysningen betyder att ormar inte får dödas eller skadas. 

Utifrån det aktuella planområdet utsträckning så bedöms inte huggormen påverkas i området. 

 

SPILLKRÅKA OCH GRÖNGÖLING 

Gröngöling och spillkråka är båda rödlistade som nära hotade (NT). Spillkråkan är även 

upptagen i bilaga 1 av EU:s fågeldirektivet. Direktivet innebär att det inom EU gäller 

särskilda regler för skydd av fåglar. Direktivet berör totalt 200 fågelarter som förekommer i 

medlemsländerna. Av dessa finns 66 i Sverige. Varje medlemsland ska vidta åtgärder som är 

nödvändiga för att bibehålla fågelarter i livskraftiga populationer samt vidta särskilda åtgärder 

för vissa fågelarter. Fåglar är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen (och jaktlagen). 

Bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen inte påverkar dessa inventerade arter till 

den grad att dispens krävs. 

 

Inventeringen har inte identifierat några åkerholmar, odlingsrösen inom planområdet som 

omfattas av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken. Dock påverkas en mindre del av 

de diken som inventerats. Dispensansökan måste prövas och godkännas hos länsstyrelsen 

innan genomförande i de aktuella områdena. De biotopskyddade objekt som påverkas av 

plangenomförandet är diken. Utredning kring detta kommer redovisas i en rapport som följer 

med en ansökan om dispens från biotopskyddet. Den processen löper parallellt med 

detaljplanen. 
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Del av dike som riskerar påverkas av planens genomförande och som omfattas av det 

generella biotopskyddet. (Naturvärdesinventering 2017-08-08) 

5.2 TOPOGRAFI OCH LANDSKAP 

Området kommer vid ett genomförande att jämnas ut för att bl a kunna hantera dagvatten och 

även för att skapa funktionella verksamhetsytor. Hänsyn har tagits till detta i bifogad 

dagvattenutredning. Beroende på antal verksamheter som etablerar sig så kommer marken 

jämnas till i olika nivåer. 
 
 
5.3 GRÖNSTRUKTUR 

Genom de stråk av vägar och gång- och cykelvägar som genomkorsar området skapas stråk 

med gröna inslag. Då planområdet inte sträcker sig ända till järnvägen i öst så skapas en grön 
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länk upp mot grönområdet norr om aktuellt planområde. Planområdets västra del, från och 

med luftledningen och västerut, är planlagt som naturmark. Dels för att underlätta underhåll 

av ledningar samt för att skydda naturvärden och en forntida bosättning. 

 

Ytterligare delar i planområdet är planlagd som natur med syftet att möjliggöra en utveckling 

av rekreationsområdet samt möjliggöra en integrerad hantering av höga vattenflöden. Den 

stora ytan med NATUR i den södra delen av planområdet är tänk hantera skyfall i tre olika 

magasin men 1-, 20- respektive 100-års statistisk återkomsttid. Naturområdet i sin helhet är 

tänkt att utformas så att de till största delen naturliga försänkningar som finns i området 

integreras och osynliggörs så långt det är möjligt. Vissa naturliga vallar kommer behöva höjas 

något för att skapa tillräcklig volym i magasinen men detta ska göras med svag lutning på 

slänter för att området ska kunna användas och fortsatt vara tillgängligt. Man ska ha möjlighet 

tillskapa tillgängliga gångvägar över och uppepå dessa åsar i området för att ytterligare öppna 

upp området för motion och rekreation. 

 

Parallellt med planarbetet så har Lindesbergs kommun startat upp ett projekt som utreder hur 

man skulle kunna utveckla grönområdet mellan verksamhetsmarken i norr och tätorten i 

söder. Hur man kan lyfta den återstående grönytan som rekreationsområde och idrottsområde. 

Grönområdet inkluderas i del som NATUR i aktuellt planförslag men lämnar även grönytor 

utanför angiven plangräns. Resultat från den separata processen kommer komplettera 

planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen innan antagande om så hunnits med, 

annars är målet att ge förslag till utveckling av området efter det att planen vunnit laga kraft. 

 
5.4 RAS- OCH SKREDRISK 

De områden som redovisats ha förutsättning för ras- och skred är små i området. Inför 

genomförande av planen behöver marknivån ändras för att anpassas till järnväg, vägar och 

lämplig nivå på kvartersmark. Då de geotekniska förutsättningarna i huvudsak är sandig 

morän och urberg så bedöms eventuella mindre problemområden möjliga att studera i 

bygglovskedet. 

 
5.5 RADON 

Samtliga anläggningar bör uppfylla de riktvärde som uppges av Strålsäkerhetsmyndigheten. 

 

5.6 VATTEN 

DAGVATTENUTREDNING OCH HANTERING AV MKN 

En utredning har tagits fram med syftet att översiktligt utreda vilken påverkan en framtida 

exploatering skulle medföra gällande dagvattnets förändrade flödes- och 

föroreningsbelastning samt ge förslag till vilka flödes-, magasinerings- och reningskrav som 

bör ställas. 

 

Utredningen Dagvattenutredning – Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m. fl., 2021-03-29 

redovisas sammanfattad längre fram i dokumentet under rubriken Teknisk infrastruktur > 

Dagvatten. 
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5.7 ARKEOLOGI/FORNLÄMNINGAR 

För de objekt som enligt rapporten utgör fornlämningar krävs tillstånd till ingrepp i 

fornlämning, om de riskerar att påverkas av ett genomförande av detaljplan för området.  

 

Av de undersökta boplatslägena visade sig två objekt (objekt 5 och 76) utgöra verkliga 

boplatser från stenåldern. Av dessa två ligger objekt 76 inom planområdet. Objekt 76 är 

fornlämning och kräver tillstånd om de riskerar att påverkas av framtida byggnation. Objekt 

76 ligger i planförslaget inom naturmark (NATUR). I samrådshandlingen skyddades objektet 

med en cirkel med bestämmerslen ”forn”. Efter samrådsskedet uppstod behov av att förlägga 

ledningar i närheten av fornminnet, i nordvästra delen av objektets skyddszon. Efter 

avstämnings med länsstyrelsen fick Lindesbergs kommun beskedet 2021-03-25 att den 

föreslagna dragningen inte bedömdes påverka fornminnet. Därför exkluderades en del av den 

cirkel som ursprungligen skyddat objektet. Den del som exkluderats redovisas i bilden nedan: 

 

 
Utsnitt ut plankartan. Sättet att skydda fornminnet i plankartan har förändrats jämfört med 

samrådshandlingen. Det nuvarande upplägget är baserat på en mer aktuell version av 

Boverkets bestämmelsekatalog. Objektet har skyddats genom att all NATUR-mark utom 

området runt fornminnet ges bestämmelsen u – markreservat för underjordiska ledningar. 

(Fornminnet, som är grovt inventerat, syns markerat med orange linje strax till vänster om 

bildens mitt.) 

 

Den del av fornminnets skyddsområde som låg inom Vattenfalls ledningsrätt i 

samrådshandlingen har exkluderats. Detta med motiveringen att den ligger inom en 
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anläggning som vid den arkeologiska utredningen redan fanns på platsen.  

 

Länsstyrelsen har i tidigare samråd meddelat Lindesbergs kommun att ett genomförande av 

detaljplan i området riskerar att beröra fornlämningar. Av denna anledning har arkeologiska 

utredningar (dnr 431-3895-2015, 431-643-2016) utförts, som visade på att ett stort antal 

fornlämningar förekommer inom det område som omfattas av ny detaljplan. 

 

Lindesbergs kommun har därefter ansökt om tillstånd till borttagande av tjugo fornlämningar 

inom det tänkta detaljplanområdet. Dessa tjugo fornlämningar utgörs av 

skogsbrukslämningar, och har under 2019 omfattats av en arkeologisk förundersökning (dnr 

431-249-2019). 

 

Resultaten från den arkeologiska förundersökningen finns ännu inte avrapporterade i skriftlig 

form, men de huvudsakliga resultaten har meddelats Länsstyrelsen av undersökaren SHM 

Arkeologerna. Resultaten visar på att fornlämningarna har en hög vetenskaplig potential. 

 

De berörda fornlämningarna utgörs samtliga av olika typer av skogsbrukslämningar som hör 

samman med äldre kolningsverksamhet. Vid fornlämningarna förekommer kolbottnar, 

kolarkojor och andra typer av aktivitetsytor som har ett samband med kolning. 

 

Länsstyrelsen bedömer att dessa lämningar uppfyller rekvisiten i 2 kap. 1 och 1a §§ 

kulturmiljölagen (1988:950, KML) för att vara fornlämningar. De är lämningar efter 

människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och 

som är varaktigt övergivna. De kan även antas vara äldre än 1850. 

 

De är därmed skyddade enligt 2 kap. KML. Det planerade genomförandet av ny detaljplan 

kommer att beröra del av dessa tjugo fornlämningar. Länsstyrelsen bedömer att de aktuella 

fornlämningarna inte är av sådan betydelse att de utgör hinder för arbetsföretaget, under 

förutsättning att berörda delar av fornlämningarna undersöks och dokumenteras. 

De berörda lämningarna har tidigare omfattats av både arkeologisk utredning och 

arkeologisk förundersökning. De utförda åtgärderna har visat på att de berörda 

lämningarna har en stor vetenskaplig potential – ett tillstånd till borttagande av 

fornlämningarna behöver därför villkoras med krav på arkeologisk undersökning. 

 

I de tidigare arkeologiska åtgärderna har de berörda lämningarna dock i relativt 

stor utsträckning kunnat omfattas av arkeologiskt fältarbete. Av denna anledning 

är det rimligt att den arkeologiska undersökningen huvudsakligen utförs i form av 

fördjupande naturvetenskapliga analyser med mera. 

 

Länsstyrelsen beslutade 2020-05-20 (Dnr 431-7020-2019) att ge Lindesbergs kommun 

tillstånd att ta bort det aktuella fornlämningarna med villkoret att aktuella fornlämningar 

undersöks och dokumenteras. 

 

Lindesbergs kommun tecknade i maj 2020 avtal med SHM Arkeologerna om 

slutundersökning vilket göra att det är fritt fram att göra markarbeten i området. 

 

Skulle objekt påträffas som inte innefattas av hittills gjorda utredningar måste arbetet 

avstanna och länsstyrelsen kontaktas. 
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Undersökningsområdet för den arkeologiska utredningen redovisas med  

heldragen svart linje. Det aktuella planområdet redovisas med rödstreckad linje. 
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Plan över objekt 76 med objekt 74 och 75 samt schakt. 

 

Läs mer i rapporterna Rapport 2016:1 Arkeologisk utredning, etapp 1 samt Rapport 2017:51 

Arkeologisk utredning, etapp 2.   

 
5.8 BEBYGGELSE 
 
BEBYGGELSESTRUKTURER  

Verksamhetsområdet utformas för att utifrån en grundstruktur med en kommunal huvudgata 

ge flexibilitet inför kommande markförsäljning och därmed kunna tillmötesgå efterfrågan på 

olika fastighetsstorlek. Samtidigt har strukturen balanserats mot att skapa väl fungerande 

allmänna vägar och gång- och cykelvägar i området, bl a för arbetspendling och för att kunna 

färdas genom området trafiksäkert. Den nord-sydliga gång- och cykellänken genom området 

är också en viktig länk som knyter samman två stora grönområden. De öppnar upp 

möjligheten att i framtida etapper ansluta för att skapa en längre nord-sydlig länk genom 

området. 

Området utformas med en huvudgata där verksamhetsmark skapas på dess södra sida. 

Plangränsen placeras utmed gatans norra sida för att ge utrymme för en kommande 

järnvägsplan som ska inkludera ett järnvägsspår genom hela området. (illustrerat i bilden 

nedan.) 
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Bild som illustrerar trolig järnvägsdragning i området. Järnvägen inkluderas bara i mindre 

grad i aktuellt planområdet (i planens västra delen) men beräknas inkluderas i kommande 

detaljplan som etapp 2. Grov illustration av gräns för kommande järnvägsplan, dvs 

kommmande ansvar för Trafikverket, illustreras med rödstreckad linje. 

 

I planförslaget finns ett antal u-områden och l-områden (område avsett för ledningar under 

mark samt luftledningar) som placerats baserat på bifogad dagvattenutredning samt efter 

befintliga ledningsrätter och kommande behov av ledningar. 

 

BYGGNADER 

Området har möjlighet till en rad olika typer av byggnader anpassade till de olika typer av 

användning som planen möjliggör, dvs Växthus och fiskodling (L1), lager (J2), logistik (J3) 

och verksamheter (Z). Användningen Teknisk anläggning (E) är inkluderad i hela området för 

att möjliggöra byggnation av funktioner där det är nödvändigt i förhållande till utbyggnad av 

elförsörjning, elektronisk kommunikation samt vatten och avlopp. I planområdets östra del 

finns en byggrätt enbart dedikerad till Fördelningsstation (E1), syftet med den är att 

möjliggöra en fördelningsstation för elförsörjningen. 

 

I huvuddelen av området inkluderas ingen exploateringsgrad, detta för att möjliggöra 

byggnation av en stor sammanhängande byggnad. En bestämmelse om högsta utnyttjandegrad 

i byggnad per fastighetsarea på 50 % är inkluderad i planområdets östra del som e1.  

Nockhöjden i östra byggrätten är satt till 20 meter, h1. På den stora byggrätten är högsta 

tillåtna nockhöjd 30 meter på 20 % av fastighetsarean och 20 meters nockhöjd på kvarvarande 

fastighetsarea. Detta regleras genom bestämmelsen h2. Denna sistnämnda bestämmelsen är till 

för att möjliggöra för en begränsad byggnadsdel som är något högre men som i skrivande 

stund inte kan preciseras. På användningen E1 fördelningsstation, är högsta nockhöjd satt till 

12 meter, h3. 

Järnväg 
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Utbyggnaden av området kan enligt detaljplanen ske utifrån olika grader av exploatering och 

med olika typer av verksamheter som inte har en betydande omgivningspåverkan. I bifogad 

illustration under ”exempel 3” redovisas ett förslag på verksamhet och dess placering, i detta 

fall växthus. Detta redovisas i och med att Lindesbergs kommun för dialog med en intressent 

som är intresserad av att etablera sin verksamhet i Frövi.  

 

Verksamheten illustrerad i exempel 3 tar vara på spillvärme från BillerudKorsnäs och är tänkt 

att använda sig av regnvatten till produktionen.  

 

Den ovan nämnda intressenter är en möjlig användning av området. Detaljplanen möjliggör 

dock andra användningar inom de ramar som nämns under rubriken Byggnader. Olika grader 

av exploatering finns illustrerade i bilagd illustration exempel 1,2 och 3. Illustrationerna är 

volymstudier utifrån föreslagna byggrätter i detaljplanen. (Se separat bilaga ”Illustration”) 

 

KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE 

I området finns begränsade möjligheter att etablera kommunal service. Kommersiell service 

ges dock möjlighet i planen framförallt genom bestämmelsen Z (Verksamheter). 

 

5.9 GATOR OCH TRAFIK 

 
TRAFIKNÄT  

Området har en grundläggande struktur med en huvudgata vilket skapar ramarna för 

verksamheterna och är angiven som allmänplatsmark. Huvudgatan ansluter till 

Fröviforsvägen i nordväst och slutar i en vändplan i dess östra ände. Huvudgatan är tänkt 

följas åt av en parallell gång- och cykelväg inom gatumarken som är utmärkt i detaljplanen. 

På gatumarken i detaljplanen är även tänkt att dagvattenhantering i form av diken ska kunna 

rymmas. 

 

Järnvägsspår ligger inom enbart kvartersmark järnvägsområde (T1) och syftar till att 

möjliggöra en anslutning till kommande detaljplan, etapp 2, för området norr om aktuellt 

planområde. 

 

Planområdet inkluderar stor del av Fröviforsvägen ända ut till Lv 249. Syftet med att 

inkludera detta vägområde är att möjliggöra att Lindesbergs kommun tar över drift och 

ägande av vägområdet (vägbana + slänter/diken). Sträckan ingår i skrivande stund i 

gemensamhetsanläggningen Strömtorp GA:4. 

 

Trafiken till och från området ska i huvudsak sked via Fröviforsvägen ut till väg 249. Dialog 

med Trafikverket behöver ske kring frågan om eventuellt behov av att bygga om korsningen 

Centralvägen/Fröviforsvägen i framtiden. Trafikflödet till området är väldigt beroende på 

vilka aktörer som önskar etablerar sig i området och frågan behöver övervakas i takt med att 

kommunen överväger att sälja mark. Det innebär då också att övervaka effekterna på 

befintliga bostäder utmed tillfartsvägarna. 

 

Lindesbergs kommun har tagit ställning i frågan om att skapa en ny anslutning över järnvägen 
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i Fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort, 2018 (FÖP). FÖP:en illustrerar en ny länk 

över järnvägen (markerad med A i kartbilden nedan) med längre avstånd till bostäder jämfört 

med hur det är i dagsläget. Något som skulle förbättra trafiksituationen från sydväst. Dialogen 

kring denna framtida länk behöver föras parallellt med utvecklingen av områden norr om 

Frövi tätort. 

 

 
Bild tagen från Fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort, 2018 (FÖP). 

 

UTRYCKNINGSTRAFIKENS FRAMKOMLIGHET 

Det aktuella planområdet är till ytan stort och kan komma att inrymma både transport av 

farligt gods samt verksamheter som potentiellt sett kommer hantera brandfarliga varor. Det är 

av stor vikt att räddningstjänst, ambulans och polis kan nå området från flera olika håll då t ex 

rökutveckling och vind kan försvåra möjligheten att nå området från en eller flera infarter. Då 

den östra sidan av planområdet består av järnvägen så återstår tre vädersträck att skapa 

anslutningar från. 

 

Den gång- och cykelväg som når planområdet söderifrån, från Mariedal, behöver anpassas för 

att möjliggöra att utryckningsfordon kan nå området söderifrån. Det behövs då en bredd på 

gång- och cykelbana som kan hantera tunga fordon. Många av fordonen framförs alltid 

fullastade. De har därför behov av gator, broar, konstruktioner med full bärighet. Vägen ska i 

övrigt förses med spärrar så att övrig biltrafik inte kan nyttja länken. Definition av 

räddningsväg finns i Boverkets byggregler. 

Typfordon Lu (Se rapport Utryckningstrafikens framkomlighet i tätort, 2011:044, 

Trafikverket) är det utryckningsfordon som har störst utrymmesbehov. Fordonet som beskrivs 

är en stegbil. Typfordon Lu:s mått och prestanda kan användas vid dimensionering av t ex en 

gång- och cykelväg som ansluter området söderifrån. Gatustrukturen i området är 
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dimensionerad på ett sådant sätt att utryckande fordon får god framkomlighet.  

 

Gång- och cykelvägen in i området inkluderar delvis de administrativa bestämmelserna u och 

l. Detta är för att möjliggöra att ledningar av olika slag kan passera tvärs cykelvägen, både 

under mark och i luften.  

Mått för typfordon Lu (Utryckningstrafikens framkomlighet i tätort, 2011:044, Trafikverket) 

 
KOLLEKTIVTRAFIK   

Möjligheten att på sikt, när området blir utbyggt i större skala skapa en linje av 

kollektivtrafiken som når områdets ytterkant i norr, bör utredas. Dock bedöms 

tillgängligheten till både tåg och buss vara god då det avses att skapas en gång- och cykelväg 

från Mariedal upp till området. Det skulle skapa en länk med ett avstånd på strax över 

kilometern till det aktuella planområdet. 

 
GÅNG OCH CYKELNÄT 

Området nås söderifrån av en gång- och cykelväg som ansluter till området Mariedal. I 

planområdet finns utrymme på allmänplatsmark för att skapa en anslutning i nord-sydlig 

riktning genom området. I öst-västlig riktning finns utrymme inom gatumarken för att 

inkludera en gång- och cykelväg som kan ansluta mot BillerudKorsnäs.  

 
PARKERING, ANGÖRING 

Parkering i området är inte avsett att ske på gatumark utan ska lösas på kvartersmark. 

Angöring till verksamheterna, och fordonsrörelser kopplade till angöringen, ska även den ske 

på kvartersmark. 

 
5.10 STÖRNINGAR 

TRAFIKBULLER 

Den ökade trafikmängden till området bedöms ske via anslutningen till väg 249 vilket gör att 

transporter inte passerar tätbebyggelse eller övrig bebyggelse som är känslig för trafikbuller. 
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INDUSTRIBULLER  

Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller s.k. U-anläggningar beroende på 

verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. För att få anlägga och driva vissa miljöfarliga 

verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. Av miljöprövningsförordningen framgår vilka 

verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan. 

 

1, A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen. Exempel är flygplatser, 

avfallsdeponier och oljeraffinaderier.  

 

2, B-anläggningar tillståndsprövas av miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen. 

Exempel är avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter.  

 

3, C-anläggningar anmäls till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Exempel är 

bensinstationer och sjukhus.  

 

Om en verksamhet ligger under anmälningsnivån i miljöprövningsförordningen (U-

anläggning) krävs varken tillstånd eller anmälan för denna. Dessa verksamheter omfattas även 

dem av miljöbalkens bestämmelser och Samhällsbyggnadsnämnden bedriver även tillsyn på 

dessa. 

 

Med miljöfarlig verksamhet menas användning av fast egendom eller fasta anläggningar som 

kan innebära utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan olägenhet för människors hälsa 

eller miljön. 

 

9 kap. 1 § MB lyder: Med miljöfarlig verksamhet avses: 

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i 

mark, vattenområden eller grundvatten, 

2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet 

för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom 

förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller 

3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet 

för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning 

eller annat liknande. 

 

Buller från godshantering vid till exempel lastkajer och omlastningsterminaler bör räknas in i 

ljudnivån från verksamheten och bedömas som industribuller. Buller från ofta förekommande 

rangering av spårfordon på bangårdar bör också klassas som industribuller. Den 

förbipasserande trafiken genom bangården bör dock räknas som trafikbuller.  

Buller från trafiken inom verksamhetsområdet bör som huvudprincip bedömas som 

verksamhetsbuller. I vissa fall kan det dock vara rimligt att istället använda 

bedömningsgrunderna för trafikbuller. Det kan till exempel gälla om verksamhetens område 

är stort och verksamheten bedrivs i en begränsad del av området.  

För trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande vägar och järnvägar bör 
som huvudprincip riktvärden för trafik vara vägledande. Utifrån en sammanvägd bild av 
bullersituationen kan dock andra bedömningar i särskilda fall behöva göras.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20130251.htm
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Avståndet mellan planområdets södra del och närmsta bebyggelse söderut är 500 
meter. Enstaka bostadshus finns sydost om planområdet, avskilt från området genom 
befintlig järnväg. Avståndet bedöms vara ca 500 meter. 
 
Bullerberäkning är svår att göra då man inte vet vilka typer av verksamheter som visar 
intresse för att etableras sig i området. Det har lett till att man i planprocessen gjort en 
uppskattning av bullersituationen för att sedan i samband med en konkret förfrågan 
kunna studera frågan närmare. Avståndet till befintlig bebyggelse bedöms tillräckligt 
som buffertzon för att inte i betydande grad påverka bostäder i området kring det 
aktuella planområdet. Att tillkommande verksamheter ändå håller sig inom de enligt 
miljöbalken uppsatta gränserna för vad som är acceptabla störningar och risker 
övervakas i tillståndsprövningen för de verksamheter som riskerar vara störande. 
 
(Källa: Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av 
bostäder – en vägledning, rapport 201:21) 

 
BOSTADSÄNDAMÅL 

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 

bostadsbyggnads fasad. Förordning (2015:216). 

• Om ljudnivån ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara 

vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

Vid en uteplats bör inte buller från spårtrafik och vägar överskrida 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. 

• Om ljudnivån ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en 

sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid 

fasaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och 

bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett 

bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 

överskrids vid fasaden. 

 

Ett genomförande av planen bedöms inte skapa trafikflöden som ger nivåer över ovan angivna 

riktvärden i förhållande till bostäder utanför detaljplanens område. 
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LJUDNIVÅER I REKREATIONSOMRÅDEN 

Enligt Naturvårdsverkets rapport 6538, Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, 

bör ljudnivåer inom friluftsområden och andra rekreationsområden vara låga för att ge den 

kvalitet som eftersöks.  

 

Enligt vägledningen bör nivåerna på vardagar dagtid kl. 06-18 inte överskrida 40 dBA 

ekvivalent ljudnivå. Under kväll och natt kl. 18-06 samt dagtid lör-, sön- och helgdagar bör 

bullret inte överskrida 35 dBA ekvivalent ljudnivå. Maximala ljudnivåer över 50 dBA bör inte 

förekomma nattetid kl. 22-06. Enligt Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och 

järnvägar vid nybyggnationer bör 55 dBA för vardagsmedeldygn eftersträvas för 

rekreationsområden i tätort samt 40 dBA för vardagsmedeldygn för friluftsområden där låg 

ljudnivå utgör en särskild kvalitet. 

 

Dessa riktlinjer behöver vid ett genomförande tas hänsyn till så att nivåer i områden som 

bedöms som extra prioriterade i rekreationsområdet inte överskrids. Det pågår under 2021 en 

parallell process att se över möjligheten att utveckla rekreationsområdet mellan den 

tillkommande byggrätten och Frövi tätort. Denna process kommer identifiera områden som i 

nuläget har extra rekreationsvärde och som framöver skulle kunna vidareutvecklas. Därefter 

kan det bli aktuellt med bullerskärmar eller bullervallar om verksamheter som riskerar 

överskriva nivåerna får tillstånd och etablerar sig. I dagsläget är det svårt att identifiera exakta 

platser för störningsskydd i plankartan då det är väldigt beroende på typ av verksamhet. 

 
TRANSPORT AV FARLIGT GODS 

Avståndet till bebyggelse från Fröviforsvägen som används som transportväg för farligt gods, 

är så stor i denna plan att det inte är ett problem. Tillkommande gata i aktuellt planförslag är 

av karaktären en interngata vilket gör att ett avstånd från gatumarken till byggrätten på 10 

meter bedömts som tillräckligt. Det faktiska avståndet kommer bli större då diken och gång- 

och cykelbana kommer göra att avståndet till vägbanan blir betydligt större. I tidiga studier 

som legat till grund för storleken på området för gata i detaljplanen så är avståndet från 

körbana för motortrafik till byggrätten 24 meter. 
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Figur hämtad från Farligt gods - riskhantering i fysisk planering, 2012 framtagen av 

Länsstyrelsen i Dalarnas län. 
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5.11 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 
DAGVATTEN 

Vid ett skyfall konstateras att kapacitet i befintligt dagvattenledningsnät i Frövi är otillräcklig 

och lågpunkter nedströms exploateringsområdet drabbas, i detta fall kommunal naturmark och 

Frövi tätort. Befintlig dämningsprincip på planområdets södra yta kan med fördel utnyttjas 

vid extremare regn. Detta för att förhindra att områden nedströms inte drabbas av den 

forcerade avrinningen som sker till följd av framtida hårdgörning. För att inte belasta de 

befintliga avrinningssystemen och efterkommande dagvattenledningsnät i Frövi ytterligare, 

nedströms exploateringsområdet, föreslås att tillåten avtappning från exploateringsområdet 

inte får överstiga den nuvarande avrinningssituationen till respektive vattendrag. 

 

Dagvattenutredningen har utgått från ett scenario där de två delområdena bebyggs med 59% 

respektive 44 %. Hela ytorna förväntas hårdgöras, Även den centrala gatan, och hela dess 

vägområde, i planområdets norra del inkluderas. Som principiell dagvattenhantering utifrån 

framtida exploatering föreslås fördröjning av tillkommande dagvatten till följd av forcerad 

avrinning ske inom respektive delområde, det vill säga inom kvartersmark respektive 

gatområde.  

 

För att inte belasta de befintliga avrinningssystemen och efterkommande 

dagvattenledningsnät i Frövi ytterligare, nedströms exploateringsområdet, föreslås att tillåten 

avtappning från exploateringsområdet inte får överstiga den nuvarande avrinningssituationen 

till respektive vattendrag. Dimensionerande regn har satts till 20 år med klimatfaktor 1,25 och 

varaktighet 10 minuter. Magasinering ska ske fördelat på flera mindre magasin inom 

respektive delområde alternativt i ett magasin. Beräknat magasineringsbehov utgår från 

föreslagen planutformning. (Se vidare Dagvattenutredning – Detaljplan för del av Mariedal 

1:1 m. fl., 2020) 

 

Dagvattenmagasinen är dimensionerade efter 1-årsregn, 20-årsregn samt 100-årsregn. Ett 1-

årsregn är den största regnintensiteten som statistiskt har en återkomsttid på en gång per år. 

20-årsregn är den största regnintensitet som statistiskt har en återkomsttid på en gång på 20 år. 

100-årsregn är den största regnintensitet som statistiskt har en återkomsttid på en gång på 100 

år. Med andra ord kommer hela NATUR-ytan i detaljplanen under väldigt stor del av tiden 

vara fri från större vattenansamlingar, förutom då de sällsynta större regnen uppstår. Mellan 

de sällsynta regnen kommer dagvatten liksom idag rinna i de diken som finns i området. 
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Illustration tagen från dagvattenutredning. Bilden illustrerar vattenföring i naturområdet 

under den allra största delen av tiden. 
 

 
Illustration tagen från dagvattenutredning. Bilden illustrerar vattenföring i naturområdet 

precis efter ett 1-årsregn (skyfall med statistisk återkomstid en gång på 1 år). Vattnet som 

fylls upp rinner undan på 1-2 dygn. 
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Illustration tagen från dagvattenutredning. Bilden illustrerar vattenföring i naturområdet 

precis efter ett 20-årsregn (skyfall med statistisk återkomstid en gång på 20 år). Vattnet som 

fylls upp rinner undan på 1-2 veckor. 
 

 
Illustration tagen från dagvattenutredning. Bilden illustrerar vattenföring i naturområdet 

precis efter ett 100-årsregn (skyfall med statistisk återkomstid en gång på 100 år). Vattnet 

som fylls upp rinner undan på 2-4 veckor. 
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MKN 
För uppskattning av förändrad föroreningsbelastning till Väringen till följd av förändrad 

markanvändning har schablonvärden från StormTacs webbapplikation använts, där förväntade 

föroreningar från området är näringsämnen, metaller, olja och suspenderade ämnen. För 

beräkning av utgående mängder och föroreningshalter användes medelvärde för årsnederbörd 

på c:a 750 mm från SMHI. Antagna avrinningskoefficienter är satta till 0,9 för byggnadsytor 

och 0,8 för asfaltsytor. Befintlig marksituation har antagits belasta Väringen utifrån 

schablonvärden motsvarande skogsmark. Exploaterad situation delades in i takyta (utan 

specifik materialbestämmelse) och resterande mark definierades som asfalt för parkeringsytor 

och anslutande gatområde till tomtmarken. De värden som redovisas i utredningen ger endast 

en översiktlig bild av föroreningsförändringen till följd av exploatering i förhållande till 

befintlighet. 

 

Med målet att uppnå uppsatt MKN för recipienten Väringen har behov av åtgärder främst 

påvisats vad gäller bristande konnektivitet och kraftig flödesreglering. Med avseende på detta 

bör krav ställas på att framtida flöden från exploateringen inte får överstiga nuvarande 

avrinning från planområdet. Fördröjningsmagasin bör utformas med möjlighet till 

avstängning vid eventuella behov av förhindring av punktutsläpp.  

 

Recipienten konstateras ha problem med biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar till 

näringsämnespåverkan i sjön. Exploaterat planområde bedöms inte utgöra en betydande 

påverkanskälla med avseende på näringsämnen utifrån att andra verksamheter, med Väringen 

som recipient, utgör en avsevärt högre belastning. Vid exploatering bör krav ställas så att 

verksamhetsutövarens föroreningsutsläpp av näringsämnen inte bör överstiga befintlig 

avrinnings nivåer med hänsyn till uppsatta mål för MKN. Avrinning från trafikerade ytor 

inom kvartersmark föreslås ledas via oljeavskiljande brunn innan vidare avledning från 

området. Föreslagna reningsmetoder baseras på områdets förutsättningar. (Se vidare 

Dagvattenutredning – Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m. fl., 2021) 
 
VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 

Beslut om utökat verksamhetsområdet för att inkludera det aktuella planområdet kommer 

fattas i samband med att detaljplanen antas. Det innebär att verksamheter i området kommer 

anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 

 

AVFALLSHANTERING 

Avfallshantering ska ske inom den egna fastigheten och följa de riktlinjer som ges av 

Samhällsbyggnadsförbundet. 

 

VÄRME, EL, TELE OCH DATA 

Befintliga elledningar i området beräknas kunna förbli i den position som dom har idag. Val 

av spårplacering har gjorts utefter var ledningsstolparna finns idag för att undvika behov av 

ingrepp i befintlig anläggning. 130 kV-ledningar har i plankartan getts ett byggnadsfritt 

avstånd på 40 meter och 40 kV-ledningar har ett byggnadsfritt avstånd på 25 meter. Linde 

energi kommer bygga en ny fördelningsstation under sin befintliga ledning i planområdets 

östra del. 
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FLYGHINDERSPRÖVNING 

Till luftfartsverket (LFV) ska alla objekt, oavsett om det gäller byggnader, vindkraftverk, 

master, torn, reklamskyltar, konstverk osv, som är högre än 20 meter över mark remitteras. 

 

Planområdet ligger inom Örebro flygplats MSA-yta (Minimum Sector Altitude) vilket gör att 

dessa ska tillfrågas som sakägare i ett samrådsskede. Under planprocessen har en 

flyghindersanalys arbetats fram som pekar på att byggrätten inte påverkar intilliggande 

flygplatsers verksamhet. 

 

VATTEN FÖR BRANDSLÄCKNING 

Tillgången på släckvatten är avhängig på vilka ledningsdimensioner som anläggs. Med 

anledning av områdets karaktär bedöms behov av släckvatten variera från 1 200 liter/minut 

och upp till 2 400 liter/minut. Speciella objekt kan kräva ännu större vattentillgång. 

Placeringen av brandposter och avstånd mellan dessa är en viktig fråga, men emellertid inte 

lika känslig eftersom det kan justeras i ett senare läge. 
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6. GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 

ORGANISATION 

Planen upprättas av kommunen genom Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen som 

också författar genomförandebeskrivning. Lantmäterimyndigheten verkställer de 

fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Det tekniska genomförandet av 

allmänna platser och anläggningar ombesörjes av kommunen genom 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

 

Exploatören/fastighetsägaren/byggherren svarar för och bekostar iordningställande av 

kvartersmark och därmed sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella 

åtgärder och tillstånd m m. 
 

TIDPLAN 

Arbetet inriktar sig på att detaljplanen kan antas under andra halvåret av 2021. 
 

Projektering av kommunaltekniska anläggningar väntas ske under första halvåret 2022 med 

beräknad byggstart under andra halvåret 2022.  

 

GENOMFÖRANDETID 

Planen får en genomförandetid på 10 år från den tidpunkt då planen vinner laga kraft.  
 

HUVUDMANNASKAP 

Kommunen är huvudman för allmän plats. Huvudman för den allmänna VA (vatten och 

avlopp) -anläggningen är Lindesbergs kommun och driftas av Samhällsbyggnads-förbundet 

Bergslagen. 

 
MARKANVISNINGSAVTAL 
Ett markanvisningsavtal har tecknats mellan Lindesbergs kommun och Regenergy Frövi AB. 

Markanvisningen innebär att Bolaget, till och med 2022-06-31, har ensamrätt att förhandla 

med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering. Bolaget 

avser att etablera växthus och fiskodling i symbios med basindustri. Försäljning sker först när 

detaljplanen vunnit laga kraft och godkänt bygglov erhållits. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

FASTIGHETER OCH RÄTTIGHETER 

Planområdet omfattas till den största delen av fastigheten Mariedal 1:1 som ägs av det 

Lindesbergs kommun. I planområdet, där utöver ingår hela eller delar av fastigheterna Frövi 

1:46. Frövi 10:1, Frövi 3:1 och Pikaboda 1:3. 

 

De fastigheter som ingår i Strömstorp ga:4 påverkas också av detaljplanen. 

 

Inom planområdet återfinns även marksamfälligheten Pikaboda S:1. 
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För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, samfälligheter, servitut och 

ledningsrätter inom planområdet, finns tillhörande fastighetsförteckning. 

 

Konsekvenser av planförslaget för befintliga fastigheter redovisas under avsnittet 

fastighetsrättsliga åtgärder. 

 

Planförslaget innehåller ett industrijärnvägsområde med tänkt anslutning i norr mot 

Trafikverkets framtida järnvägsplan som kommer i en senare detaljplan, etapp 2. 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 
 

Avstyckning och fastighetsreglering 

För att detaljplanen ska genomföras krävs att flera fastighetsregleringar görs. Dessa beskrivs 

nedan. Sedan samrådshandlingen har fastighetsreglering skett så att Heden 1:11 numera ingår 

i den kommunägda fastigheten Mariedal 1:1. 

Planförslaget möjliggör för bildande av nya fastigheter och överlåtelse av verksamhetsmark 

(på plankartan markerat med Z, L1, J2, J1, E). Fastigheter bildas i takt med att mark går till 

försäljning i området. Storlek och placering på dessa fastigheter bestäms bl.a. baserat på 

efterfrågan i takt med att mark säljs. All fastighetsbildning på kvartersmark bekostats av 

köparen. Kommunen bevakar trafikfrågan vid markförsäljning och avsätter, vid behov, mark 

för att möjliggöra enskilda vägar inom kvartersmarken. 

 

Den mark som ingår i allmän plats ska genom fastighetsreglering överföras till Mariedal 1:1, 

eller annan lämplig fastighet ägd av kommunen. Enligt planförslaget redovisas allmän plats 

inom följande fastigheter som är i privat ägo: 

 

 

Fastighet  Ägare Avstår 

mark  

Markanvändning 

Frövi 1:46  Billerudkorsnäs Skog & 

Industri 

Ca 27000 

kvm  

Allmän plats GATA  

Frövi 1:46 Billerudkorsnäs Skog och 

Industri 

Ca 64000  

kvm 

Allmän plats NATUR 

Frövi 10:1  Sveaskog Förvaltnings 

Aktiebolag 

Ca 19000  

kvm  

Allmän plats GATA  

Frövi 3:1 Sveaskog Förvaltnings 

Aktiebolag 

Ca 3500  kvm Allmän plats GATA 

Pikaboda 1:3 Andersson, Bengt Åke Ca 7500  kvm Allmän plats GATA 

Pikaboda S:1 

Näsbybacka 9:1 

 

Pikaboda 1:3 

Pikaboda 1:4 

 

Andersson, Hans Olov och 

Andersson, Mats Karl Torsten 

Andersson, Bengt Åke 

Norén, Rolf Lennart 

Ca 170  kvm Allmän plats GATA 

 

Gemensamhetsanläggningar 

Vägen i norra delen av planområdet är idag en enskild väg för vilken en 

gemensamhetsanläggning Strömtorp ga:4 finns bildad. Del av Strömtorp ga:4 kommer att 

övergå till att bli en kommunal gata. Omprövning av gemensamhetsanläggningen kommer 

därför att krävas, initieras av kommunen. 
 



    Diarienr: S-2017-384 
     
     

 

     

     

    50 (58) 
  

Samfälligheter 

Även delar av vägområdet kopplat till Pikaboda samfällighet (S:1) som passerar 

Fröviforsvägen kommer att överföras till kommunen enligt ovan för att möjliggöra kommunal 

ägo och skötsel. Detta kommer genomföras med överenskommelse om fastighetsreglering. 

 

Del av fastigheten Frövi 1:46 överförs till Mariedal 1:1, eller annan lämplig fastighet ägd av 

kommunen. (Allmänplatsmark GATA). Kartan är en grov illustration. 
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Del av fastigheten Frövi 1:46 överförs till Mariedal 1:1, eller annan lämplig fastighet ägd av 

kommunen. (Allmänplatsmark NATUR). Kartan är en grov illustration. 



    Diarienr: S-2017-384 
     
     

 

     

     

    52 (58) 
  

Del av Frövi 10:1 överförs till Mariedal 1:1, eller annan lämplig fastighet ägd av kommunen. 

(Allmänplatsmark GATA). Kartan är en grov illustration. 

 

Del av Frövi 3:1 överförs till Mariedal 1:1, eller annan lämplig fastighet ägd av kommunen. 

(Allmänplatsmark GATA). Kartan är en grov illustration. 
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Del av Pikaboda 1:3 överförs till Mariedal 1:1, eller annan lämplig fastighet ägd av 

kommunen. (Allmänplatsmark GATA). Kartan är en grov illustration. 

 
Del av Pikaboda S:1 överförs till Mariedal 1:1, eller annan lämplig fastighet ägd av 

kommunen. (Allmänplatsmark GATA). Kartan är en grov illustration. 
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Servitut och ledningsrätt 

Inom u- och l-området i planen skall marken vara tillgänglig för allmänna underjordiska 

ledningar med tillbehör. Ledningsägare är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter 

samt upplysa kommunen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. 

Respektive ledningsägare ska själv ansöka, bekosta och säkerställa nya och befintliga 

ledningar för el och tele genom bildandet av ledningsrätt för allmänna ledningar belägna inom 

u-området.  

 

Nya och befintliga ledningar för vatten - och avlopp kan säkerställas med ledningsrätt. (ägs av 

kommunen) 

 

Inom områden som på plankartan markerats med E och E1 kan tekniska anläggningar 

placeras. Dessa kan säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egna fastigheter. 

 

Uppdragsbeskrivning har tecknats med Lindesbergs kommun angående upprättande av 

detaljplanen. 
 
 

TEKNISKA FRÅGOR 
TEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, GEOTEKNIK 

Nödvändiga geotekniska undersökningar samt övriga tekniska undersökningar tas fram av 

byggherre i samband med exploatering av området. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

kan vara vägledande vid projektering och dagvattenfrågor. Geotekniska undersökningar görs 

efter behov för VA-och gatuutbyggnad.  

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska medverka vid höjdsättningen av området för att 

säkerställa att spillvatten och dagvatten kan avledas med självfall. 

ARKEOLOGI  

Arkeologisk utredning har genomförts och bekostats av Lindesbergs kommun. 

 

MARKLOV 

Marklov krävs inom detaljplanelagt område för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt 

som avsevärt ändrar markens höjdläge. I samverkanskommunerna bedöms denna gräns till +/- 

0,5 meter. Detta gäller både för kvartersmark och för allmänna platser. 

 

BRANDVATTENFÖRSÖRJNING 
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med Räddningstjänsten. Flödet i 

brandposterna ska dimensioneras enligt gällande krav. Byggherren ska redovisa att 

brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov. 

FÖRORENAD MARK 

Inga kända markföroreningar finns i området.  

 

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 

VA 

Allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar ska ingå i det kommunala 
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verksamhetsområdet. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av den allmänna Va-

anläggningen i planområdet och avsättningar för VA finns i tomtgräns.  
 

Park, GATA, natur 

Kommunen ansvarar för utbyggnad och underhåll av gator, samt att återskapa delar av 

elljusspår som direkt kan komma att utgå med anledning av detaljplanens genomförande. 

Separat utredning pågår i vilken omfattning det kan komma att bli aktuellt med eventuella 

kompensationsåtgärder inom grönområdet mellan byggrätten och tätorten.   

 

Dagvattenhantering 

Fördröjningsmagasin för dagvatten, primärt för översvämningsrisk. Funktionen behöver vara 

utbyggd innan man etablerar verksamheter och följa de åtgärder som redovisas i 

dagvattenutredningen.  

 
 

Bredband, EL, tele 

I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas och 

möjlighet till eventuella samförläggningar. Ett separat E-område har kompletterat 

planhandlingen i områdets östra del. Byggrätten är tänkt inrymma en fördelningsstation 

kopplat till elförsörjningen. 

 
 

EKONOMISKA FRÅGOR 
VATTEN OCH AVLOPP  
Huvudman för vatten – och avlopp ansvarar för utbyggnad av ledningar i planområdet. 

Intäkterna består av anläggningsavgifter som betalas enligt antagen VA-taxa. 
 
EXPLOATÖRENS KOSTNADER 
Exploatörerna svarar för alla åtgärder och kostnader inom kvartersmark. Exploatören 

iordningsställer kvartersmarken för byggnation och bekostar anläggningsavgift för VA, 

geotekniska undersökningar m.m. Exploatören iordningsställer så att spillvattnet pumpas till 

kommunens förbindelsepunkt.  

 
KOMMUNENS KOSTNADER  
Kommunen upprättar och handlägger detaljplanen, samt projekterar och genomför 

anläggningar på allmän plats. Kostnaderna för plangenomförandet bedöms 

uppgå till drygt 43,2 miljoner kronor. 

 

Intäkter för plangenomförandet bedöms uppgå till drygt 28,5 miljoner kronor vid försäljning 

av verksamhetsmark. Nämnda kostnader och intäkter fördelar sig enligt tabellen nedan. 

 

Kostnaden för drift och underhåll av gator och gång- och cykelvägar bedöms uppgå 

till ca 576 000 kr/år. Kostnader för drift och underhåll av natur och dagvattendammar 

bedöms att uppgå till ca 100 000 kr/år. 

 

Kommunens totalkostnader för genomförande av detaljplanen bedöms således inte täckas av 

intäkterna från kommande markförsäljning. Kommunens projekt förväntas därmed gå med ett 

negativt netto på drygt 14,7 miljoner kronor.  
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15,9 miljoner kronor är avsatta i investeringsbudget för 2021. För att möjliggöra detaljplanens 

genomförande innebär det att ytterligare 15,7 miljoner behöver avsättas i 

investeringsbudgeten 2022. Delar av såväl investering- som övriga exploateringskostnader 

kan betjäna även etapp 2. Det avser bl.a. initiala undersökningar och utredningar i planarbetet 

samt den, i planen, föreslagna kommunala GATAN som är planerad att även försörja 

verksamhetsområde i den södra delen av etapp 2. 

 

Övriga exploateringskostnader såsom utredningar tillhörande upprättandet av planhandlingen 

finansieras inom ramen för MEX-budget. 

 

Resultatet ska också vägas mot andra nyttoeffekter så som tillkommande byggrätter för 

industrietableringar med ytterligare ett stort antal årsverken som följd.  

 

Planen möjliggör också för en framtida utbyggnad av järnvägskommunikation och stärker 

Frövi som logistiknav och ett strategiskt och självklart val när det gäller 

verksamhetsetableringar. Vilket även ligger helt i linje med den framtida utvecklingen och 

antagen fördjupad översiktsplan för Frövi. 

 

 

 
UTGIFTER kkr 

Ingående mark/förberedande arbete mm  

Mark 5 063 

Förberedande arbeten, avverkning 400 

Delsumma 5 463 

Förberedelser/planarbete  

Planläggning 342 

Geoteknisk undersökning 550 

Dagvattenutredning 115 

Miljökonsekvensbeskrivning, inkl. 
naturvärdesinventering och utredning kring 
dispens från biotopskyddet 

288 

Arkeologi 2 500 

Fastighetsbildning 200 

Projektering/Kalkyler 2 500  

Delsumma  6 380 

Genomförande/entreprenad  

Intrångsersättning 728 

Gata inkl. belysning och dagvatten (inom DP) 19 400 

Ny väganslutning till befintlig väg 2 300 

Park/Natur, Återskapandeåtgärder 400 

GC-Bana 2 100 

VA1  

Dagvattendamm2  900 

Övrigt/oförutsett 15% 3 765 

                                                      
1 Bekostas av VA kollektivet.  
2 Avser invallning för 100 års flöde inkl. bräddike och driftvägar 
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Övriga byggherrekostnader 8% 2 008 

Delsumma 31 601 

  

SUMMA 43 287 

  

INTÄKTER  

Markförsäljning  28 050 

Övriga intäkter (virkesintäkter) 500  

  

SUMMA 28 550 

  

NETTO - 14 737 

 

 

DRIFTSKOSTNADER ALLMÄN PLATSMARK 

Driftskostnader gata park etc Kkr/ år 

Gator 576 

Natur 100 

SUMMA 676 

 

 

 

 
 

7. MILJÖKONSEKVENSER 

UTREDNING 

Detaljplanen har bedömts innebära en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § 

miljöbalken. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför 

upprättats enligt kraven i plan och bygglagen 4 kap. 34 §. 

 

Checklista för utredningen är bifogad denna planhandling. 

 

Se separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

 

ÖVRIGA KONSEKVENSER 

Planen möjliggör etablering av verksamheter som får en unik möjlighet till transporter via 

både järnväg och väg. Ett genomförande av planen påverkar tätortens tillgång till tätortsnära 

natur men bedömningen är att en bra balans skapats. Gränsen mellan rekreationsområde och 

verksamhetsområde norr om tätorten har vägts emot en rad olika intressen 
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8. ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

PLANAVTAL 

En uppdragsbeskrivning är tecknad mellan Lindesbergs kommun och Samhällsbyggnad 

Bergslagen. Ingen planavgift tas ut vid bygglov. 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden är 10 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft. 

 

 

9. MEDVERKANDE 

Detaljplanen har tagits fram av Stadsbyggnadskontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom bl a tjänstepersoner från 

Lindesbergs kommun och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen deltagit.  

 

 

 

 

Isabella Lohse   Per Lilja 

Enhetschef    Planarkitekt 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Gång- och cykelväg, väg för räddningstjänstGCVÄG1

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Tekniska anläggningarE

FördelningsstationE1

LagerJ1

LogistikJ2

Växthus och fiskodlingL1

JärnvägT1

VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

Serviceväg1 Serviceväg till fördröjningsmagasin,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fördröjning1 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 26000

kubikmeter,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fördröjning2 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 23800

kubikmeter,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fördröjning3 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 7400

kubikmeter,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fördröjning4 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 2400

kubikmeter,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK
Höjd på byggnadsverk

h1 Högsta nockhöjd är 20 meter

h2 På 20 % av fastighetsarean är högsta nockhöjd 30 meter. På övrig

del är högsta nockhöjd 20 meter.,

h3 Högsta nockhöjd är 12 meter

Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50 %,,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år.,  4 kap. 21 §

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Markreservat

l1 Markreservat för allmännyttig ledning i form av luftledning,  4 kap. 6 §

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar
p.

l2 Markreservat för allmännyttig ledning i form av luftledning,  4 kap. 6 §

u2 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

z1 Markreservat för allmännyttig körtrafik,  4 kap. 6 §

,  4 kap. 6 §

GRUNDKARTAN TILLHÖRANDE BETECKNINGAR

TRAKTGRÄNS

GRÄNS FÖR FASTIGHET, SAMFÄLLIGHET OCH SÄMJE-

DELNINGSOMRÅDE SAMT GRÄNS FÖR KVARTERSTRAKT

KVARTERSNAMN

HEDEN

MARIEDAL

TRAKTNAMN

1:32

FASTIGHETSBETECKNING

BYGGNAD I ALLMÄNHET

BOSTADSHUS

VIBYN

FASTIGHETSBETECKNINGNUMMER

KOMPLEMENTBYGGNAD

KOMPLEMENTBYGGNAD SKÄRMTAK

BYGGNAD MED I MARKPLANEN INDRAGET HUSLIV
SAMT TRAPPA

STAKET

HÄCK

STÖDMUR

DIKE MITT

VÄG

JÄRNVÄG

HÖJDKURVOR35

Skala 1:3000 (A0)

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m fl
(etapp 1, norra verksamhetsområdet)
Lindesbergs kommun Örebro län

ANTAGANDEHANDLING
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Planarkitekt
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 Granskningsutlåtande 
 2021-05-31 

 

Dnr S-2017-384 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen   

Stadsbyggnadskontoret  
Per Lilja  
info@sb-bergslagen.se  
  

 

ANTAGANDEHANDLING 
 

 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE TILLHÖRANDE 

DETALJPLAN FÖR DEL AV MARIEDAL 1:1 M FL (ETAPP 1, NORRA 
VERKSAMHETSOMRÅDET)* 

* Detaljplanen har efter samrådet bytt namn till detaljplan för 
del av Mariedal 1:1 m fl pga en fastighetsreglering där Heden 
1:11 gick upp i Mariedal 1:1.   
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PLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, växthus, 
lager och logistik samt förberedande järnvägsanslutning genom 
del av planområdet. 

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 

Granskningsutlåtandet är en redovisning av synpunkter, så 
kallade yttranden, som inkommit vid granskning av 
planförslaget. Granskningsutlåtandet redogör även för vilka 
förändringar som gjorts i planhandlingen efter granskningen. 

Även synpunkter som inte lett till någon förändring är 
redovisade och kommenterade för att förklara de 
ställningstaganden som gjorts.  

HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning 19 april 
2021 – 23 maj 2021. Under granskningstiden inkom 8 yttranden. 
Yttranden som inneburit korrigeringar av planhandlingen är två. 

I detta dokument följer inkomna yttranden. Om ett yttrande 
varit långt kan det ha sammanfattats vilket i så fall framgår i 
texten. Till vänster är det inkomna yttrandet och till höger en 
kommentar från Stadsbyggnadskontoret. Samtliga yttranden 
finns att läsa i sin helhet på Stadsbyggnadskontoret. 

 

 

FÖRÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING 

Inkomna synpunkter under granskningen har resulterat i en del 
justeringar i planhandlingarna men i huvudsak är planförslaget 
sig likt. Mindre justering har gjorts i plankartan för att i högre 
grad anpassa till Boverkets gällande bestämmelsekatalog.  

Största justeringen har gjorts i planbeskrivningen i den del som 
rör genomförande av detaljplanen.  
 
I plankartan har en gräns mellan allmänplasmark och 
kvartersmark justerats två meter för att kunna genomföra 
dagvattenutredningens syfte. Redovisas närmare nedan. 

TIDIGARE SKEDEN 

Innan granskningen hölls ett samråd där parterna hade 
möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget i ett tidigt 
skede. Samrådet hölls mellan 19 november 2020– 3 januari 
2021. 

För att ta del av de yttranden, kommentarer och ändringar som 
samrådet resulterade i hänvisas du till dokumentet 
samrådsredogörelse som hör till planhandlingarna. 

 

 

 

Per Lilja   Isabella Lohse 

Planarkitekt   Enhetschef 
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INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGEN 

MYNDIGHETER 

LÄNSSTYRELSEN ÖREBRO LÄN 

  

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Ansökan om biotopskyddsdispens kommer ses 
över och kompletteras så att ansökan bli 
korrekt i förhållande till planförslaget och 
dagvattenutredningen. 
 
 
Viadukten har enligt 
Samhällsbyggnadsförbundet fri höjd idag. De 
ska kontrollera så att skyltningen stämmer. 
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Användningen CYKEL1 har ändrats till GC-
VÄG1. Innebörden av bestämmelserna har inte 
ändrats. 

Användningen E1 har kompletterats med en 
bestämmelse om högsta nockhöjd. 
 
Bestämmelse om höjd har ändrats till att 
regleras med h bestämmelser med index 1-3. 
Innebörden av bestämmelserna har inte 
ändrats. 
 
Det stämmer att det inte ska finnas någon 
utnyttjandegrad på det stora byggrätten. 

 

Bedömningen är att det ändå är tydligt var 
bestämmelsen hör hemma på plankartan. 
Upplägget följer den redovisning som arbetats 
fram av Sokigo tillsammans med ett antal 
kommuner. 
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LANTMÄTERIET 

 

  

Bedömningen är att syftet med 
planbestämmelsen uppfylls. 

 

Plankartan har lyfts upp så den ligger ovanpå 
grundkartan. 
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Uppdelningen på index 1 och 2 beror på om 
bestämmelsen ligger på allmänplatsmark eller 
kvartersmark. Detta är något som görs 
automatiskt i den mjukvara vi använder för att 
konstruera planer. Bedömningen är att det är 
tydligt vad som gäller på respektive yta. 
 
Den felaktiga lagtexten har justerats. 
 
Kartorna har försökts justeras och tydliggöras. 

 

Det har efter granskningen konstaterats att det 
inte är aktuellt med ett exploateringsavtal. 
Planbeskrivningen har justerats därefter. 
 
 
 
 
Texten kring markanvisningsavtal har 
reviderats i planbeskrivningen. 
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Texten har justerats 



   

Dnr S-2017-384 

     Sidan 8(18) 

TRAFIKVERKET 

 

  

Viadukten har enligt 
Samhällsbyggnadsförbundet fri höjd idag. De 
ska kontrollera så att skyltningen stämmer. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET BERGSLAGEN 

 

  

Samhällsbyggnadsförbundet inkom 2021-05-
21 med ett granskningsyttrande (Dnr S-
2021384:105). Ett möte mellan 
Samhällsbyggnadsförbundet, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
konsultföretaget Wikon hölls v. 21 där 
dagvattenutredningen gicks igenom i detalj.  

Efter förtydliganden som framkom under det 
mötet kom Samhällsbyggnadsförbundet fram 
till att de ville ersätta tidigare yttrande med ett 
nytt (Dnr S-2021384:107). 
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Kommentar till punkt 1-4: 
Ett genomförande av den föreslagna 
dagvattenhanteringen kommer kräva att 
växtlighet påverkas och att delar kräver viss 
höjning eller sänkning av marknivån. 
Utredningen pekar dock på att målet är att när 
området återhämtat sig återfå karaktären av 
ett naturområde. 

 

 

 

Informationen om vidare utredning nedströms 
finns inte med som en kostnad i 
exploateringskalkylen tillhörande detaljplanen. 
Informationen tas dock vidare till 
genomförandefasen för detaljplanen där vidare 
bedömning kring utökad utredning får 
övervägas. 
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Frågan om fördjupade utredningar och 
information om naturvärden tas vidare till 
genomförandefasen för en så bra process som 
möjligt. 
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Dagvattenutredningen har kompletterats med 
sektioner som tydliggör hur flacka slänterna på 
tillkommande vallar förväntas bli. Detta för att 
de inte ska bli barriärer i området. Diken i 
området kommer till största delen lämnas 
orörda då de fortsatt ska vara vattenförande 
mellan de sällsynta perioder så större skyfall 
inträffar och då magasinen tillfälligt fylls. 
 
Att dagvattenhanteringen ligger på allmänplats 
NATUR följer Boverkets vägledning kring 
planering för dagvattenhantering. Det kan ske 
på både kvartersmark och allmänplatsmark. I 
detta fall måste det ske på allmänplatsmark för 
att garantera att kommunen framgent är 
huvudman för ytorna och garanterar dess 
funktion enligt dagvattenutredningen. Att 
bygglov och marklov följer detaljplanen 
kommer säkerställas under efterföljande 
bygglovs/marklovsprocess. 
 
Genomförandefasen kommer påverka området 
men målet är att området på sikt ska återfå 
karaktären av ett rekreationsområde. Då 
området i framtiden i högre grad blir en del av 
tätortens grönstruktur så får det en annan 
karaktär än den ursprungliga naturytan. Nya 
och gamla värden för ett attraktivt 
rekreationsområde. 
 
Dagvattenutredningen har kompletterats med 
en utredning kring vilka alternativa lösningar 
på dagvattenhanteringen som utretts. Något 
som bedöms stärka fördelarna med den 
aktuella lösningen. 
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MILJÖKONTORET 

 

  

Informationen tas vidare till 
genomförandeskedet. 
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SKANOVA 
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VATTENFALL 
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NERIKES BRANDKÅR 
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ÖVRIGA JUSTERINGAR I PLANFÖRSLAGET SOM 
EJ FÖRANLETTS AV YTTRANDE 
 

• I den stora byggrättens nordöstra hörn, samt utmed 
västra sidan om gc-vägen mellan byggrätterna, har 2 
meter dragits från byggrätten för att utöka gatumarken. 
Detta för att få rum med slänter kopplade till 
dagvattenhantering. (aktuella områden markeras med 
röd oval i karta) 
 

 

• Planbeskrivningen har kompletterats med mer 
information i avsnittet kring genomförande (Kap 6. 
Genomförande av detaljplanen) 

• Dagvattenutredningen har kompletterats med 
lokaliseringsutredning samt sektioner över området. 
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 2021-04-13 Diarienr: S-2017-384 

   

  

Stadsbyggnadskontoret   

Per Lilja   

Planarkitekt  

  

  

  

  

   

Fastighetsförteckning  
2020-04-13 

Ärendenummer:  

S-2017-384  

Handläggare:  

Per Lilja 

Ärende: Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m. fl. (Etapp 1, norra verksamhetsområdet) i Frövi 

Kommun: Lindesberg  Län: Örebro 

 

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

Ägare/innehavare, adress  
 

Ändamål 
 

Frövi 1:46 Korsnäs Skog & Industri AB 

801 81 GÄVLE 
 

Mariedal 1:1 Lindesbergs kommun 

Ekonomikontoret 

711 80 Lindesberg  

 

Frövi 10:1 Sveaskogs Förvaltning 

Aktiebolag 

Torsgatan 4 

105 22 Stockholm 

 

Frövi 3:1 Sveaskogs Förvaltning 

Aktiebolag 

Torsgatan 4 

105 22 Stockholm 

 

Frövi 11:1 Trafikverket 

781 89 BORLÄNGE 
 

Pikaboda 1:3 Bengt Åke Andersson 

Pikaboda 205  

718 91 FRÖVI 

 

 



Dnr: S-2017-384 
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Marksamfälligheter inom området (samfälld mark, samfällt vatten, samfällt fiske, allmänningar)  

 
Beteckning på kartan  
 

Ägare/innehavare, adress  
 

Ändamål 
 

---   

 

 

Anläggningssamfälligheter inom området (Gemensamhetsanläggningar enligt AL, anläggningar enligt LSV)  

 
Beteckning på kartan  
 

Ägare/innehavare, adress  
 

Ändamål 
 

Strömtorp GA:4 Frövifors vägsamfällighet 

C/O Lars Carlsson  

Korsnäs Frövi AB  

718 80 Frövi  

VÄG 

Pikaboda S:1 Näsbybacka 9:1 

Andersson, Mats Karl 

Torsten 

Humlegatan 4 

718 31 Frövi 

 

Andersson, Hans Olov 

Kolmossevägen 20 

718 91  Frövi 

 

Pikaboda 1:3 

Bengt Åke Andersson 

Pikaboda 205  

718 91 FRÖVI 

 

Pikaboda 1:4 

Norén, Rolf Lennart 

Pikaboda Hult 327 

718 91 Frövi 

VÄG 

 

 

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

Ägare/innehavare, adress  
 

Ändamål 
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Serv 1  

18-IM2-80/10133.1  

 Servitut, Kraftledning  
 

Till förmån för: 

Motala Charlottenborg 

2:18  

 

Vattenfall Eldistribution 

AB Ru 2560  

169 92 Stockholm  

 

 

Belastar: 

Frövi 1:46  Korsnäs AB 

801 81 GÄVLE 
 

   

Serv 2 

18-NÄS-675.1 

 
Servitut, väg 

Till förmån för: 

Frövi 10:1 Sveaskogs Förvaltnings 

Aktiebolag 

Torsgatan 4 

105 22 STOCKHOLM 

 

Belastar: 

Frövi 1:46 Korsnäs AB 

801 81 GÄVLE 
 

   

 

Lr 1 

1880-400.1 

 

Servitut, Tele(optokabel) 

Till förmån för: 

 VATTENFALL 

REGIONALNÄT AB 

När MellanSverige 

171 96 SOLNA 

 

Belastar: 

Frövi 1:46 Korsnäs AB 

801 81 GÄVLE 
 

Frövi 10:1 Sveaskogs Förvaltning 

Aktiebolag 

Torsgatan 4 
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105 22 Stockholm 

Mariedal 1:1 Lindesbergs kommun 

Ekonomikontoret 

711 80 Lindesberg 

 

   

Lr 2 

1885-1238.1 

 Servitut, Elektronisk 

kommunikation 

Till förmån för: 

 SKANOVA AB 

BOX 3010 

169 03 SOLNA 

 

Belastar: 

Frövi 1:46 Billerudkorsnäs Skog & 

Industri Aktiebolag 

801 81 GÄVLE 

 

Frövi 11:1 Trafikverket 

781 89 BORLÄNGE 
 

Mariedal 1:1 Lindesbergs kommun 

Ekonomikontoret 

711 80 Lindesberg 

 

   

Lr 3 

1885-84/49.2 

 
Starkström 

Till förmån för: 

 Linde energi AB 

Box 77 

711 22 Lindesberg 

 

Belastar: 

Mariedal 1:1 Lindesbergs kommun 

Ekonomikontoret 

711 80 Lindesberg 

 

Frövi 11:1 Trafikverket 

781 89 BORLÄNGE 
 

Pikaboda 1:3 Bengt Åke Andersson 

Pikaboda 205 

718 91 Frövi 
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Serv 3 

1885-1251.1 

 Trädsäkring, RÄTT ATT 

AVVERKA OCH RÖJA 

TRÄD OCH BUSKAR 

OMKRING 

JÄRNVÄGEN FÖR ATT 

SKYDDA 

SPÅRANLÄGGNINGEN 

OCH 

JÄRNVÄGSDRIFTEN. 

Till förmån för: 

Frövi 11:1 Trafikverket 

781 89 BORLÄNGE 
 

Belastar: 

Mariedal 1:1 Lindesbergs kommun 

Ekonomikontoret 

711 80 Lindesberg 

 

Frövi 3:1 Sveaskogs Förvaltning 

Aktiebolag 

Torsgatan 4 

105 22 Stockholm 

 

Pikaboda 1:3 Bengt Åke Andersson 

Pikaboda 205 

718 91 Frövi 

 

   

Lr 4 

1885-94/32.1  

 

 Servitut, starkström 

Till förmån för: 

 Vattenfall Eldistribution 

AB Ru 2560  

169 92 Stockholm 

 

Belastar: 

Frövi 1:46 Korsnäs AB 

801 81 GÄVLE 
 

Mariedal 1:1 Lindesbergs kommun 

Ekonomikontoret 

711 80 Lindesberg 
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Frövi 10:1 Sveaskogs Förvaltning 

Aktiebolag 

Torsgatan 4 

105 22 Stockholm 

 

   

Lr 5 

1885-97/68.1  

 

 

 Servitut, starkström 

Till förmån för: 

 VATTENFALL 

REGIONNÄT AB  

När MellanSverige  

171 96 SOLNA  

 

Belastar: 

Frövi 11:1 Trafikverket  

781 89 BORLÄNGE 
 

Mariedal 1:1 Lindesbergs kommun 

Ekonomikontoret 

711 80 Lindesberg 

 

Pikaboda 1:3 Bengt Åke Andersson  

Pikaboda 205  

718 91 FRÖVI  

 

 

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

Ägare/innehavare, adress  
 

Övrigt  
 

Frövi 10:1 Sveaskogs Förvaltning 

Aktiebolag 

Torsgatan 4 

105 22 Stockholm 

 

Frövi 1:11 Trafikverket 781 89 

BORLÄNGE 
 

Pikaboda 1:3 Bengt Åke Andersson 

Pikaboda 205  

718 91 FRÖVI  
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Frövi 1:46 Korsnäs AB 

801 81 GÄVLE 
 

   

   

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

 

 



Exempel 1 Exploateringsgrad låg

Illustration tillhörande detaljplan för del av Mariedal 1:1 m fl (norra verksamhetsområdet, etapp 1)
Illustrationen visar på ett exempel av vad byggrätterna i planförslaget tillåter. 
Illustrationen förtydligar Plankartan men är i sig inte en juridisk handling.
Upprättad 2021-04-13

Ny gång-och cykelväg

Mariedal

Billerud Korsnäs AB



Exempel 2 Exploateringsgrad medel

Mariedal

Billerud Korsnäs AB

Ny gång-och cykelväg

Illustration tillhörande detaljplan för del av Mariedal 1:1 m fl (norra verksamhetsområdet, etapp 1)
Illustrationen visar på ett exempel av vad byggrätterna i planförslaget tillåter. 
Illustrationen förtydligar Plankartan men är i sig inte en juridisk handling.
Upprättad 2021-04-13



Exempel 1 Exploateringsgrad hög – scenariot växthus

Mariedal

Billerud Korsnäs AB

Ny gång-och cykelväg

Illustration tillhörande detaljplan för del av Mariedal 1:1 m fl (norra verksamhetsområdet, etapp 1)
Illustrationen visar på ett exempel av vad byggrätterna i planförslaget tillåter. 
Illustrationen förtydligar Plankartan men är i sig inte en juridisk handling.
Upprättad 2021-04-13
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Sammanfattning 

Aktuellt planområde är beläget norr om Frövi tätort och omfattar cirka 90 hektar. Syftet 
med detaljplanen är att möjliggöra etablering av verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan, växthus, lager och logistik samt förberedande järnvägsanslutning 
genom del av planområdet. 

Genomförandet av detaljplanen har bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan. 
Det innebär att en miljöbedömning ska genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) ska upprättas enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. I denna MKB redovisas planförslagets 
påverkan inom de aspekter som har bedömts vara betydande. 

Vattenmiljö 

Planförslaget bedöms ge upphov till små negativa konsekvenser på närliggande vatten-
förekomster. Genomförd utredning visar att exploateringen inom planområdet kommer att 
medföra en viss ökning av föroreningshalter i dagvatten inom området. Denna ökning blir 
förhållandevis liten och bedöms inte få någon påverkan gällande MKN för recipienten. 

Naturmiljö 

Planförslaget bedöms ge upphov till måttliga negativa konsekvenser på naturmiljön 
baserat på att ett stort skogsområde exploateras och utpekade skyddsvärda objekt och 
skyddade arter försvinner från platsen. 

Rekreation och fr iluftsliv  

Planförslaget bedöms ge upphov till små negativa konsekvenser med avseende på 
rekreation och friluftsliv och i och med att länsstyrelsens utpekade naturvårdsområde och 
tätortsnära natur samt en del av motionsspåret kommer att exploateras.  

Fornlämningar och kulturmiljö   

Planförslaget bedöms ge upphov till små negativa konsekvenser på fornlämningar och 
kulturmiljön. Genomförd dokumentation av fornlämningarna som planeras att tas bort 
väger delvis upp förlusten av att de tas bort. 

Luft och klimat  

Konsekvenserna vid ett genomförande av planen bedöms vara små negativa. Utsläppen 
av växthusgaser och luftföroreningar kommer sannolikt att öka genom att antalet trans-
porter till och från planområdet kommer öka i samband med etableringen av verksam-
heter. Risken för överskridande av miljökvalitetsnormer för luft bedöms som obefintlig mot 
bakgrund i tidigare genomförda mätningar i Frövi, samt områdets geografiska läge.  
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Risker för människors hälsa och miljön  

Transport av farligt gods - Sammantaget bedöms de eventuella konsekvenser för 

riskbilden med avseende på farligt-gods transporter som ett genomförande av 

planförslaget kan innebära som acceptabla. 

Buller - Konsekvenserna vid ett genomförande av planen bedöms obetydliga eftersom 

den verksamhet som planförslaget medger endast får ha begränsad omgivningspåverkan 

samt att avståndet till bostäder är så pass långt. 

Kraftledningar - Konsekvenserna av planförslaget bedöms som obetydliga i och med att 

rekommenderat avstånd till luftledningar innehålls. 

Risk för ras, skred och översvämningar – Förutsatt att geotekniska undersökningar 

genomförs och åtgärder anpassade efter dess förutsättningar vidtas, bedöms 

planförslagets konsekvenser gällande risken för ras och skred som obetydliga.  

Gällande översvämningar bedöms planförslaget medföra obetydliga konsekvenser, då 

planerad utformning av fördröjningsmagasin möjliggör lokalt omhändertagande av 

tillkommande dagvatten upp till 100-årsflöden. 
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1 Inledning  

Under de senaste åren har Lindesbergs kommun identifierat ett växande behov av att 

avsätta mer mark till verksamhetsområden i Frövi. Till följd av detta påbörjades arbetet 

med att ta fram detaljplanen Mariedal 1:1 m.fl., norra verksamhetsområdet i Frövi, 

hädanefter benämnd Dp Mariedal 1:1. Planområdet är beläget norr om Frövi tätort och 

omfattar cirka 90 hektar. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av verksam-

heter med begränsad omgivningspåverkan, växthus och lager och logistik samt 

förberedande järnvägsanslutning. 

Genomförande av detaljplanen har bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan. 

Det innebär att en miljöbedömning ska genomföras och att en miljökonsekvens-

beskrivning (MKB) ska upprättas enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Sweco har fått i uppdrag 

av Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att ta fram en MKB för de aspekter som 

har bedömts vara betydande. 

Detta dokument utgör miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande detaljplan Mariedal 1:1. 

Syftet med MKB:n är att redovisa och utreda direkta och indirekta miljökonsekvenser som 

ett genomförande av planförslaget kan antas medföra. MKB:n anger även ifall detalj-

planen påverkar möjligheten att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen i positiv eller 

negativ riktning. I MKB:n lämnas förslag på åtgärder för att förhindra eller minimera 

negativa miljöeffekter av föreslagna inriktningar och åtgärder i planförslaget. Området och 

de befintliga förutsättningarna beskrivs mer ingående i aktuell planbeskrivning till detalj-

planen. I denna MKB redovisas förutsättningarna endast i den mån de har betydelse för 

de specifika konsekvenser som beskrivs. 

 

2 Områdesbeskrivning 

Planområdet är beläget i norra delen av Frövi, som är kommunens näst största tätort. 

Frövi utgör den främsta knutpunkten för logistik och transporter inom kommunen, med 

järnvägsanknytningar i fyra väderstreck och relativt korta avstånd till både riksväg 50 och 

europaväg E18/E20. Detta ger goda förutsättningar för utvecklingen av verksamhets-

sektorn i Frövi, varvid mark behöver avsättas för nyetablering av verksamheter. 

Idag är planområdet obebyggt och består i huvudsak av skogsmark. Skogen är 

produktionsskog som avverkas med jämna mellanrum, varvid delar av området utgörs av 

hyggen. Terrängen är blockig och småkuperad och det finns ett stort antal öppna 

diken/bäckar som leder ytvatten söderut. I den södra delen, mot befintlig bebyggelse, 

övergår de öppna dikena till kuverterade ledningar som avvattnar området i sydlig 

riktning.  

I söder gränsar planområdet till ett grönområde med skog som varvas med öppet land-

skap. Här finns ett motionsspår som nyttjas till närrekreation av de boende i intilliggande 

bostadsområde. En mindre del av motionsspåren ligger inom plangränsen för industri-

området. Längre söderut finns samlad detaljplanelagd bostadsbebyggelse och ett äldre 

befintligt industriområde.  
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I väster gränsar området mot BillerudKorsnäs pappersbruksområde med tillhörande 

industrispår och i öster mot befintlig järnväg.  

Området genomkorsas av ett antal större luftburna kraftledningar. 

 

Figur 1. Kartbild över planområdet och närliggande objekt.  

2.1 Justerad omfattning av föreliggande detaljplan 

Ett detaljplaneförslag för planområdet inklusive marken norr om nuvarande plangräns 

ända upp till Förviforsvägen, arbetades fram och gick ut på samråd under 2018. Efter 

samrådet inkom ny information som kraftigt ändrade förutsättningarna för kommunen att 

detaljplanelägga hela området i ett grepp. Därmed valde kommunen att gå vidare med en 

mindre detaljplan för del av det ursprungligen föreslagna planområdet. 
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Figur 2: Karta tidigare plangräns 
 

Den främsta anledningen till att dela upp planen är att Trafikverket vill arbeta fram en 

järnvägsplan för del av spårområdet i den centrala delen av det ursprungliga området. 

Enligt gällande tidplan beräknar Trafikverket påbörja sitt planarbete under år 2022. 

Kommunen har därmed bedömt det som möjligt och lämpligt att gå vidare med den södra 

och västra delen av ursprungligt planområde. Denna del skulle fungera tillsammans med 

kringliggande områden oavsett om spåranslutning blir aktuell eller ej. Även Frövifors-

vägen inkluderas för att möjliggöra ett kommunalt övertagande. 

Detaljplanens namn var under samrådsskedet Detaljplan för del av Heden 1:11 m fl 

(etapp 1, norra verksamhetsområdet9. Efter en fastighetsreglering, då Heden 1:11 

reglerades in i Mariedal 1:1, blev Mariedal den största fastigheten i detaljplanen. Därav är 

namnet från och med granskningsskedet Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m fl (etapp 1, 

norra verksamhetsområdet). 

2.2 Gällande planer och utredningar 

För planområdet gäller översiktsplan för Lindesbergs kommun (antagen av kommun-

fullmäktige 2019-04-15). I översiktsplanen finns en utvecklingsstrategi där fem 

utvecklingsområden pekas ut, inom vilka samhällsutvecklingen inom kommunen föreslås 

koncentreras. Frövi utgör en av dessa tätorter. Det framgår även i översiktsplanen att 

Frövi tillsammans med Lindesberg utgör kommunens två största tätorter, och att dessa 

utgör kärnor i utvecklingsstrategin. Ytterligare utveckling av kärnorna, med mark för bl.a. 

nya bostäder och verksamheter, är eftersträvansvärd och kan bidra till ett utökat samt 

breddat utbud av funktioner i kommunen. 
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En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Frövi tätort antogs den 23 april 2018. 

Innehållet i denna fördjupning ska tillämpas vid planläggning, lovgivning och tillstånds-

prövning. I FÖPen pekas det aktuella planområdet ut som verksamhetsmark med ett nytt 

järnvägsspår för industri. Med verksamheter avses befintliga eller tillkommande verksam-

heter som inte bör blandas med bostäder, till exempel industri, lager och handel i större 

omfattning. Benämningen kan omfatta bulleralstrande och störande verksamheter. 

Planområdets västliga del omfattas av detaljplan Förslag till stadsplan, Frövifors, 
Lindesbergs kommun som vann lagakraft 1985 (se Figur 3).  

 
Figur 3. Planförslagets plangräns i röd streckad linje och gällande detaljplan i ljusröd polygon.  
 

Det område som sammanfaller med ny detaljplan har markanvändningen väg och 
ledningsrätt samt Jps – skyddsområde för industri. Användningen bedöms inte inkludera 
någon byggrätt.  
 

3 Avgränsning 

För att den betydande miljöpåverkan ska kunna bedömas i en MKB är det viktigt att dess 

omfattning definieras med precision. Geografisk, saklig och tidsmässig avgränsning för 

denna MKB presenteras i detta kapitel.   
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3.1 Geografisk avgränsning 

Planområdet sträcker sig över ett cirka 90 hektar stort område och omfattar följande 

fastigheter:  

• Mariedal 1:1, ägs av Lindesbergs kommun  

• Frövi 1:46, ägs av BillerudKorsnäs AB 

• Frövi 10:1 och 3:1, ägs av Sveaskog förvaltnings AB 

• Pikaboda 1:3, ägs av en privatperson 

• Frövi 11:1, ägs av Trafikverket 

 

Den geografiska avgränsningen bedöms primärt sträcka sig till planområdets yttre gräns 

samt närmast kringliggande områden. För en del miljöaspekter, till exempel buller och 

klimatpåverkan, sträcker sig påverkansområdet utanför plangränsen. För andra aspekter, 

till exempel kulturvärden, är det mer relevant att beskriva konsekvenserna inom 

plangränsen. I den mån det är relevant och möjligt bedöms även planens konsekvenser 

på områden som ligger utanför plangränsen. I Figur 1 visas planområdets geografiska 

avgränsning.  

3.2 Saklig avgränsning 

Avgränsning av miljöaspekter har utförts i samråd med Länsstyrelsen i Örebro län vid 

möte den 28 augusti 2017. Avgränsningen har bedömts som relevant trots justeringen i 

planens omfattning. De aspekter som behandlas inom ramen för MKB-arbetet redovisas 

och motiveras i Tabell 1. 

Tabell 1: Sammanställning och motivering av de miljöaspekter som behandlas i MKB:n 

MILJÖASPEKT MOTIVERING 

Vattenmiljö  Andelen hårdgjord yta kommer att öka vid ett genomförande 

av planförslaget. Dagvattnet från planområdet kan påverka 

vattenkvaliteten (miljökvalitetsnormer) i närliggande 

vattendraget Fröviån och sjön Väringen samt 

grundvattenförekomsten Glanshammaråsen.  

Naturmiljö  Skogsmark kommer att omvandlas till industrimark. Andelen 

hårdgjord yta och grönstrukturen kommer att förändras 

genom planförslaget. En naturvärdesinventering har 

genomförts. 

Rekreation och 

friluftsliv 

Vid en exploatering kommer skogsmark som i nuläget 

används for rekreation och friluftsliv att försvinna. 
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MILJÖASPEKT MOTIVERING 

Fornlämningar och 

kulturmiljö 

Det förekommer ett större antal fornlämningar inom 

planområdet som kommer att tas bort i samband med en 

exploatering.  

Luft och klimat  Trafik, energianvändning och utsläpp till luft till följd av nya 

verksamheter kan komma att påverka luftkvaliteten i 

närområdet. Utsläpp av växthusgaser ger även påverkan 

utanför planområdet. 

Risker för människors 

hälsa och miljö  

Omgivningen kan komma att påverkas av transporter av 

farligt gods.  

Omgivningen kan komma att påverkas av buller från ökade 

trafikmängder och av buller till följd av nya verksamheter. 

Kraftledningar inom och i närheten av planområdet kan 

påverka utformningen av planområdet.  

Det kan föreligga en risk för ras och skred i samband med ett 

förändrat klimat. 

 

I ett separat kapitel i denna MKB bedöms även ifall genomförandet av detaljplanen bidrar 

positivt till uppfyllandet av de nationella miljökvalitetsmålen eller inte. Följande 

miljökvalitetsmål har bedömts beröras av planförslaget: 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Ingen övergödning 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Myllrande våtmarker 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Ett rikt växt- och djurliv 

• God bebyggd miljö 

• Säker strålmiljö 
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Miljömålen Skyddande ozonskikt, Giftfri miljö, Hav i balans samt levande kust och 

skärgård samt Storslagen fjällmiljö har inte inkluderats i bedömningen eftersom 

genomförandet av planen bedöms få mycket begränsad påverkan på dem. 

Definitioner och preciseringar av de nationella miljökvalitetsmålen finns på webbsidan 

Sveriges miljömål, http://sverigesmiljomal.se/. 

3.3 Tidsmässig avgränsning 

De bedömningar som görs för nollalternativ och planförslag utgår från jämförelseår 2031, 

då detaljplanen förväntas vara fullt genomförd. Vissa åtgärders miljöeffekter kan dock 

sträcka sig längre än till planeringsperiodens slut. I den mån det är möjligt, rimligt och 

relevant behandlar MKB:n även dessa effekter. 

 

4 Alternativ 

4.1 Nollalternativ 

Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling om detaljplanen inte 

genomförs. Detta ska inte förväxlas med nuläget, även om nollalternativet och nuläget 

ofta har stora likheter. 

Med hänsyn till att planområdet i nuläget inte omfattas av någon detaljplan som medger 

byggrätt, antas nuvarande markanvändning till största del förbli oförändrad vid ett 

nollalternativ. Skogbeklätt område förväntas att fortsätta bedrivas med hyggesbuk, som 

innebär att skogen skövlas efter en tid och ny skog planteras. 

4.2 Planförslaget 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra etablering av verksamheter med begränsad 

omgivningspåverkan. Planen möjliggör för etablering av en rad olika typer av markan-

vändning, dvs växthus och fiskodling (L1), lager (J2), logistik (J3) och verksamheter (Z). I 

planområdets östra del finns en byggrätt enbart dedikerad till Fördelningsstation (E1), 

syftet med den är att möjliggöra en fördelningsstation för elförsörjningen.  

Användningen Teknisk anläggning (E) är inkluderad i hela området för att möjliggöra 

byggnation av funktioner där det är nödvändigt i förhållande till utbyggnad av 

elförsörjning, elektronisk kommunikation samt vatten och avlopp. 

Planförslaget innebär att en utbyggnad görs enligt det förslag som har tagits fram av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, se Figur 4.  

Högsta tillåtna knockhöjd blir 20 meter för merparten av området. På den stora 

byggrätten är högsta tillåtna knockhöjd 30 meter på 20 % av fastighetsarean och 20 

meters knockhöjd på kvarvarande fastighetsarea. 

I merparten av området inkluderas ingen exploateringsgrad, detta för att möjliggöra 

byggnation av en stor sammanhängande byggnad. En bestämmelse om högsta 

http://sverigesmiljomal.se/


  

   

 
 

9(47) 
 

RAPPORT 

2021-05-28 

ANTAGANDEHANDLING 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV MARIEDAL 1:1 M.FL.  

 

 

MM p:\1533\1554219_nvi_&_mkb_industriomr_frövi\000_nvi_&_mkb_industriomr_frövi\10 arbetsmtrl_dok\rapport_mkb_dp mariedal 2021-05-
28_antagandehandling.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

utnyttjandegrad i byggnad per fastighetsarea på 50 % är inkluderad i planområdets östra 

del som e1.  

  

 

Figur 4. Plankarta; gråa områden inom plangränsen pekar ut placering av väg och järnväg 
och beige markering markerar plats för verksamheter. Blå markering i öst omfattar en 
fördelningsstation för elförsörjning. Områden markerade med grönt indikerar naturområden 
för dagvattenhantering. 

Planförslaget innebär att marken kommer i delar av området exploateras och omvandlas 

från skogsmark till ett nytt verksamhetsområde. Inriktningen för verksamhetsområdet 

anges i huvudsak som växthus och fiskodling, lager, logistik samt verksamheter.  

Området utformas med en huvudgata angiven som allmän platsmark. Huvudgatan 

ansluter till Fröviforsvägen i nordväst och slutar i en vändplan i dess östra ände. 

Huvudgatan är tänkt följas åt av en parallell gång- och cykelväg inom gatumarken som är 

utmärkt i detaljplanen. I den markerade gatumarken i detaljplanen är tänkt att även 

dagvattenhantering i form av diken ska kunna rymmas. 
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Järnvägsspår ligger inom enbart kvartersmark järnvägsområde (T1) och syftar till att 

möjliggöra en anslutning till kommande detaljplan, etapp 2, för området norr om aktuellt 

planområde. 

Vid en utbyggnad enligt planförslaget kommer en del av den mark som idag används som 

motionsspår (elljusspår) att tas i anspråk.  

Mellan det nya verksamhetsområdet och den befintliga bostadsbebyggelsen i söder 

kommer ett skogsområde att sparas för närrekreation (omfattande merparten av motions-

spåret). Skogen sparas även i syfte att skapa en skogbarriär som ska fungera som ett 

naturligt bullerskydd och som en visuell avskärmning mellan verksamhetsområdet och 

bostadsbebyggelsen. 

För att kunna hantera det dagvatten som kommer att uppstå i samband med att delar av 

planområdet kommer att hårdgöras inrymmer planen öppna lokala system för fördröjning 

av vatten. Dagvattnet kommer mestadels ledas i sydlig riktning till två magasin med 

uppsamlande och utjämnande funktion. 

 

5 Metod och bedömningsgrunder 

Konsekvenserna av planförslaget och nollalternativet bedöms och redovisas i text. 

Beskrivningen grundar sig bland annat på de underlagsutredningar som har tagits fram 

under planprocessen. Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser används 

relevanta miljökvalitetsmål, riktvärden och miljökvalitetsnormer.  

I miljökonsekvensbeskrivningen används en skala för att värdera konsekvenserna. 

Skalan bygger på relationen mellan befintliga värden och omfattningen av bedömd 

miljöpåverkan. Skalan kan beskriva såväl positiva som negativa konsekvenser. 

• Mycket stora konsekvenser – Konsekvenser på riksintressen 

eller andra intressen som gäller på EU-nivå till exempel Natura 

2000-områden eller överskridande av miljökvalitetsnormer. 

• Stora konsekvenser – Konsekvenser på riksintressen eller 

värden av regional eller kommunal betydelse. 

• Måttliga konsekvenser – Konsekvenser på områden eller 

värden av kommunal betydelse. 

• Små konsekvenser – Konsekvenser på områden eller värden 

av mindre eller lokal betydelse. 

• Obetydliga konsekvenser – Inga ansenliga konsekvenser på 

riksintressen, områden eller värden av regional eller lokal 

betydelse bedöms uppstå.  

Skalans olika grader används i ett första steg som ett riktmärke. Därefter vägs omfattning 

av påverkan och effekter in, vilket leder till en slutlig bedömning av konsekvenser. Att 
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exempelvis ett riksintresse påverkas i det första steget ger en indikation på att det bör 

hamna högt på skalan (mycket stora eller stora konsekvenser). Däremot kan omfattning-

en av den påverkan som ett planförslag leder till betyda att den slutliga bedömningen av 

konsekvenserna skiljer sig från riktmärket. Att ett riksintresse berörs betyder inte per 

automatik att planförslaget medför stora eller mycket stora konsekvenser. Påverkan kan 

till exempel vara av mycket begränsad omfattning eller endast beröra en mindre del av 

intresseområdet. Omvänt betyder det också att påverkan på aspekter av lokal karaktär – 

till exempel buller – även kan bedömas få stora konsekvenser. 

 

6 Miljökonsekvenser 

I följande kapitel beskrivs konsekvenserna av nollalternativet och planförslaget. 

Respektive avsnitt inleds med en beskrivning av aktuella bedömningsgrunder. Därefter 

följer förutsättningar samt bedömning av nollalternativ respektive planförslag för 

respektive miljöaspekt. 

I detaljplaneskedet anges endast markanvändningen. Vilka verksamheter som faktiskt 

kommer att etablera sig inom planområdet avgörs senare under processen. Eftersom 

många konsekvenser kan bero på vilken verksamhet det gäller, är bedömningarna i 

denna MKB att betrakta som preliminära.  

Sedan samrådsversionen har en liten justering av plangränsen gjorts för att inkludera ett 

mindre område i öster för en fördelningsstation. Denna justering av plangränsen bedöms 

inte påverka någon av bedömningarna i detta kapitel, varvid plangränsen i kartorna inte 

har justerats för att inkludera denna ändring sedan samrådsversionen.  

En samlad bedömning av konsekvenserna redovisas i kapitel 7, Samlad bedömning. 

6.1 Vattenmiljö 

6.1.1 Bedömningsgrunder  

Översiktsplan Lindesbergs kommun (2019) 

Dagvatten ska omhändertas lokalt och vid behov renas innan det når recipient. Vid 

planering av ny bebyggelse bör lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

eftersträvas. Där det är möjligt och motiverat kan öppna dagvattenmagasin anläggas för 

att fördröja avrinningen till sjöar och vattendrag. Därigenom möjliggörs rening av vattnet 

innan det återförs till det naturliga kretsloppet. 

Miljökvalitetsnormer 

För vattenförekomster finns det fastställda miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer 

beskriver den vattenkvalitet som ska uppnås och vid vilken tidpunkt. Normen anger hur 

miljön bör vara för att ekologiska och kemiska funktioner i vattenmiljön ska uppnås. 

Statusklassificeringen beskriver den befintliga vattenkvaliteten i en vattenförekomst. 

(Vattenmyndigheten Västerhavet, 2016) 

Miljökvalitetsmål  
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De nationella miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet, Bara naturlig försurning, 

Ingen övergödning, och Levande sjöar och vattendrag är tillämpbara bedömningsgrunder 

för detta avsnitt. 

6.1.2 Nuläge 

Planområdet har ett stort antal partier med lågpunkter med blöt torvmark. Mellan dessa 

finns fyra system av diken varav tre avvattnas söderut till befintligt ledningssystem för 

dagvatten i norra Frövi för vidare utlopp mot recipienten Väringen. Innan anslutning till 

Frövis dagvattenledningsnät finns idag en konstruerad dämningslösning som bromsar 

tillkommande flöde vid intensivare flödestoppar. Denna är placerad så att befintlig låglänt 

terräng kan användas som eventuell fördröjningsvolym om så skulle behövas. 

 

Figur 5. I anslutning till befintlig bebyggelse i söder övergår avledningen från öppna diken till 
kulverterade ledningar. Ledningarna avleder vattnet vidare till recipienten Väringen.  

Det västra diket avvattnas via en vägtrumma under Fröviforsvägen till BillerudKorsnäs 

ledningssystem och vidare ut i Arbogaån. (Samhällsbyggnad Bergslagen, 2018) 

Planområdet ingår idag inte i Lindesbergs kommuns verksamhetsområde för vatten och 

avlopp.  

Sjön Väringen utgör recipient för BillerudKorsnäs pappersbruk och Frövis kommunala 

reningsverk, det är främst dessa verksamheter som konstateras ha en betydande 

inverkan på sjöns status.  

I de beräkningar för översvämningsrisk som arbetats fram av SMHI och MSB är inte det 

aktuella planområdet utsatt för någon av de analyserade flödesnivåerna. 
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Figur 6. Vattenförekomster i anslutning till planområdet.  

Vattenförekomster 

I anslutning till planförslagets geografiska avgränsning finns två ytvattenförekomster 

(Fröviån och Väringen) och en grundvattenförekomst (Glanshammaråsen). Nedan 

redovisas vattenförekomsternas status enlig vad som rapporteras i Vatteninformations-

system Sverige (VISS), se Figur 6. 
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Fröviån1 uppnår idag måttlig ekologisk status. Bedömningen baseras på en 

sammanvägning av bottenfauna och att det förekommer reglering och vandringshinder i 

anslutning till vattendraget. Enligt fastställd miljökvalitetsnorm ska god ekologisk status 

uppnås 2027. Vattendraget uppnår ej god kemisk status eftersom gränsvärdet för 

kvicksilver och bly överskrids. Enligt fastställd miljökvalitetsnorm ska god kemisk 

ytvattenstatus avseende bly uppnås 2021. 

Väringen2 ingår i Arbogaåns avrinningsområde och dess vatten leds via Arbogaån vidare 

till Mälaren. Väringen är en fiskrik sjö med riklig växtlighet och på flera platser kring sjön 

finns ett rikt fågelliv. Länsstyrelsen har pekat ut vattnet som värdefullt vatten för fisk/fiske. 

Vattenförekomsten klassas idag som otillfredsställande, i första hand pga. bristande 

konnektivitet som skapar vandringshinder för fiskliv, kraftig flödesreglering till förmån för 

bland annat vattenkraft och förekomst av främmande arter. Sjön har även bedömts ha 

måttligt syrgasförhållande på bottensediment, och biologiska kvalitetsfaktorer som tyder 

på näringsämnespåverkan. Samtidigt anses sjöns ekologiska status avseende 

näringsämnen som god (VISS, 2020). Enligt fastställd miljökvalitetsnorm ska god 

ekologisk status uppnås 2027. Enligt fastställd miljökvalitetsnorm ska god kemisk 

ytvattenstatus uppnås (ej tidsatt). 

Glanshammaråsen3 är en grundvattenförekomst vars grundvattenmagasin utgörs av en 

sand- och grusförekomst. Uttagsmöjligheterna är goda eller utmärkta i den bästa delen av 

grundvattenmagasinet. Grundvattenförekomsten uppnår idag god kemisk och kvantitativ 

status. I den senaste statusklassingen bedöms grundvattenförekomstens potentiella 

föroreningsbelastning vara mycket stor i och med att åsen löper genom Frövi tätort och 

närheten till närliggande väg och järnväg. (Vattenmyndigheten Västerhavet, 2017) 

6.1.3 Konsekvenser vid nollalternativet  

Vid nollalternativet kommer området även fortsättningsvis att avvattnas till recipienterna 

Fröviån och Väringen genom det öppna system med bäckar och mindre diken som finns 

inom planområdet.  

Ingen tillkommande markexploatering inom området förväntas varvid dagvattenflöden 

förblir som i nuvarande situation.  

Sammantaget bedöms nollalternativet medföra obetydliga konsekvenser med avseende 

på vattenmiljö. 

 
1 Delavrinningsområde SE659684-147279, en delsträcka av Arbogaån mellan Vedevångssjön uppströms Frövi 

och Väringen strax nedströms Frövi. 
2 Delavrinningsområde SE658942-147869 
3 SE659409-147538 Fröviområdet och SE659578-147570 Frövi norra samt Se659745-147557 

Pikabodaområdet 
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6.1.4 Konsekvenser vid planförslaget  

Beslut om utökat verksamhetsområdet för att inkludera det aktuella planområdet kommer 

fattas i samband med att detaljplanen antas, varvid verksamheter i området kommer 

anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 

På beställning av Samhällsbyggnad Bergslagen har Wermlands Infrakonsult AB tagit 

fram en dagvattenutredning tillhörande detaljplanen. Syftet med utredningen var att 

översiktligt utreda vilken påverkan en framtida exploatering skulle medföra gällande 

dagvattnets förändrade flödes- och föroreningsbelastning samt ge förslag till vilka flödes-, 

magasinerings- och reningskrav som bör ställas i detaljplanen (Wikon, 2021). 

Föroreningsmängder i dagvatten har beräknats för både nuläget och för exploaterad 

situation utan åtgärder för fördröjning av dagvatten, se Tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Föroreningsmängder från området vid befintlig respektive exploaterad markanvändning 
(Wikon, 2021). 

 

Exploateringen medför en ökad föroreningsbelastning via dagvattnet inom alla 

undersökta ämnen. Utsläppen är mycket små jämfört med befintliga utsläpp från den 

närliggande verksamheten BillerudKorsnäs pappersbruk och det kommunala renings-

verket, för alla ämnen förutom suspenderade ämnen (Wikon, 2021). 

Baserat på planområdets förutsättningar och behov till fördröjning och avledning av 

dagvatten ges förslag på följande reningsmetoder med syfte att minska 

föroreningsbelastningen på Väringen (Wikon, 2021): 

• Dagvatten från gatområde renas via öppna väg- och gräsdiken 

• Avrinning från kvartersmark renas och fördröjs via en torr alternativt våt damm 

innan det får strila genom nedströms gräsdiken 

I Tabell 3 nedan presenteras generella reningsgrader för dessa olika reningsmetoder. 
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Tabell 3: Generella reningsgrader för dessa reningsmetoder för dagvatten (Wikon, 2020). 

 

Utredningen föreslår att avvattningen av området ska hanteras genom fördröjning av 

tillkommande dagvatten inom respektive delområde (öst och väst om den nord/syd-

gående gång- och cykelvägen. Korsande vattendrag från avrinningsområde 2 föreslås 

ledas genom planområdet med en trumma under framtida gatområde med fortsatt 

rinnväg mot BillerudKorsnäs pappersbruk. Korsande vattendrag från avrinningsområde 3 

föreslås ledas om mot väst, mot befintligt vattendrag från avrinningsområde 2. Detta ger 

en avlastande effekt på Frövis dagvattenledningsnät. Vattendrag från avrinningsområde 4 

föreslås ledas genom planområdet via öppen dikeslösning och behåller därmed befintlig 

rinnväg, se Figur 7 nedan.   
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Figur 7: Befintliga avrinningsområden som berör planområdet (skuggat område). Eventuell 
exploatering skulle medföra en påverkan på avrinningsområde 2, 3, 4 och 5 (Wikon, 2020). 

Dagvattenmagasinen är dimensionerade efter 1-årsregn, 20-årsregn samt 100-årsregn. 

Detta innebär att hela NATUR-ytan i detaljplanen under väldigt stor del av tiden kommer 

att vara fri från större vattenansamlingar, förutom då de sällsynta större regnen uppstår. 

Mellan de sällsynta regnen kommer dagvatten liksom idag rinna i de diken som finns i 

området. 
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Figur 8: Föreslagen utformning av fördröjningsmagasin i grönyta i södra delen av 
planområdet, vid ett 100-årsflöde (skyfall med statistisk återkomsttid en gång på 100 
år). Vattnet som fylls upp rinner undan på 2-4 veckor. 

Utifrån genomförda beräkningar och föreslagen dagvattenhantering bedöms 

exploateringen inte medföra någon betydande påverkan på sjön Väringen. Det marginella 

tillskottet av föroreningar från dagvattnet bedöms inte påverka möjligheterna att nå målen 

för uppsatta MKN. 

Framtagna underlag gällande avrinningsområden pekar på att dagvatten kommer att 

rinna i sydlig eller sydvästlig riktning från planområdet. Glanshammaråsen, som ligger 

öster om planområdet bedöms därmed inte påverkans av de tillkommande dagvatten-

flödena. Ett genomförande av planen bedöms därmed inte få någon inverkan på 

grundvattenförekomsten.  

Sammanfattad bedömning  

Genomförd utredning visar att exploateringen inom planområdet kommer att medföra en 

viss ökning av föroreningshalter i dagvatten inom området. Denna ökning i förorenings-

utsläpp blir förhållandevis liten och bedöms inte få någon påverkan gällande 

miljökvalitetsnormer för recipienten. Vidare kommer utsläppsmängderna att reduceras i 

olika grad genom fördröjning och magasinering av dagvattnet. 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra risk för små negativa konsekvenser på 

närliggande vattenförekomster.  
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6.2 Naturmiljö 

6.2.1 Bedömningsgrunder  

Miljökvalitetsmål 

De nationella miljökvalitetsmålen, Myllrande våtmarker, Levande skogar, God bebyggd 

miljö och Ett rikt växt- och djurliv är tillämpbara bedömningsgrunder för detta avsnitt. 

Naturvårdsprogram för Lindesbergs kommun 

Ett naturvårdsprogram för Lindesbergs kommun antogs 2009. Programmet klarlägger 

kommunens ansvar och ambitioner i naturvårdsarbetet och fastställer lokala miljömål och 

åtgärder. Programmet är kommunens policydokument avseende naturvård och ska 

fungera som beslutsunderlag i avvägning mellan naturvårdsintressen och övriga 

intressen vid framtida planläggning. 

Fokus läggs på den kommunala tätortsnära naturen4 som ska ha en skötsel där målet är 

att gynna biologisk mångfald, rekreation och pedagogisk verksamhet. För att nå det målet 

anges i programmet att en grönstrukturplan bör tas fram för kommunens större tätorter, 

bland annat Frövi.

6.2.2 Nuläge 

Planområdet utgörs i huvudsak av barrskog och är hydrologiskt påverkat med grävda 

diken. Insprängt i skogen finns mindre myrar. I väster ökar inslaget av lövträd för att allra 

längst ut i väster dominera. (Sweco, 2017) 

Barrskogarna i norr och öster varierar i ålder, stora delar är olika successioner efter 

avverkningar. Mindre områden har undantagits från skogsbruk, där stående och liggande 

död ved förekommer. 

Området omfattas inte av några formella skydd, men en stor del av det är utpekat i 

länsstyrelsens naturöversiktsprogram från mitten av 1980-talet. Det utpekade området 

klassas som klass III på en tregradig skala, där I motsvarar högsta naturvärde. Klass III 

innebär att området har höga naturvärden på lokal och kommunal nivå. Eftersom området 

ligger i anslutning av Frövi tätort lyfts dess vikt för friluftsliv och rekreation särskilt fram 

(Länsstyrelsen i Örebro län, 1984). Naturöversiksprogrammet bedöms fortfarande vara 

aktuellt (Sweco, 2017). 

Inom området finns två sumpskogsobjekt från Skogsstyrelsens inventering av 

sumpskogar. (Skogsstyrelsen, 2017) 

Inom ramen för detaljplanearbetet har en naturvärdesinventering utförts i juni 2017. 

Inventeringen genomfördes enligt standard för Naturvärdesinventering avseende 

biologisk mångfald (SS 199000:2014) med tillhörande teknisk rapport (SIS-TR 

 
4 Naturvårdsprogrammet definierar kommunens tätortsnära natur som ett område mellan en och två kilometer 

runt tätorten. 
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199001:2014), detaljeringsgrad medel. I inventeringen ingick dessutom landskaps-

element som omfattas av det generella biotopskyddet, 7 kap. 11 § miljöbalken 

(1998:808). (Sweco, 2017) 

Spillkråka (rödlistad som NT - nära hotad) noterades i ett mindre område strax norr om 

planområdets västra del. Spillkråkan är även upptagen i bilaga 1 av EU:s fågeldirektiv5. 

Direktivet innebär att det inom EU gäller särskilda regler för skydd av fåglar. Direktivet 

berör totalt 200 fågelarter som förekommer i medlemsländerna. Av dessa finns 66 i 

Sverige. Varje medlemsland ska vidta åtgärder som är nödvändiga för att bibehålla 

fågelarter i livskraftiga populationer samt vidta särskilda åtgärder för vissa fågelarter.  

Fåglar är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) och jaktlagen. Dispens 

prövas av länsstyrelsen enligt 14 § artskyddsförordningen.  

Insprängt i skogen finns flera mindre myrar med exempelvis vitmossor, starrarter, odon, 

tranbär, skvattram och fläcknycklar (orkidé, fridlyst enligt artskyddsförordningen). (Sweco, 

2017) 

Söder om planområdet finns det öppna landskap med åkermark, utgörandes av vallodling 

och öppna diken. Även inom planområdet finns ett antal längre öppna diken som 

omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kapitlet 11 § miljöbalken. Det är små 

mark- och vattenområden med speciella och livsnödvändiga förutsättningar för växter och 

djur, detta för att bevara den biologiska mångfalden. De öppna dikena bedöms ha höga 

värden då de är tämligen artrika med arter som rödfibbla, gökblomster och prästkrage. 

 

Figur 9. Fläcknyckel och skogbevuxen myr.  

Totalt noterades 14 naturvärdesobjekt vid inventeringen, varav 8 ligger helt eller delvis 

inom planområdet. Samtliga är klassade som klass 3 objekt, påtagligt naturvärde. Inget 

område klassificerades som klass 1 eller 2 (högsta naturvärde respektive högt 

naturvärde). I anslutning till dessa har även områden noterats som skulle kunna klassas 

 
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar. 
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som klass 4 objekt. Det är områden med visst biotopvärde men lågt artvärde. De har 

enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald men saknar 

samtidigt många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i avsedd biotop. (Sweco, 2017) 

6.2.3 Konsekvenser vid nollalternativet  

Markanvändning bedöms fortgå likt i nuläget. I områden som består av brukbar skog 

kommer troligtvis gallring och eventuell avverkning att ske successivt inom planens 

genomförandetid. Avverkningen kommer sannolikt att utföras i form av trakthyggesbruk 

(kalhygge), vilket idag är den dominerande avverkningsmetoden i landet (Skogssverige, 

2017) och som har använts inom området tidigare. Marken förutsätts därefter att 

återplanteras. Vid avverkning ska dialog föras med kommunekologen enligt 

naturvårdsprogrammet.  

Samtidigt tas området upp i kommunens Naturvårdsprogram och länsstyrelsens 

naturöversiktsprogram, varvid en framtida förändring i markanvändningen mot en 

utveckling av natur- och rekreationsvärden inom området skulle vara rimlig.  

Utpekade objekt i naturvärdesinventeringen saknar formellt skydd och området omfattas 

inte av någon grönstrukturplan. I och med att delar av skogen brukas som en 

produktionsskog riskerar utpekade naturvärdesobjekt att ta skada vid eventuella 

skogsbruksåtgärder. Orkidéerna inom planområdet är dock fridlysta vilket innebär att de 

skyddas av 7 § artskyddsförordningen (2007:845) vilket innebär att det är förbjudet att 

avsiktligt plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna eller förstöra växterna.  

Sammantaget bedöms konsekvenserna vid ett nollalternativ som obetydliga till små 

positiva. Möjligheten till positivas konsekvenser grundas på att området är utpekat som 

länsstyrelsens naturvårdsområde och att en fortsatt markanvändning som grönområde 

möjliggör för utveckling av områdets naturvärden. 

6.2.4 Konsekvenser vid planförslaget  

Planförslaget innebär att marken i stora delar av planområdet exploateras och hårdgörs. 

På mark som i planen utmarkerats för markanvändningen kvartersmark samt gata eller 

gång/cykelväg bedöms inte nuvarande naturvärde att kunna bevaras. Även delar av 

marken där dagvattenhanteringsmagasin ska anläggas, söder om kvartersmarken 

kommer behöva genomgå en omfattande exploatering (schaktning på vissa platser och 

utfyllnad på andra). Sammantaget påverkar exploateringen fem naturvärdesobjekt och 

fyra lokaler med skyddade arter (fläcknyckel), se Figur 10. Naturvärdesobjekten utgörs av 

triviallövskog, skogbevuxna myrar, lövsumpskog samt öppna diken genom 

skogsmark/åkermark. 

De två större områdena i västra och södra delen av planområdet markerade som ”natur” 

och kommer till stor del att kvarstå som grönområden. Inom det södra området kommer 

ingrepp att göras i form av invallningar för att försäkra fördröjning av vatten i öppna 

magasin vid skyfall. Det område som kommer att omvandlas till fördröjningsmagasin 

sammanfaller helt eller delvis med två av de utpekade naturvärdesobjekten i 

naturvärdesinventeringen (en blandskog och en igenväxande trädklädd betesmark) samt 
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med öppna diken som omfattas av biotopskydd. Det är i nuläget oklart exakt i vilken 

utsträckning marken med naturvärdesobjekt kommer att exploateras, men med rätt 

försiktighetsåtgärder bedöms en del av de konstaterade naturvärdena inom dessa 

områden kunna bevaras. 

Kommunen avser att söka dispens för exploatering av delar av biotopskyddat dike. Enligt 

framtaget underlag för biotopskyddsdispens (Sweco, 2021) är det tre diken som kommer 

att påverkas av schaktningar i samband med anläggandet av fördröjningsmagasinet. 

Exploaterad dikeslängd omfattar totalt ca 85 meter.  

Naturvärden som försvinner i samband med anläggningen av fördröjningsmagasin är dels 

vattenfyllda linjeelement i landskapet, men också örtrika dikesslänter och renar. I och 

med att en damm anläggs ersätts en biotop av något liknande som, om den utformas 

med organisk och naturlig form (enligt senaste förslag i plankartan se Figur 8), på längre 

sikt kan gynna den biologiska mångfalden på platsen. En rad kompensationsåtgärder för 

att gynna den biologiska mångfalden i området efter anläggningen av 

fördröjningsmagasin har föreslagits i underlaget till dispensansökan. Dessa redovisas i 

avsnitt 6.2.5 nedan. 

De värdefulla naturmiljöer som finns inom planområdet kan vara av betydelse i ett större 

perspektiv och kan ingå i biotopnätverk med små värdefulla miljöer som i övrigt saknas i 

skogsbruksområden. Områdets betydelse som ekologiskt samband skulle smalna av och 

spridningsmöjligheter minska om området exploaterades enligt plan. Många växter och 

djur är beroende av större sammanhängande skogar. Förutom storleken är också 

kvaliteten på skogarna av betydelse. På grund av modernt skogsbruk har populationer av 

många skogslevande arter minskat. Viktiga skogskvaliteter är död ved, gamla träd, 

flerskiktning, lövträd och gammal skog med lång kontinuitet. 

Lövskogarna och andra utpekade naturvärden utgör betydelsefulla livsmiljöer för bland 

annat fåglar. Förlusten av dessa områden skulle väsentligt försämra livsvillkoren för den 

lokala faunan och floran. Vissa djur skulle kunna förflytta sig till kringliggande bomiljöer 

medan andra skulle försvinna från området. 

Parallellt med planarbetet har utredningar gjorts kopplat till behovet av dispens med 

stöttning av Sweco (Sweco 2020, Sweco 2021). Initialt togs en artskyddsutredning fram 

för att utreda påverkan på, föreslå skyddsåtgärder för och bedöma konsekvenserna för 

skyddade arter inom området. 

Skyddade arter  

Orkidéerna inom planområdet är fridlysta och skyddas av 7 § artskyddsförordningen vilket 

innebär att det är förbjudet att avsiktligt plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna 

eller förstöra växterna. Områdena där orkidéerna växer avses inte att skyddas varvid 

kommunen har diskuterat dispens med länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommenterade i sitt 

samrådsyttrande att dispens från artskyddet med avseende på fläcknycklar inte behövs 

för ett genomförande av planen. 
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Gällande gröngöling och spillkråka som noterats i samband med genomförd NVI är 

bedömningen att ett genomförande av detaljplanen inte påverkar dessa inventerade arter 

till den grad att dispens krävs. 

Sammantaget resulterade utredningen i att genomförandet av planen inte bedöms 

påverka gynnsam bevarandestatus negativt, varken nationellt, regionalt eller lokalt, för 

gröngöling, spillkråka eller för orkidén fläcknycklar, på ett betydande sätt. 

 

Figur 10. Utpekade naturvärdesobjekt, skyddade arter och avsatta områden för natur.  

Sammanfattad bedömning 

Sammantaget skulle ett genomförande av planförslaget innebära att länsstyrelsens 

utpekade naturvårdsområde och tätortsnära natur exploateras. Flera av de utpekade 

skyddsvärda objekten och skyddade arterna skulle därmed försvinna. Samtidigt bedöms 

ett antal naturvärdesobjekt, som ligger inom planområdets markanvändning ”natur” kunna 

bevaras, och i vissa fall förstärkas långsiktigt enl. förslag till kompensationsåtgärder i 
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biotopskyddsansökan. Planförslaget bedöms sammantaget ge upphov till måttliga 

negativa konsekvenser med avseende på naturmiljön.  

6.2.5 Förslag till fortsatt arbete  

För att avgöra områdets roll som ekologiskt samband bör spridningsanalyser för 

planområdet inklusive närmast liggande omgivande landskap genomföras. Vidare bör 

fördjupade inventeringar genomföras även under andra tider under året, för att ge en 

helhetsbild av skogens värden. 

För att begränsa de negativa konsekvenserna från genomförandet av planförslaget skulle 

planbeskrivningen kunna inkludera riktlinjer för bevarandet av identifierade naturvärdes-

objekt vid exploatering inom de områden utmarkerade som ”naturområden” i planen.  

Kompensationsåtgärder för att minska påverkan på det öppna diket  

• Ny damm anläggs och utformas så att det gynnar biologisk mångfald 

Dammen kan delvis ersätta funktionen av de öppna dikena om den får rätt 

utformning. 

Dammen anläggs med organisk och naturlig form så att slänterna kan skötas på ett 

lättare sätt, och därmed skapa förutsättningar för att arten fläcknycklar (befintligt 

förekommande inom området) ska kunna trivas och etablera sig runtom och intill 

dammen. 

• Återställande av mark 

Vid anläggandet av verksamheter kommer massor grävas bort. Det ytliga, översta 

lösa jordlagret (förnan) föreslås spridas ut vid dagvattendammen och inom NATUR-

marken, med syfte att ta vara på de eventuella befintliga frön av ängs- och 

betesmarksväxter som finns i området. För att detta ska ske på ett så säkert och 

ändamålsenligt sätt som möjligt, bör en plan för detta utformas med erforderlig 

kompetens.  

• Bete/slåtter 

Förslagsvis sköts marken vid dammen och i den framtida NATUR-marken med bete 

och/eller slåtter för att gynna den biologiska mångfalden. 
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6.3 Rekreation och friluftsliv 

6.3.1 Bedömningsgrunder  

Naturvårdsprogram för Lindesbergs kommun 

Fokus i programmet läggs på den kommunala tätortsnära naturen6 som ska ha en skötsel 

där målet är att gynna biologisk mångfald, rekreation och pedagogisk verksamhet. För 

vidare beskrivning av naturvårdsprogrammet, se avsnitt 6.2.1 (Naturmiljö) ovan. 

Naturvårdsverkets riktlinjer om bullerpåverkan i rekreationsområden 

I Naturvårdsverkets rapport Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller anges 

rekommenderade ljudnivåer inom friluftsområden och andra rekreationsområden.  

Miljökvalitetsmål 

Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är en tillämpbar bedömningsgrund 

för detta avsnitt. 

6.3.2 Nuläge 

Idag är det ont om närrekreationsområden i skogsmiljö i Frövi, varvid planområdet fyller 

en funktion som ett viktigt närströvområde. I den sydvästra delen av området finns delar 

av ett motionsspår som knyter an till idrottsplatsen söder om planområdet.  

Utifrån registrerade GPS-rörelser inom planområdet går det att utläsa att delar av skogen 

nyttjas för cykling och löpning, se Figur 11 nedan.  

Som nämnt ovan i avsnittet om naturmiljö, ingår området i länsstyrelsens naturvårds-

program från mitten av 1980-talet, där områdets vikt för friluftsliv och rekreation särskilt 

lyfts fram. (Länsstyrelsen i Örebro län, 1984) 

 
6 Naturvårdsprogrammet definierar kommunens tätortsnära natur som ett område mellan en och två kilometer 

runt tätorten. 
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Figur 11: Figuren visar en kartbild över befintligt motionsspår (turkos linje) och övriga stigar 
där personer med GPS-utrustning har rört sig (rosa linjer). (Strava, 2017; Lantmäteriet)  

I den fördjupade översiktsplanen för Frövi (FÖP, antagen 2018-04-23) har skogsområdet 

söder om planområdet identifierats som extra intressant för rekreation och bör därför 

prioriteras vid utveckling och tillgängliggörande av tätortsnära natur. I FÖPen anges att 

det befintliga motionsspåret ska förlängas i öst-västlig riktning inom det prioriterade 

skogsområdet för närrekreation. Detta för att kompensera för den del av motionsspåret 

som kommer att tas i anspråk vid utbyggnad av det nya verksamhetsområdet. Det anges 

även att det är viktigt att skogen bevaras i området för att bibehålla en skogsbarriär 

mellan det nya verksamhetsområdet och bostadsbebyggelsen i söder. (Lindesbergs 

kommun, 2017)   

6.3.3 Konsekvenser vid nollalternativet  

Området kommer även fortsättningsvis att nyttjas för skogsbruk och kunna användas för 

rekreation och friluftsliv. Det kan innebära både fler eller färre spår och stigar beroende 

på i vilken utsträckning de nyttjas. 
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I samband med avverkning och gallring kan stigar ta skada av fordonen eller att ris och 

grenar lämnas på stigarna som gör dem svårframkomliga. Även tillgången på svamp och 

bär kan tillfälligt komma att minska i ett område vid en avverkning eller gallring.  

Konsekvenserna bedöms som obetydliga och rekreationsmöjligheterna inom planområdet 

bedöms förbli fortsatt goda.  

6.3.4 Konsekvenser vid planförslaget  

Vid en utbyggnad enligt planförslaget kommer möjligheten att nyttja den del av området 

som ska bli kvartersmark för rekreation till stor del att gå förlorad. Här kommer möjlig-

heten att plocka bär och svamp samt nyttja stigar och spår till största del försvinna. Även 

en del av elljusspåret kommer att tas bort. 

Området där det befintliga motionsspåret med elljusspår ligger i planområdets sydvästra 

del kommer att tas i anspråk vid en exploatering.  

De boende kommer fortsatt kunna nyttja den sparade skogsridån (område som i 

plankartan benämns som naturområde) mellan det planerade verksamhetsområdet och 

befintliga bostadsområden söderut. 

En viss ökning av bullernivåer inom rekreationsområdet förväntas till följd av etablering av 

verksamheter och tillkommande trafik inom planområdet. Det framgår dock av 

planförslaget att Naturvårdsverkets riktlinjer gällande ljudnivåer inom rekreationsområden 

behöver tas hänsyn till vid ett genomförande av planen. Vidare får planerade 

verksamheter endast ha begränsad omgivningspåverkan. Därmed bedöms 

bullerpåverkan på rekreationsvärden inom och söder om planområdet bli mycket 

begränsad. 

Inga skarpa kompensationsåtgärder för det förlorade rekreationsområdet nämns i 

planförslaget. Dock har Lindesbergs kommun parallellt med planarbetet startat upp ett 

projekt som utreder hur man ska utveckla grönområdet mellan verksamhetsmarken i norr 

och tätorten i söder. Syftet är att utreda hur den återstående grönytan kan lyftas som 

rekreationsområde och idrottsområde. En del av det område som planeras att utvecklas 

för rekreation ligger inom planområdet (användningen NATUR).  

Kommunen har tagit hänsyn till en utveckling av rekreationsområdet i samband med 

omarbetningen av dagvattenhanteringen för detaljområdet efter samrådet. Utformningen 

av fördröjningsmagasin för dagvatten inom planområdets södra del är gjord så att man 

ska kunna tillskapa tillgängliga gångvägar över och ovanpå åsar i området för att 

ytterligare öppna upp området för motion och rekreation. 

Sammanfattad bedömning 

Planförslaget bedöms ge upphov till små negativa konsekvenser med avseende på 

rekreation och i och med att länsstyrelsens utpekade naturvårdsområde och tätortsnära 

natur kommer att exploateras. Vidare försvinner en del av motionsspåret. De negativa 

konsekvenserna från förlusten av rekreationsområden kan mildras och till och med vägas 

upp i samband med planerat projekt för utveckling av rekreationsområde inom södra 
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delarna av planområdet samt området söder om planen. Dock är det ännu oklart vad 

detta projekt kommer att resultera i för åtgärder.  

6.3.5 Förslag till fortsatt arbete  

Kompensationsåtgärder för förlust av motionsspår och rekreationsmöjligheter bör utredas 

vidare och presenteras.  

6.4 Fornlämningar och kulturmiljö 

6.4.1 Bedömningsgrunder 

Nationella kulturmiljömål 

Det finns fyra nationella kulturmiljömål som det statliga kulturmiljöarbetet ska främja: 

• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och 

utvecklas. 

• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för 

kulturmiljön. 

• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, 

bildning och upplevelser. 

• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till 

vara i samhällsutvecklingen (Regeringskansliet, 2017) 

Fornlämningar 

Fornlämningar skyddas av 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950). Fasta fornlämningar har 

allmänt skydd och omfattas av ett skyddsavstånd. Det är enligt lagen förbjudet att utan 

tillstånd från länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, 

plantering, eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. 

Miljökvalitetsmål 

Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är tillämpbar bedömningsgrund för 

avsnittet. 

6.4.2 Nuläge 

Inom planområdet finns ett stort antal fornlämningar och två arkeologiska utredningar har 

genomförts. En arkeologisk utredning etapp 1 (Arkeologerna, 2016) och en uppföljande 

fördjupad utredning, etapp 2, under år 2017 (Arkeologerna, 2017). 

Totalt identifierades 59 lämningar inom och i närheten av planområdet som bör ges forn-

lämningsstatus enligt utredningarna. Vid utredning konstaterades två mesolitiska 

boplatser (stenåldersboplatser) vilka inte är säkert avgränsade i någon riktning, utan 

endast topografiskt avgränsade. Vidare konstaterades även flertalet kolningsanläggning-

ar (kolbottnar och kolningsgropar) och husgrunder (kolarkojor) samt två kemiska 
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industrier (tjärdalar) och ett område med skogsbrukslämningar. I övrigt klassades två 

kolningsanläggningar (kolbottnar) och en husgrund (kolarkoja) som övrig kulturhistorisk 

lämning. (Arkeologerna, 2017) 

 

Figur 12. Översiksbild av fornlämningar inom planområdet. Det avsatta området för fornlämning 
som kommer bevaras vid genomförandet av planen är inringat med gul markering. 

6.4.3 Konsekvenser vid nollalternativet  

En utveckling enligt nollalternativet innebär i stort sett en oförändrad markanvändning, 

bland annat i form av produktivt skogsbruk. I och med ett aktivt skogsbruk inom området 

finns det en risk att kända lämningar skadas i samband med skogsbruksåtgärder.  

Konsekvenserna bedöms som obetydliga med risk för små negativa konsekvenser 

eftersom kända fornlämningar i stort kommer att lämnas orörda.  

6.4.4 Konsekvenser vid planförslaget  

Vid ett genomförande av planförslaget kommer samtliga av de utpekade forn- och kultur-

lämningarna inom planområdet, förutom en fornlämning, att behöva tas bort. Samtliga 

identifierade lämningar redovisas i Figur 12. Av dessa återfinns 21 stycken inom plan-

området; 16 fornlämningar och fem övriga kulturhistoriska (sentida) lämningar.  
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Kommunen har sökt dispens för att exploatera området, och Länsstyrelsen beslutade i 

april 2020 att ge Lindesbergs kommun tillstånd att ta bort de aktuella fornlämningarna 

med villkoret att de undersöks och dokumenteras.  

En arkeologisk utredning har utförts (Arkeologerna, 2017) inom området, med följande 

övergripande målsättningar.  

• Att fastställa statusen för samtliga boplatslägen som påträffats vid den 

arkeologiska utredningen etapp 1. 

• Att utifrån ett urval av kolningsanläggningarna skapa en representativ helhetsbild 

för kolningsmiljöerna i avseende på användningstid och utnyttjande av olika delar 

av området. 

Dokumentationen har bidragit till ökad kunskap om fornlämningarna inom planområdet. 

Därmed har länsstyrelsens krav uppfyllts. 

Sammanfattad bedömning 

Planområdet berör ett större antal fornlämningar. Vid ett genomförande av planen 
kommer 20 av de utpekade fornlämningarna att tas bort vilket bedöms motverka 
kulturmiljömålen.  
 
Genomförd dokumentation av fornlämningarna som planeras att tas bort väger delvis upp 
förlusten av att de tas bort. 
 
Sammantaget bedöms planförslaget ge upphov till små negativa konsekvenser på 
fornlämningar och kulturmiljön. 

6.5 Luft och klimat 

6.5.1 Bedömningsgrunder  

Regeringens vision är att Sverige ska vara klimatneutralt år 2050 och fordonsflottan ska 

vara fossiloberoende år 2030. Därtill har riksdagen antagit klimat- och energipolitiska mål 

till år 2020. 

De mål som anges i Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017-2020 är de nationellt 

beslutade målen nedbrutna på regional nivå. För att nå energi- och klimatmålen anges 

sex prioriterade insatsområden med förslag på insatser, följande bedöms relevanta för 

aktuell detaljplan (Länsstyrelsen i Örebro län, 2017):  

• Resor och transporter 

• Bygg och fastighet 

Hållbart resande avser i första hand resor med hållbara färdsätt såsom gång, cykel, 

kollektivtrafik, eller att inte resa alls. I andra hand avses en effektivare bilanvändning, 

exempelvis i form av bilpool eller samåkning, och i viss mån resor med fossilbränslefria 

och bränslesnåla fordon. Det konkreta arbetet med att möjliggöra hållbart resande 
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handlar dels om att påverka människors attityder och beteende och dels om en hållbar 

samhällsplanering som ger förutsättningar för ett effektivt resande. (Trafikverket, u.d.) 

Det finns en cykelstrategi för Örebro län. Cykelstrategin omfattar prioriteringsgrunder för 

utbyggnad av cykelinfrastrukturen med fokus på det vardagliga resandet till och från 

arbete, skola, service och fritidsaktiviteter. (Region Örebro län, 2015b) 

Miljökvalitetsmål 

De nationella miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig 

försurning är tillämpbara bedömningsgrunder för detta avsnitt. 

6.5.2 Nuläge 

I Lindesbergs kommun har de totala utsläppen av växthusgaser minskat med cirka 45 % 

mellan 1990 och 2017 (Länsstyrelserna, u.d., a). Minskade utsläpp från energiförsörjning-

en står för en stor del av utsläppsminskningen, bland annat har utfasningen av olja för 

uppvärmning varit framgångsrik och fjärrvärmen har numera en hög andel förnybar 

energi.  

Även om de totala utsläppen av växthusgaser har minskat kvarstår utmaningen att 

minska utsläppen från transportsektorn. År 2017 stod transporter för cirka 33 % av 

Lindesbergs kommuns utsläpp av växthusgaser (Länsstyrelserna, u.d, a).  

Transportsektorns utsläpp domineras av utsläpp från vägtrafik, där bilar och lastbilar 

utgör huvudsakliga transportmedel för person- respektive godstransporter. Järnväg och 

sjöfart har generellt sett lägre klimatpåverkan än vägtransporter. Utvecklingen går mot 

energieffektivare fordon och större andel förnybara bränslen, men samtidigt ökar antalet 

fordon och trafikarbetet på vägarna. Körsträckan per person och år i Lindesbergs 

kommun har varierat mellan 767 och 792 mil och därmed varit relativt konstant mellan 

åren 2011–2018 (Länsstyrelserna, u.d, b). 

Utifrån det geografiska läget och låga bakgrundsnivåer bedöms luftkvaliteten i Lindebergs 

kommun generellt vara god.  

Frövi har ett mycket fördelaktigt läge avseende spårkopplingar eftersom det finns 

sträckningar mot fyra väderstreck. Frövi har därmed en god tillgång till spårbunden 

kollektivtrafik såväl som godstrafik. Godsstråket genom Bergslagen ingår i TEN-T nätet 

och är av internationell betydelse. Därutöver finns bangård i Frövi samt industrispår till 

BillerudKorsnäs område. 

Frövi ligger också centralt i det övergripande vägnätet med relativt korta avstånd både till 

riksväg 50 samt europaväg E18/E20. Väg 249 förbinder Frövi dels norrut mot Lindesberg 

och dels österut mot Arboga och E18/E20. Väg 831 är kopplingen Från Fröviområdet och 

söderut mot väg 50 och Örebro.  

Planområdet omges av järnväg i öster och väster. Fröviforsvägen, den väg som ansluter 

BillerudKorsnäs med väg 249, skär igenom planområdet i östlig-västlig riktning. 

Planområdet har därmed ett fördelaktigt läge med avseende på både spårkopplingar och 

väganslutningar. Närmst belägna busshållplats finns vid Bergslagsvägen, cirka 800 meter 
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söder om planområdet, som trafikeras av busslinje 315 samt 351. Resecentrum (Frövi 

station) ligger på cirka 2 kilometers avstånd från planområdet. Därifrån finns goda 

pendlingsförbindelser med tåg till bland annat Örebro och Lindesberg. Länstrafiken 

tillhandahåller även busstrafik mellan Frövi, Örebro, Lindesberg, Fellingsbro och Arboga.  

6.5.3 Konsekvenser vid nollalternativet  

Vid en utveckling enligt nollalternativet kommer markanvändningen i stort sett att fortgå 

likt i nuläget. Då inga nämnvärda förändringar med avseende på utsläpp till luft från 

verksamheter eller trafik väntas, bedöms konsekvenserna med avseende på luft och 

klimat bli obetydliga.  

6.5.4 Konsekvenser vid planförslaget 

Genomförandet av planförslaget innebär att nuvarande skogsmark tas i anspråk för 

etablering av verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, växthus, lager och 

logistik samt förberedande järnvägsanslutning genom del av planområdet. En indirekt 

effekt av planen kommer att bli att den koldioxidsänka som skogsområdet bidrar till 

kommer att gå förlorad (Naturvårdsverket, 2017).  

Gällande utsläpp av växthusgaser bedöms dessa öka vid ett genomförande av planen. 

Under byggskedet är det sannolikt att dieseldrivna arbetsmaskiner kommer användas, 

och lastbilstransporter till och från platsen att öka.  Samtidigt är ett av planens syften att 

på lägre sikt möjliggöra för framtida järnvägsanslutning genom del av området, vilket 

potentiellt kan minska klimatpåverkan och utsläpp till luft inte bara inom planområdet utan 

regionalt/nationellt.  

En gång- och cykelväg kommer att sammanbinda planområdet med norra Frövi vilket ger 

god tillgänglighet till de tåg- och bussförbindelser för dem som kommer jobba inom 

området. Detta följer riktlinjerna för regionens cykelplanering samt energi- och 

klimatprogram.  

När området är utbyggt bör enligt planförslaget kollektivtrafikmöjligheter för områdets 

ytterkant i norr utredas. I plankartan finns ingen dedikerad plats för kollektivtrafik-

lösningar, såsom en hållplats. 

Sammanfattad bedömning 

Konsekvenserna vid ett genomförande av planen bedöms vara små negativa. Risken för 

överskridande av miljökvalitetsnormer för luft bedöms som liten mot bakgrund i tidigare 

genomförda mätningar i Frövi, samt områdets geografiska läge. Dock bedöms mängden 

utsläpp av växthusgaser att öka något i och med den förändrade markanvändningen. 

Det finns i nuläget inte några beslut gällande utbyggd kollektivtrafik till planområdet. Det 

ger en osäkerhet i bedömningen gällande påverkan på luft och klimat. 
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6.5.5 Förslag till fortsatt arbete  

För att främja en överflyttning från personbil till ett mer hållbart resande (kollektivtrafik, 

cykel och gång) bör förutsättningar för detta finnas på plats redan när de planerade 

verksamheterna startar upp. Det kan bland annat vara goda kollektivtrafikanslutningar 

såsom ändhållplats inom planområdet, anslutning av gång- och cykelvägar till 

planområdet, anläggning av cykelparkeringar (även väderskyddade), anläggning av 

laddningsmöjligheter för elcykel m.m. Belysning längs cykelvägar möjliggör för 

cykelpendling även under mörka årstider. Om förutsättningar för hållbart resande inte 

finns på plats när området blir en arbetsplats kommer de arbetande sannolikt att 

tillgodose sina resvanor med bil.  

6.6 Risker för människors hälsa och miljön 

I kapitlet nedan redovisasbedömningar gällande risker för människors hälsa och miljö. 

Kapitlet är i indelat i följande avsnitt: ”Transport av farligt gods”, ”Buller”, ”Kraftledningar” 

samt ”Risk för ras och skred”. 

6.6.1 Transport av farligt gods  

PLANFÖRSLAGET 

Bedömningsgrunder 

Till farligt gods hör ämnen och produkter som har egenskaper som kan skada människor, 

miljö och egendom vid en olycka eller felaktig hantering när de transporteras eller lagras. 

(MSB, 2009) 

Det finns i nuläget inga nationellt vedertagna skyddsavstånd för bebyggelse intill farligt 

gods-leder. I planbeskrivningen hänvisas till riktlinjer framtagna av Länsstyrelsen i 

Dalarna. 

I Tabell 4 nedan redovisas rekommenderande avstånd från väg med transport av farligt 

gods till närmaste bebyggelse, utan särskilda förebyggande åtgärder. Tabellen baseras 

på riktlinjer enligt Länsstyrelsen i Hallands län (Länsstyrelsen i Hallands län, 2011) vilka 

hör till de senare uppdaterade och omfattande riktlinjerna som har getts ut under senare 

år (Sweco, 2016a). 

 
Tabell 4: Rekommenderade avstånd från farligt gods led. 

Typ av bebyggelse Avstånd till väg (m)  
(med trafikmängder liknande  

väg 249 och 831)  
Bebyggelsefritt 25 

Industri 30 

Kontor  40 

Bostäder 60 

Personintensiva verksam-
heter (skola, vårdhem m.m.) 

150 
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Nuläge 

Transporter av farligt gods med lastbil sker i Frövi framförallt till BillerudKorsnäs 

anläggning. På väg till anläggningen passerar de tunga transporterna Frövis centrala 

delar via väg 249 och väg 831 vilka är rekommenderade vägar för farliga godstransporter 

(Sweco, 2016a). Planområdet gränsar till järnvägsspåret norrut mot Borlänge-Gävle och 

väg 249 i öster.   

I väster gränsar planområdet till Fröviforsvägen samt ett enskilt industrispår till Billerud-

Korsnäs AB:s verksamhet där det även sker transport av farligt gods. Norr om plan-

området löper en anslutningsväg till väg 249 som i huvudsak nyttjas för transporter till och 

från BillerudKorsnäs AB (Sweco, 2016). Huvuddelen av farligt godstransporterna till 

bruket liksom avfall från verksamheten, transporteras på denna anslutningsväg. (ÅF, 

2013). 

Konsekvenser vid nollalternativet  

Vid ett nollalternativ bedöms antalet transporter av farligt gods vara jämförbart med 

dagens situation. Konsekvenserna bedöms därför som obetydliga. 

Konsekvenser vid planförslaget  

I riskutredning som togs fram i samband med framtagande av fördjupad översiktsplan för 

Frövi tätort (Sweco, 2016a) anges rekommenderade avstånd till väg 249 och väg 831 (se 

Tabell 4). På plankartan har ett bebyggelsefritt område pekats ut med hänsyn till 

rekommenderade avstånd enligt riktlinjer från Länsstyrelsens i Dalarnas län, vilket 

hänvisar till längre skyddsavstånd än de i framtagen riskutredning. 

Vid ett genomförande av planförslaget kommer sannolikt mängden farligt gods som 

transporteras genom Frövi tätort att öka. Hur många fler transporter det blir går dock inte 

att bedöma i nuläget.  

Enligt planförslaget kan farligt-gods transporter hållas på Fröviforsvägen utmed 

järnvägsspåren, där det inte finns någon bebyggelse.  

Sammanfattad bedömning 

Under förutsättning att tillkommande farligt-gods transporter som ett genomförande av 

planförslaget bidrar till kan ledas utmed Fröviforsvägen, bedöms riskerna med hänsyn till 

farligt gods transporter som mycket små.   

Sammantaget bedöms de eventuella konsekvenser för riskbilden med avseende på 

farligt-gods transporter som ett genomförande av planförslaget kan innebära som 

acceptabla.  

Förslag ti l l fortsatt arbete  

I samband med etablering av verksamheter som ger upphov till transporter av farligt gods 

bör en utredning tas fram om hur detta påverkar bostäder och verksamheter i centrala 

Frövi.  
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6.6.2 Buller 

Bedömningsgrunder 

Buller kan ge upphov till flera negativa hälsoeffekter. Trafikbuller i boendemiljön har 

kopplats till förändringar i blodtryck hos sovande boende och långtidsexponering för 

trafikbuller har ett samband med hjärt-kärlsjukdom, primärt i form av högt blodtryck eller 

hjärtinfarkt (Karolinska institutet, 2017). Människor är dock olika känsliga för buller och 

påverkar därför personer på olika sätt (Naturvårdsverket 2017b). 

Det finns flera olika gräns- och riktvärden för buller. Både gällande trafik och 
verksamheter. Dessa gräns- och riktvärden redovisas i Bilaga 1.  

Miljökvalitetsmål 

Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är en tillämpbar bedömningsgrund 

för detta avsnitt. 

Nuläge 

I nuläget genereras inget nämnvärt buller inom planområdet. Enligt planbeskrivningen 

generar dock vägen som passerar planområdets norra del (anslutningsväg för väg 249) 

och BillerudKorsnäs verksamhet en viss mängd buller. Någon utredning gällande bullret 

från denna väg har inte genomförts i nuläget.  

Avståndet mellan planområdets södra del och närmsta befintliga bebyggelse söderut är 

ca 500 meter. Enstaka bostadshus finns sydost om planområdet, avskilt från området 

genom befintlig järnväg. Avståndet bedöms vara ca 250 meter. I fördjupningen av 

översiktsplanen för Frövi pekas ett område ut som lämpligt för bostäder strax norr om 

Frövi tätort. 

Planområdet och området strax söder om detta pekas ut i länsstyrelsens naturvårds-

program som ett närströvområde. Människor söker sig till friluftsområden och andra 

rekreationsområden för att bland annat komma bort från samhällsbullret vilket innebär att 

ljudnivåerna behöver vara låga för att ge den kvalitet som eftersöks. (Naturvårdsverket, 

2015)  

Söder om planområdet, i Frövi tätort, är en betydande del av bebyggelsen utsatt för höga 

bullernivåer från trafik på grund av järnvägsspåret som korsar centrum och från kring-

liggande vägar. Det finns flera områden där bostäderna inte uppfyller riktvärden för buller 

vid befintlig bostadsbebyggelse. Aktuellt planområde omfattas inte av beräkningarna. 

Dock visar bullerkarteringen nivåer om 45-50 dBA vid planområdesgränsen (Norconsult, 

2016).   
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Påverkan och konsekvenser vid nollalternativet  

Vid en utveckling enligt nollalternativet kommer markanvändningen i stort sett att fortgå 

likt i nuläget. Då inga nämnvärda förändringar med avseende på buller från verksamheter 

eller trafik väntas, bedöms konsekvenserna med avseende på buller bli obetydliga.  

Påverkan och konsekvenser vid planförslaget 

Planförslaget tillåter endast etablering av verksamheter med begränsad omgivnings-

påverkan. Det innebär att verksamheter som i begränsad utsträckning avger 

lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av störningar kan lokaliseras här.  

Ett genomförande av planförslaget kommer att medföra ökad trafik till och från området. 

Det kan ge upphov till förhöjda bullernivåer längs vägar, grönområden samt vid 

närliggande bostäder. Det gäller både personbils- och godstrafik. Hur stor ökningen blir, 

och därmed vilka konsekvenser det får för närboende, beror på vilken typ av verksamhet 

som etableras. Den ökade trafikmängden till området som ett genomförande av planen 

medför bedöms enligt planbeskrivningen kunna ske via anslutningen till väg 249 vilket gör 

att transporter inte passerar tätbebyggelse eller övrig bebyggelse som är känslig för 

trafikbuller. 

Avståndet till befintlig bebyggelse bedöms tillräckligt som buffertzon för att inte i 

betydande grad påverka bostäder i området kring det aktuella planområdet. 

Sammanfattad bedömning 

Konsekvenserna vid ett genomförande av planen bedöms obetydliga eftersom den 

verksamhet som planförslaget medger endast får ha begränsad omgivningspåverkan 

samt att avståndet till bostäder är så pass långt. 

6.6.3 Kraftledningar 

Bedömningsgrunder 

Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter7 måste vissa krav uppfyllas vid 

uppförande av byggnader och vägar intill kraftledningar. Bland annat måste hänsyn tas till 

avståndet mellan huskroppar och kraftledningens faslinor både vid vindstilla samt vid 

största möjliga utsvängning. En luftledning ska även vara framdragen på betryggande 

höjd över en trafikled. Enligt föreskrifterna får inte heller explosiva varor förvaras närmare 

än 50-meter från 130 kV-ledningen och brandfarliga varor får inte placeras närmare än 30 

meter. 

Miljökvalitetsmål 

Det nationella miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är en tillämpbar bedömningsgrund för 

detta avsnitt. 

 
7 ELSÄK-FS 2008:1, med ändring ELSÄK-FS 2010:1 
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Nuläge  

I planområdets östra del sträcker sig en 130 kV luftledning ägd av Vattenfall Eldistribution 

AB och i planområdets sydvästra del går det flera 130 kV luftledningar ägda av Linde 

Energi. (Lindesbergs kommun, 2015)  

Enligt en genomförd riskutredning i samband med framtagande av den fördjupande 

översiktsplanen för Frövi, bör ett minsta bebyggelsefritt område från en 130 kV-luftledning 

vara 40 meter utifrån nivåerna av elektromagnetiska fält. För 40 kV-luftledning 

rekommenderas ett bebyggelsefritt avstånd på 25 meter. (Sweco, 2016) 

 

Konsekvenser vid nollalternativet  

Vid en utveckling enligt nollalternativet kommer markanvändningen i stort sett att fortgå 

likt i nuläget. Då inga nämnvärda förändringar i markanvändningen i närheten av 

kraftledningarna förväntas, bedöms konsekvenserna bli obetydliga. 

Konsekvenser vid planförslaget  

Enligt planbeskrivningen bedöms befintliga elledningar i området inte behöva påverkas 

av planens genomförande eftersom val av spårplacering har gjorts utefter befintliga 

ledningsstolpars nuvarande placering. För 130 kV-ledningar föreslås ett byggnadsfritt 

avstånd på 40 meter och 40 kV-ledningar har ett byggnadsfritt horisontellt avstånd på 25 

meter. 

Planförslaget har därmed tagit hänsyn till kraftledningarna i horisontellt avstånd genom att 

områden längs kraftledningarna ska vara bebyggelsefria.  

Sammanfattad bedömning 

Konsekvenserna av planförslaget bedöms som obetydliga i och med att rekommenderat 

avstånd till luftledningar i sidled innehålls. 
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6.6.4 Risk för översvämning samt ras och skred  

Bedömningsgrunder 

Som bedömningsgrund till avsnittet används Länsstyrelsen i Örebros analys om Ras- och 

skredrisker i Örebro län. (Länsstyrelsen I Örebro län, 2013) 

Miljökvalitetsmål 

Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är en tillämpbar bedömningsgrund 

för detta avsnitt. 

Nuläge 

Framtida klimatförändringar kan leda till mer nederbörd och därmed ökad risk för skyfall 

vilket in sin tur kan påverka stabilitet i markerna och då ge upphov till ökad risk för ras 

och skred. Enligt SGI (Statens geotekniska institut) kommer säkerheten och stabilitet 

försämras med mellan 5-30 % i och med ett förändrat klimat. (Länsstyrelsen i Örebro län, 

2013)  

Länsstyrelsen i Örebro län har tagit fram en GIS-analys över potentiella ras- och 

skredområden i länet. Enligt analysen förkommer det risk för ras och skred inom delar av 

planområdet, se Figur 13. (Länsstyrelsen i Örebro län, 2013) 
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Figur 13. Områden med risk för ras och skred. Lantmäteriet, geodatasamverkan 

På uppdrag av Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning har Sweco utfört en översiktlig 

geoteknisk undersökning inför byggnation av industriområde och järnväg inom plan-

området. Undersökningen har syftat till att klarlägga jordlager- och grundvatten-

förhållanden för fortsatt detaljplanearbete. (Sweco, 2016b) 

Marken i området utgörs i huvudsak av kärrtorv, sandig morän och urberg. Vid tiden för 

den okulära besiktningen, som gjordes inom ramen för den geotekniska undersökningen, 

var det på vissa få ställen fritt vatten i marknivå. Ingen mer ingående undersökning av 

grundvatten eller risken för ras och skred inom området har utförts.   
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Konsekvenser vid nollalternativet  

Vid en utveckling enligt nollalternativet kommer markanvändningen i stort sett att fortgå 

likt i nuläget. Ett förändrat klimat kan på längre sikt medföra ökad risk för skyfall. 

Områdets karaktär, med stora grönområden bedöms ge god vattenfördröjning.  

Då inga nämnvärda förändringar med avseende på risker kopplade till ras eller skred 

väntas, bedöms konsekvenserna bli obetydliga. 

Konsekvenser vid planförslaget  

Vid ett genomförande av planen kommer planområdet till stora delar att exploateras vilket 

innebär att områden som är utpekade som känsliga för ras och skred kommer beröras.  

Enligt planbeskrivningen behöver marknivån ändras för att anpassas till järnväg, vägar 

och lämplig nivå på kvartersmark och att eventuella problemområden bedöms kunna 

studeras i bygglovskedet.  

Som ovan nämnt är länsstyrelsens genomförda kartering mycket översiktlig och nogg-

rannare markundersökningar behöver genomföras för att bedöma var faktiska risker för 

skred förekommer. I planbeskrivningen nämns att nödvändiga geotekniska under-

sökningar tas fram av byggherre i samband med exploatering av området. 

I genomförd dagvattenutredning för planområdet (Wikon, 2021) diskuteras även påverkan 

från skyfall. Vid ett skyfall konstateras att kapacitet i befintligt dagvattenledningsnät i Frövi 

är otillräcklig och lågpunkter nedströms exploateringsområdet drabbas, i detta fall 

kommunal naturmark och Frövi tätort. Befintlig dämningsprincip på planområdets södra 

yta kan med fördel utnyttjas vid extremare regn. Detta för att förhindra att områden 

nedströms inte drabbas av ökade flöden till följd av framtida hårdgörning. För att inte 

belasta de befintliga avrinningssystemen och efterkommande dagvattenledningsnät i 

Frövi ytterligare, nedströms exploateringsområdet, föreslås att tillåten avtappning från 

exploateringsområdet inte får överstiga den nuvarande avrinningssituationen till 

respektive vattendrag. 

Sammanfattad bedömning 

Underlag i form av geotekniska utredningar och stabilitetsberäkning gällande risken för 

ras och skred saknas för aktuellt planområde dock föreslås att närmare studier i samband 

med bygglovsskedet. Om ytterligare geotekniska undersökningar genomförs och åtgärder 

anpassade efter dess förutsättningar vidtas, bedöms planförslagets konsekvenser 

gällande risken för ras och skred som obetydliga.  

Planerad utformning av fördröjningsmagasin möjliggör lokalt omhändertagande av 

tillkommande dagvatten upp till 100-årsflöden. Dagvattenflöden som uppstår till följd av 

föreslagen markanvändning bedöms därmed inte bidra till ökad översvämningsrisk i 

kringliggande områden.  Konsekvenserna med avseende på översvämningar vid ett 

genomförande av planen bedöms obetydliga. 
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Förslag ti l l fortsatt arbete  

För att avgöra om det föreligger hög eller låg risk för ras och skred inom utpekade 

områden inom detaljplanen bör en detaljerad geoteknisk utredning och stabilitets-

beräkning genomföras i samband med bygglovsskedet.

 

7 Samlad bedömning 

Miljökonsekvensbeskrivningen har genomförts för att analysera och bedöma konsekvens-

er på människors hälsa och miljön som kan uppstå vid ett genomförande av planförslag-

et. Den sammanfattande bedömningen är att merparten av bedömda aspekter medför 

obetydliga, små eller måttliga negativa konsekvenser inom beskrivna miljöaspekter.  

Tabell 5. Samlad bedömning 

MILJÖASPEKT MOTIVERING  BEDÖMNING 

Vattenmiljö Framtagen dagvattenutredning redovisar de 
ökningar i dagvattenflöden som kan förväntas vid ett 
genomförande av planen samt föroreningshalter i 

dessa flöden.  

Utifrån genomförda beräkningar och föreslagen 
dagvattenhantering bedöms exploateringen inte 
medföra någon betydande påverkan gällande MKN 
för recipienten (sjön Väringen). 

Planförslaget bedöms ge 
upphov till små negativa 
konsekvenser på 
närliggande 
vattenförekomster.  

Naturmiljö Ett genomförande av planförslaget innebär att 
länsstyrelsens utpekade naturvårdsområde och 
tätortsnära natur exploateras. Flera av de utpekade 
skyddsvärda objekten och fridlysta/skyddade 
arterna kommer därmed försvinna från platsen. 

Samtidigt bedöms ett antal naturvärdesobjekt, som 
ligger inom planområdets markanvändning ”natur” 
kunna bevaras, och i vissa fall förstärkas långsiktigt 
enl. förslag till kompensationsåtgärder i 
biotopskyddsansökan. 

Planförslaget bedöms 
sammantaget ge upphov till 
måttliga negativa 
konsekvenser med 
avseende på naturmiljön. 
 

Rekreation och 
friluftsliv 

Vid ett genomförande av planen kommer 
markanvändningen förändras på ett irreversibelt 
sätt, dagens skogsmark kommer att omvandlas till 
industrimark med hårdgjorda ytor.  

En del av elljusspåret som i väster går in i 

planområdet kommer att tas bort. 

Planförslaget bedöms ge 
upphov till små negativa 
konsekvenser med 
avseende på rekreation och 
friluftsliv. 

Fornlämningar 
och kulturmiljö 

Vid ett genomförande av planförslaget kommer 
merparten av de utpekade forn- och 

kulturlämningarna inom planområdet att tas bort. 

Dispens för borttagning av fornlämningar har 
erhållits, och aktuella fornlämningar har 

dokumenterats genom arkeologisk utredning.  

Genomförd dokumentation av fornlämningarna som 
planeras att tas bort väger delvis upp förlusten. 

Sammantaget bedöms 
planförslaget ge upphov till 
små negativa konsekvenser 
på fornlämningar och 
kulturmiljön.  
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MILJÖASPEKT MOTIVERING  BEDÖMNING 

Luft och klimat Utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar 
kommer sannolikt att öka genom att antalet 
transporter till och från planområdet kommer att öka 
i samband med etableringen av verksamheter.  

Utsläppen kan på sikt dämpas genom satsningar på 
kollektivtrafik och utbyggnad och gång- och 
cykelvägar. 

Miljökvalitetsnormerna för luft bedöms innehållas.  

Konsekvenserna vid ett 
genomförande av planen 

bedöms vara små negativa. 

Risker för människors hälsa 

Transport av 
farligt gods 

Bebyggelsen inom planområdet håller 
rekommenderade skyddsavstånd. 

En viss ökning av trafik med farligt gods förväntas.   

Sammantaget bedöms de 
eventuella konsekvenser för 
riskbilden med avseende på 
farligt-gods transporter som 
ett genomförande av 
planförslaget kan innebära 

som acceptabla. 

Buller Ett genomförande av planförslaget kommer att 
medföra ökad trafik till och från området. Det kan ge 
upphov till förhöjda bullernivåer längs vägar, 
grönområden samt vid närliggande bostäder.  

Avståndet till befintlig bebyggelse bedöms tillräckligt 
som buffertzon för att inte i betydande grad påverka 
bostäder i området kring det aktuella planområdet. 

Konsekvenserna vid ett 
genomförande av planen 

bedöms obetydliga. 

Kraftledningar Befintliga elledningar i området bedöms inte behöva 
påverkas av planens genomförande eftersom 
placering av väg samt höjder för 
verksamhetsområde har gjorts utefter befintliga 
ledningsstolpars nuvarande placering.  

Konsekvenserna av 
planförslaget bedöms som 
obetydliga i och med att 
rekommenderat avstånd till 
luftledningar innehålls. 

Risk för ras 
och skred samt 
översvämning 

Vid ett genomförande av planen kommer områden 
utpekade som känsliga för ras och skred att 
omfattas av exploateringen.  

Ytterligare undersökningar kommer att behöva 
genomföras i samband med bygglovsskedet. 

Planerad utformning av fördröjningsmagasin 
möjliggör lokalt omhändertagande av tillkommande 
dagvatten upp till 100-årsflöden. Dagvattenflöden 
som uppstår till följd av föreslagen markanvändning 
bedöms därmed inte bidra till ökad 
översvämningsrisk i kringliggande områden.  

Förutsatt att geotekniska 
undersökningar genomförs 
och åtgärder anpassade 
efter dess förutsättningar 
vidtas, bedöms 
planförslagets konsekvenser 
gällande risken för ras och 
skred som obetydliga.  

Gällande översvämningar 
bedöms planförslaget 
medföra obetydliga 

konsekvenser. 
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8 Planförslaget och miljökvalitetsmålen 

Nedan presenteras en översiktlig bedömning av hur planförslaget bidrar till uppfyllnad av 

de nationella miljökvalitetsmål som berörs. Utförlig information om vad miljömålen 

omfattar och indikatorer för dess uppföljning finns att tillgå på Miljömålsportalen, 

www.miljomal.se och Sveriges miljömål, http://sverigesmiljomal.se/.  

Illustrationer: Tobias Flygar 

 

 Begränsad klimatpåverkan 

Mängden transporter till och inom planområdet förväntas att öka. Den kolsänka som 

skogen bidrar till inom området kommer att gå förlorad.  

Ett genomförande av planen bedöms därför ha en negativ inverkan på miljömålet.    

 Frisk luft 

Se Begränsad klimatpåverkan. 

 

 Bara naturlig försurning 

Se Begränsad klimatpåverkan. 

 Ingen övergödning 

Genomförd dagvattenutredning visar att en liten ökning i föroreningsbelastning via 

dagvattnet från planområdet. Ökningen bedöms bli begränsad, och planerade LOD-

lösningar kommer minska påverkan ytterligare. Sammantaget bedöms planförslaget inte 

påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålet. 

 Levande sjöar och vattendrag 

Genomförd dagvattenutredning visar att en liten ökning i föroreningsbelastning via 

dagvattnet från planområdet. Ökningen bedöms bli begränsad, och planerade LOD-

lösningar kommer minska påverkan ytterligare. Sammantaget bedöms planförslaget inte 

påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålet. 

 Grundvatten av god kvalitet  

Ett genomförande av planen bedöms inte få någon inverkan på närliggande 

grundvattenförekomst.  

 Myllrande våtmarker 

Vid ett genomförande av planen kommer skogsområden med sumpskogar och utpekade 

naturvärdesobjekt samt andra skyddade arter inom planområdet att försvinna. Området 

kommer att omvandlas från ett skogsområde till största del hårdgjorda ytor. De avsatta 

ytorna för natur inom planområdet bedöms inte kompensera för förlusten av biologisk 

mångfald. Ett genomförande av planen bedöms ha en negativ inverkan på miljömålet.    

http://www.miljomal.se/
http://sverigesmiljomal.se/
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 Levande skogar  

Se Myllrande våtmarker ovan. 

 Ett rikt djur- och växtliv 

Se Myllrande våtmarker ovan. 

 God bebyggd miljö 

Närliggande grönområden kommer kraftigt att minska vid ett genomförande av planen 

vilket bedöms ha en negativ inverkan på miljömålet.  

 Säker strålmiljö 

Gällande regelverk avseende skyddsavstånd till kraftledningar förväntas att följas varvid 

miljömålet inte motverkas. 

 

9 Uppföljning 

Uppföljning har stor betydelse för syftet med miljökonsekvensbeskrivningen och det 

långsiktiga målet om en hållbar utveckling. Uppföljning bidrar också till kunskaps-

uppbyggnad och på sikt bättre och effektivare miljöbedömningar. Miljöpåverkan från 

genomförande av detaljplanen kommer att följas upp inom ramen för det befintliga 

miljöarbetet i Lindesbergs kommun. 

Uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av detaljplanen 

innebär bör så långt som möjligt kopplas till befintliga tillsyns-, miljölednings- och 

övervakningssystem eller till befintliga arbetsprocesser inom Lindesbergs kommun, som 

exempelvis hantering av bygglovsärenden. 
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Utmarkslämningar i Frövis utkant

Efter beslut av Länsstyrelsen i Örebro län har Arkeologerna, vid Statens 
historiska museer (f.d. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdrags-
verksamheten), genomfört en arkeologisk utredning, etapp 1, inom fastig-
heten Heden 1:11 i Näsby socken, Lindesbergs kommun.. Vid utredningen 
registrerades 82 lämningar varav 79 bedöms vara möjliga fornlämningar 
vars status fastställs vid eventuell etapp 2, utredningsgrävning. Tre objekt 
bedöms vara övriga kulturhistoriska lämningar. Objekten utgörs fram-
för allt av kolningsanläggningar bestående av kolbottnar med i många fall 
tillhörande kolarkojor. Andra lämningstyper är stenbrott, gränsmärke och 
tjärdalar. Tjugotvå av objekten är möjliga lägen för stenåldersboplatser.
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4 Utmarkslämningar i Frövis utkant

Figur 1. Utredningsområdet markerat på utdrag ur Terrängkartan, Örebro län 18. Skala 1:50 000.



Utmarkslämningar i Frövis utkant 5

Sammanfattning

Vid utredningen registrerades 82 lämningar varav 79 bedöms vara 
möjliga fornlämningar vars status fastställs vid eventuell etapp 2, 
utredningsgrävning. Tre av lämningarna bedöms som övriga kultur-
historiska lämningar. Objekten utgörs framför allt av kolningsanlägg-
ningar bestående av kolbottnar med i många fall tillhörande kolar-
kojor. Andra lämningstyper är stenbrott, gränsmärke och tjärdalar. 
Tjugotvå av objekten är möjliga lägen för stenåldersboplatser. 

Inledning 

Efter beslut av Länsstyrelsen i Örebro län har Arkeologerna, vid 
Statens historiska museer (f.d. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska 
uppdragsverksamheten), en arkeologisk utredning, etapp 1, inom 
fastigheten Heden 1:11. Utredningen ska fungera som planeringsun-
derlag för byggnation av nytt industriområde. Uppdragsgivare var 
Lindesbergs kommun.

Utredningsområdet är ca 220 ha, d.v.s. 2,2 km2 stort. Topogra n 
utgörs till största delen av  acka,  ikiga södersluttningar av morän-
klädda mindre berg med sänkor däremellan. Jordarterna mellan 
berg och hällar utgörs av sandig/siltig morän, mosstorv och ett litet 
parti glacial och postglacial lera i den uppodlade södra centrala delen. 
Vegetationen består övervägande av skogsmark med blandskog i av 
olika åldrar, varav stora ytor är slyröjda med kvarliggande ris. Några 
ytor är avverkade med utsparade fröträd.

Området är beläget mellan 35 och 55 m ö.h. ( g. 1–2).

Antikvarisk bakgrund

Utredningsområdet förstagångsinventerades år 1956 och reviderades 
år 1982. Därefter har projekt Skog & Historia inventerat området.

Inom utredningsområdet fanns en sedan tidigare känd lämning, 
Näsby 45:1, registrerad i Fornminnesregistret (FMIS) vid Riksanti-
kvarieämbetet, se objekt 50. Lämningen utgörs av en stensättning (?), 
d.v.s. en möjlig förhistorisk grav, som anges vara osäker och behöva 
undersökas för att fastställa status. Skog & Historia hade registrerat 
en kolarkoja centralt i området, objekt 17.

I Näsby socken är ett  ertal lämningar registrerade i FMIS bl.a. ett 
 ertal fyndplatser för föremål från stenåldern. 

I socknen är även tolv fyndplatser registrerade i SHM:s lösfynds-
register, dock  nns inget fynd registrerat på de aktuella ägorna eller 
som kan knytas direkt till utredningsområdet. Fynden utgörs framför 
allt av stenyxor med eller utan skafthål (bl.a. Inv. nr 5388, 6517, 12871, 
12903, 12988, 13066, 14088, 16466, 16657, och 26588). 
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Ortnamnen, i det här fallet naturnamn som Kolmosskärret och 
Olles äng, har kontrollerats i SOFI och har båda äldsta belägg från 
1900-talet.

Arkeologisk potential inför utredningen

Utredningsområdets arkeologiska potential utgjordes framför allt 
av möjligheten att hitta boplatser från den befolkning som fanns i 
området under yngre jägarstenåldern och framåt. För cirka 6500 år 
sedan utgjorde de högre delarna av området en  ikig sydstrand på en 
lite större ö som i norr, öster och väster gränsar till  era större öar och 
sammanhängande landområden. Söderut fanns några mindre öar och 
utanför dem öppna havsytor. Ön låg i ett rikt skärgårdslandskap med 
goda förutsättningar baserade på marin fångst. 

För 6000 år sedan har ön ökat i omfång till att bli ett samman-
hängande landområde där en havsvik letar sig in i de idag lägst 
belägna delarna.

Med tanke på alla de fynd av stenyxor som påträffats i socknen 
borde potentialen för att  nna stenåldersboplatser vara stor. Fynd av 
stenyxor är emellertid ett komplext problem där forskning visat att 
i synnerhet fynd av hela, välarbetade yxor snarare deponerats ute i 
landskapet än inom en avgränsad boplats. För en beskrivning av ett 
liknande fall i Mälardalen, dock söder om Mälaren, se utrednings-
rapporten från projekt Österrekarne Häradsallmänning (Bondesson 
2007 och där anförd litteratur). Stenyxfynden är dock otvetydigt 
bevis på att människor vistats i området under såväl äldre som yngre 
stenåldern och någonstans har de ju slagit läger.

Merparten av området, förutom den södra centrala delen, saknar 
helt förutsättningar för odling och har därför mer fungerat som ett 
utmarksområde för jakt och annat utmarksbruk, som exempelvis 
kolning, under den efterföljande tiden.

Målsättning

Den övergripande målsättningen vid en särskild arkeologisk utred-
ning är att lokalisera och fastställa fornlämningar. Vid inventering 
av fornlämningar noteras ovan mark synliga lämningar samt gynn-
samma lägen för boplatser. Status för eventuella boplatslägen fast-
ställs genom utredningsgrävningar i en etapp 2. På ett vidare plan 
syftar utredningen till att underlätta planprocessen så att man kan 
undvika, alternativt minimera ingreppen i fornlämningarna. Följande 
mer speci ka målsättningar för det aktuella området kunde urskiljas:

• Identi era stenåldersboplatser, framför allt från äldre 
stenåldern.

• Inventeringen ska också redovisa för utmarksområden typiska 
lämningar såsom torp, kolmilor och tjärdalar.
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Metod

• Arbetet inleddes med en kort genomgång av bakgrundsmaterial 
som FMIS, SHM:s lösfyndsregister, SOFI, excerpter, digitala 
historiska kartor, SGU:s kartor över jordart och strandlinjer. 

• Inventering i fält varvid nya och möjliga fornlämningar identi-
 erades. Dessa har beskrivits kortfattat enligt RAÄ:s praxis och 
mätts in med DGPS.

• Sammanställning och analys av resultaten presenteras i denna 
rapport. 

Resultat

Vid utredningen registrerades totalt 82 objekt varav 79 lämningar 
bedöms vara möjliga fornlämningar vars status fastställs vid even-
tuell etapp 2, utredningsgrävning. Tre lämningar bedöms vara övrig 
kulturhistorisk lämning. Objekten utgörs framför allt av kolnings-
anläggningar bestående av kolbottnar med i många fall tillhörande 
kolarkojor. Andra lämningstyper är stenbrott, gränsmärke och 
tjärdalar. För status är det avgörande att veta lämningarnas ålder, om 
de tillkommit före eller efter år 1850. Tjugotvå av objekten är utred-
ningsobjekt, d.v.s. möjliga lägen för stenåldersboplatser. 

Möjliga fornlämningar

Kolningsanläggningar 
Trettiotvå kolningsanläggningar påträffades, i detta fall kolbottnar 
efter runda resmilor d.v.s. byggda av upprättstående virke på en rund 
bottenplan. (objekten 3, 7,9, 16, 23, 25, 28, 30, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 77, 78, 80 och 81). 
Endast en kolbotten är tydligt kvadratisk, 11×11 meter stor. Flera 
av kolbottnarna är täckta av ris eller mycket tät vegetation vilket 
gör att uppskattningen av form och storlek ibland blir mycket unge-
färlig, men diametern faller mellan intervallen 13–27 meter, med 
merparten mellan 19–23 meter. Konstruktionen varierar, ibland vall 
eller delvis vall kring kanten, ibland ränna eller gropar runt om och 
ibland en kombination av bådadera. Lämningen kan vara en upp-
höjd, rund ”platå” eller en inre försänkt yta och ytan kan vara jämn 
eller ojämn. Det mesta beror på hur man grävt fram kolen och om 
platsen återställts för framtida bruk. Vanligen har de anlagts på en 
stenfri plan eller tilljämnad sandig/siltig yta, gärna nära vattendrag 
eller sankmark för vintertransport. Området är dock ställvis blockigt 
varför det även förekommer kolbottnar där större stenar och block 
kvarligger inom ytan. Vid 23 av bottnarna  nns rester efter en kolar-
koja, se nedan.

Den runda resmilan har i andra delar av Sverige daterats från 
åtminstone 1200-tal och framåt. Hur länge kolning bedrevs i detta 
område är okänt. Nio lokaler, av våra 32, med sammanlagt 14 
bottnar åter nns på Laga skifteskartan från år 1904 men om de då 
avbildar kolbottnar som används eller bara lämningar man iakttagit 
framgår inte. Den långa användningstiden för denna miltyp ställer 
frågan hur man ska bedöma den i förhållande till den nya lagen som 
skiljer på lämningar äldre eller yngre än år 1850. Länsstyrelsen 
avgör hur frågan kommer att hanteras.
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Utredningsområdet ligger ju i ett skogs- och utmarksområde i 
anslutning till Fröviforsbruk, som tidigare var järnbruk mellan åren 
1558–1890. Järnframställning kräver rikligt med kol och vikten av 
kolningen avspeglas i ortnamnen Kolmossen och Kolmosskärret 
inom området. För att framställa ett ton järn behövdes cirka fem ton 
kol. Produktionen av järn var av stort värde inte minst p.g.a. behovet 
av kanoner till de krig som pågick. En medelstor masugn behövde 
cirka 5000 m3 kol per år. Man kunde få ut mellan 50–150 m3 kol från 
en normalstor mila. Det var den närmaste skogen kring bruken som 
användes till kolning och tillgången på kolved blev till sist en begrän-
sande faktor for järnframställningen. Till exempel  nns en skrivelse 
från år 1719 där brukspatron Löfman ansöker om ”at i brist uppå Kohl, 
få ödelägga den Norra Stångjärnshammaren widh Fröwij Bruk samt 
för hammarskatten med  ere deraf gående, så ordinarie som extra-
ordinarie afgifter befrias” Då hade den norra hammaren inte kunnat 
användas på fyra år p.g.a. kolbrist (Eriksson m. . 1974).

Kolarens ständiga oro för att se arbetsinvesteringen och därmed 
hela familjens livsnödvändiga försörjning gå upp i rök var givetvis 
nervkrävande. Var han oaktsam kunde han dessutom gå igenom 
milkroppen och trilla ned i milans glödande inre. Arbetets tidsåtgång 
är svår att beräkna eftersom arbetsmomenten påverkades av olika 
faktorer. Uppskattningsvis tog det cirka 700 timmar att genomföra 
samtliga arbetsmoment som hör kolningen till, och i utbyte  ck man 
cirka 72 m3 träkol ur en 130 m3 mila.

Kolbottnarna i utredningsområdet uppträder oftast ensam-
liggande. De förekommer med stor regelbundenhet med vanligen 
60–400 meters mellanrum, vanligen kortare än 150 meter. Anled-
ningen var att man kolade nära avverkningsområdet eftersom timmer 
är tyngre och svårare att  ytta än kol. I instruktion från början av 
1900-talet anges att om framforslingssträckan överstiger 500 meter 
bör en ny kolbotten anläggas. När platsen var avverkad och timret 
kolat  yttades processen till nästa plats. Eftersom avståndet mellan 
bottnarna här är betydligt kortare än 500 meter kan man tolka deras 

Figur 3. Den här kolbottnen, objekt 28, har markerats med 
gul-svarta band inför avverkning. Foto: Wivianne Bondesson.
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tillkomst som spridd över lång tid med  era skogsgenerationer emel-
lan. Endast i två fall stöter man på kolningsområden med två kolbott-
nar inom mindre än 50 meter från varandra, men då är det oklart ifall 
de varit igång samtidigt eller om de handlar om en mila som ” yttat 
runt” inom platsen. 

Ett område skiljer sig markant. Här, närmast bruket, ligger enligt 
1904–1905 års karta sex kolbottnar kant i kant i dubbla rader. En av 
dem är dessutom påtagligt större än de andra i en av kartversionerna. 
Idag är platsen täckt av massor från pappersbruket och bottnarna kan 
inte urskiljas individuellt (obj. 73). De beskrivs i kartexen som kol-
bottnar, inte kolmilor, vilket skulle kunna betyda att de inte var i bruk 
när kartan upprättades. Antalet och spridningsmönstret är helt apart 
mot bilden i övrigt med de annars ensamliggande kolbottnarna. Den 
här platsen ter sig smått industriell och det väcker onekligen tankar 
om en annan organisation av arbetet. Det kan vara en stor beställning 
av kol bakom organisationen eller en stor anhopning av virke som 
behöver kolas. Möjligen kunde en datering svara på frågan. Då skulle 
man se om kolningen kan kopplas till någon speci k händelse. Man 
kan tänka sig en större beställning av järn kopplat till t.ex. något av 
krigen under brukens äldre historia. Eller kanske man rationaliserade 
kolningen genom en större samlad insats på denna plats? Här fanns 
vattenväg och järnväg inte långt ifrån. Om bottnarna är av yngre 
datum och samtida med järnvägen har timmer kunnat forslas lättare 
till platsen ( g. 3, 4 och 5). 

Husgrunder från historisk tid
Invid tjugotre av kolbottnarna påträffades rester efter en kolarkoja 
(objekten 8, 17, 24, 26, 29, 36, 38, 40, 42, 44, 49, 53, 55, 59, 61, 64, 66, 
68, 70, 72, 75, 79 och 82). Under kolningstiden måste kolmilan passas 
så den inte slog och började brinna. Då försvann ju hela förtjänsten 
vilket kunde vara katastrofalt med tanke på att de som kolade levde 
under knappa omständigheter. Passningen var en förutsättning och 
platsen kunde inte lämnas obevakad. Därför byggdes en temporär 

Figur 4. Kolbottnen, objekt 67, är mycket tydlig och välbevarad vilket 
ger den ett högt upplevelsevärde. Foto: Wivianne Bondesson.
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Figur 5. Kolbott-
nar på hyggen 
lever farligt om 
de inte är kända. 
Objekt 77, har 
hyggesplöjts av 
misstag. Foto: 
Wivianne Bon-
desson.

bostad, en kolarkoja, för vila och matlagning. Den låg i de  esta fall 
mycket nära, oftast bara cirka två meter från milan med dörröpp-
ningen vänd mot denna. Bostaden var inte stor och idag syns den 
oftast som en grund fördjupning omgiven av vallar efter de ihoprasade 
väggarna och med ett spismursröse i bortre änden. I detta område är 
spismursröset nästan alltid anlagt mot ett eller två stora block, så man 
 ck en hel eller delar av en vägg på köpet. Storleken varierar mellan 
en längd om 4–7 meter och en bredd om 3–5 meter och de kallmurade 
spismursrösena är mellan 1,2–3,5 meter i diameter och 0,3–1,3 meter 
höga. Kolarkojor har inte påträffats vid alla milor vilket har olika för-
klaringar och inte ska tolkas som att de inte funnits. Vegetationen kan 
dölja mer oansenliga lämningar och markberedning kan ha förändrat 
topogra n. En koja byggd av trä eller torv med en öppen härd eller 
en borttagen enkel kamin lämnar helt enkelt inte tillräckligt säkra 
spår vid en okulär besiktning. Där inget säkert spismursröse kunnat 
konstateras har heller ingen koja registrerats ( g. 6).

Kemisk industri
Två små tjärdalar påträffades inom området, objekten 18 och 19. De är 
båda runda, mellan 5 och 3 meter i diameter och 0,3–0,5 meter djupa. 
Båda saknar tydlig vall men den ena har en  ack avtappningsränna 

Figur 6. Ortsbon Stig Larsson visade  era kolbottnar och kolar-
kojor, här ses kojan objekt 26. Foto: Wivianne Bondesson.
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Figur 7. Stenbrotten, objekten 21 
och 22, ligger det ena ovanför det 
andra. Foto: Wivianne Bondesson.

Figur 8. Denna ladugård på Marie-
dals gård byggdes av ryska krigs-
fångar enligt uppgift av ortsbor. 
Foto: Wivianne Bondesson.

Figur 9. Den större av de två 
tjärdalarna, objekt 18. Foto: 
Wivianne Bondesson.
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och den andra en uppsamlingsgrop längre ner i sluttningen. De är 
något osäkra, då de liknar rotvältor p.g.a. sin ringa storlek och saknar 
vissa formelement, så bedömningen baseras på att båda innehöll 
kol vid provtagning med jordsond, vilket helt saknades i omgivande 
mark. Tjärbränning har förekommit från åtminstone yngre järnål-
der fram till 1900-tal. I historisk tid framställdes tjära ofta efter att 
skogen huggits ner för kolning. Då återstod stubbarna som grävdes 
upp och brändes till tjära. Detta var arbetskrävande och inte särskilt 
lönsamt utan ett arbete som ofta utfördes av de minst bemedlade när 
mer lönsamt arbete saknades. Objekt liknande dessa till form och 
storlek har i andra utredningar gett medeltida dateringar men det går 
inte att utifrån form och storlek fastställa om de tillkommit före eller 
efter år 1850, vilket har betydelse för dess status och därmed vidare 
hantering ( g. 9 och 10).

Utredningsobjekt

Tjugotvå utredningsobjekt, (objekt 1, 4–6, 10–15, 20, 27, 32–34, 
45–47, 51, 57, 62 samt 76), utgörs av förmodade boplatslägen som valts 
ut utifrån sina goda topogra ska förutsättningar sett ur ett stenålder-
sperspektiv med inriktning på marin fångst. De åter nns i olika lägen 
i terrängen. Fyra av dem ligger i pass omgivna av låga bergsknallar, 
fem på  acka krön eller förhöjningar och ett är beläget i en gip. De 
utgörs alla av ganska små lägen, inget av dem är längre än 200 meter. 
Tolv av platserna är belägna i sluttningar ner mot en tänkt strandlinje, 
fyra vardera i söder- respektive östsluttning, tre i västsluttning och en 
i norrsluttning. Denna varierar mellan 45 och 50 meter över dagens 

Figur 10. Den mindre av de två tjärdalarna, objekt 19. 
Foto: Wivianne Bondesson.
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Figur 11. Det lilla gränsmärket, objekt 2. Foto: Wivianne Bondesson.

havsyta, vilket ger dem en strandlinjedatering till för ungefärligen 
mellan 6000 och 7000 år sedan ( g. 12, 13, 14, 15 och 16).

Övriga kulturhistoriska lämningar

Brott/täkt
Två stenbrott påträffades inom området, objekten 21 och 22. De är 
ganska små, 8–12 meter långa, 4–5 meter breda och 1,4–2 meter 
djupa. Den ena ligger på ett litet bergskrön och det andra på avsatsen 
nedanför. Från den sistnämnda går en hålvägsliknande men grävd 
ränna. Då de båda är kraftigt övermossade kan man inte se om det 
 nns tillverkningsspår som exempelvis borrhål eller tillmakning. Det 
 nns inte heller högar av upplagd bruten/huggen sten. Med andra 
ord ser det inte helt ut som det brukar. En möjlig tolkning kan vara 
att brytningen utförts av ryska krigsfångar som enligt ortsbor ska 
uppfört en ladugård på gården Mariedal, till vilken marken hör. Ladu-
gården färdigställdes år 1867. Under Krimkriget (åren 1853 till 1856), 
tillfångatogs ryska krigsfångar av segrarna, engelsmän och fransmän, 
år 1854 vid slaget vid Bomarsunds fästning på Åland, som då hörde 
till Ryssland. Då engelsmännen ville bli av med fångarna skeppades 
många av dem över till Stockholm varifrån de sedan hyrdes ut till 
större anläggningsarbeten som exempelvis Ålands kanal mellan 
Svartån och Laxån i Närke som uppfördes under åren 1864 till 1866. 
Objekten 21 och 22 har bedömts som övrig kulturhistorisk lämning i 
samråd med länsstyrelsen ( g. 7 och 8).

Gränsmärke
Ett gränsmärke påträffades inom området, objekt 2. Objektet är litet, 
oansenligt och av en typ som vanligen förekommer på skogsskiften 
där gränslinjen är rak, med en hjärtsten i mitten och ett litet posta-
ment runt detta.

I detta fall har ingen relevant gräns återfunnits på de digitala his-
toriska kartor som studerats varför det är oklart om märket anlagts 
före eller efter år 1850, vilket har betydelse för dess status och därmed 
vidare hantering ( g. 11). Objektet har bedömts som övrig kulturhisto-
risk lämning i samråd med länsstyrelsen.
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Figur 12. Ett boplatsläge är beläget 
vid en liten grotta, objekt 57. Foto: 
Wivianne Bondesson.

Figur 13. Grottan har bildats av 
jättelika block, objekt 57. Foto: 
Wivianne Bondesson. 

Figur 14. I traktorspår genom ett 
boplatsläge, objekt 76, iakttogs 
kvarts, krossad eller slagen – en 
indikation att undersöka vidare. 
Foto: Wivianne Bondesson.
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Administrativa uppgifter

SHMM:s dnr: 5.1.1-00924-2015.
Länsstyrelsens dnr: 431-3895-2015.
SHMM:s projektnr: A13178.
Intrasisprojekt: SHMM2015:118.
Undersökningstid: 5–9 okt och 26 okt–4 nov 2015.
Projektgrupp: Projektledare Wivianne Bondesson och systemför-

valtare Anders Biwall.
Underkonsulter: –
Exploateringsyta: 220 ha, 2,2 km2.
Undersökt yta: –.
Läge: Fastighetskartan, blad 10F9f, Storruta 10F SYD.
Koordinatsystem: Sweref 99 TM.
Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: 

E 519190 N 6592208.
Höjdsystem: –.
Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk-topogra ska 

arkivet (ATA), RAÄ, Stockholm: Dokumentationshandlingarna 
lagras tillsammans med Intrasis-databasen.

Fynd: Inga fynd tillvaratogs.
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Bondesson, W. 2007. Från säljägare till backstugusittare – Öster-
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rak= Rikets allmänna kartverks arkiv
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Bilaga. Objekttabell

Objekt nr Beskrivning Statusförslag Kommentar

1 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 40×30 m stort (N–S), beläget i S-sluttande gip mellan låga 

knallar. Mycket stenigt. Bevuxet med  era uppvuxna barr- och lövträd. Stig löper genom området. 

Osäkert. Orientering: – Terräng: S-sluttande gip. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

2 Gränsmärke. Postament, skingrat, ca 1–1,2 m i diameter och 0,1 m högt, av 0,15–0,4 m stora stenar 

lagda i ett skift. Hjärtsten, centralt belägen, halvliggande klumpsten, 0,5×0,4×0,3 m stor. Delvis 

övermossat. Raserat, ej i känd gräns. Orientering: – Terräng: Krön av bergsknalle. Skogsmark,  

blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning

3 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, ca 23 m i diameter och 0,3 m hög. Ställvis synlig vall kring 

kanten, 1–2 m bred och upp till 0,3 m hög. Ojämn inre yta. Bevuxen med mycket rikligt med sly. Kol vid 

sondning, rikligt. Orientering: 1 m NÖ om kraftledningsstolpe. Terräng: S-sluttning. Kraftledningsgata,  

sly. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

4 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 60×35 m stort (N S). Beläget i Ö sluttande blockig moränmark 

med berghällar. Mellan dessa är jämnare, sandigare ytor. Kolbotten inom området. Kvartsåder 

på berghäll i SV. Läget är mycket svårt att överblicka, fortsätter möjligen mot N. Orientering: I 

kraftledningsgata. Terräng: Ö-sluttning. Kraftledningsgata, skogsmark, sly. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

5 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 90×45 m stort (Ö–V), beläget i mycket  ack S-sluttning omgiven av 

låga knallar. Ställvis sankt, ställvis stenigt och blockigt men med  na sandiga små ytor däremellan. 

Bevuxet med nyligen slyröjd, gles uppvuxen blandskog. Orientering: Invid och SV om elljusspår. 

Terräng: Flack S-sluttning i kuperat område. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

6 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 130×20 m stort (N–S), beläget på en avsats i V-sluttning ner 

mot vattendrag, f.d. smalt sund. Stenigt, blockigt men med jämnare sandigare ytor däremellan. 

Bevuxen med uppvuxen blandskog. Hjulspår efter skogsmaskin tvärs igenom. Orientering: Invid 

och S om elljusspår. Terräng: Avsats i V-sluttning. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

7 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, ca 19 m i diameter och 0,3–0,4 m hög. Ställvis vall kring kanten, 

1–2 m bred och 0,3–0,4 m hög. Delvis urgrävd inre yta. Bevuxen med ett  ertal barr- och lövträd. Kol 

vid sondning. Orientering: – Terräng: Plan mark med stenar och block. Skogsmark, blandskog.  

Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

8 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, ca 5×3,5 m stor (ÖNÖ–VSV). Byggd mot ca 1,8 m högt block i 

ÖSÖ. Vall i N och S, 1,5–3 m breda och 0,2–0,3 m höga. Öppning mot V, i en 1 m bred vall, 0,1 m 

hög. Spismursröse i Ö, 1,5 m i diameter och 1 m hög upplagd mot block. Bevuxen med  era barr- och 

lövträd. Orientering: 2 m Ö om kolbotten. Terräng: Plan mark med  era stenar och block. Skogsmark,  

blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

9 Kolningsanläggning. Kolbotten, kvadratisk, 11×11 m stor och 0,2 m hög. Ränna på 3 sidor, 

1–1,5 m bred och 0,2–0,3 m djup. Gropar och block på den V sidan. Urgrävd inre yta 0,1 m 

djup. Bevuxen med ett fåtal barr- och lövträd. Kol vid sondning. Orientering: 7 m N om stig. 

Terräng: Flack, ställvis blockig S-sluttning. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

Markerad på 

1904 års karta.

10 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 70×15 m stort (NV–SÖ), beläget i  ackt pass mellan bergsknallar, 

på en forntida ö. Stenigt, blockigt men jämnare än övrigt och med sandiga/siltiga, tämligen stenfria 

ytor däremellan. Bevuxen med tät ung blandskog. Orientering: –. Terräng: Smalt  ackt pass.  

Skogsmark, blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

11 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 65×15 m stort (NV–SÖ), beläget i smalt  ackt pass mellan låga 

bergsknallar. Ställvis blockigt och stenigt men med  era jämnare ytor däremellan. Bevuxen med gles 

blandskog. Orientering: – Terräng: Smalt  ackt pass. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

12 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 140×55 m stort (NÖ–SV), beläget på krön av liten höjd med 

omväxlande sandiga och mer steniga ytor. En forntida liten ö. Stört av kraftledningsgata. Bevuxet med 

tät sly. Orientering: I kraftledningsgata. Terräng: Krön av liten höjd. Skogsmark, sly, kraftledningsgata.  

Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

13 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 80×25 m stort (N–S), beläget på avsats vid kanten till en f.d. vik 

samt i liten  ack gip mellan låga hällar. Ställvis blockigt/stenigt men med jämna siltiga ytor emellan. 

Bevuxet med ung barrskog invid hygge. Orientering: –. Terräng: Avsats i Ö-sluttning. Skogsmark,  

blandskog och föryngringsyta. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

14 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 37×12 m stort (NNV–SSÖ), beläget i två små norrvända gipar som 

mynnar i en f.d. vik. Ställvis blockigt och stenigt men jämnare än övrigt. Föryngringsyta. Orientering: 

Invid och S om motionsspår. Terräng: Små gipar. Skogsmark, föryngringsyta. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

15 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 75×20 m stort (Ö–V), beläget i pass mellan låga bergsknallar och 

på ytorna utanför passmynningarna. Passet vetter mot forntida vik. Ställvis blockigt och stenigt men 

jämnare sandiga/siltiga ytor däremellan. Bevuxet med uppvuxen blandskog samt föryngringsyta. 

Orientering: Två stigar i området. Terräng: Pass mellan låga bergsknallar. Skogsmark, blandskog.  

Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

16 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, ca 23 m i diameter och 0–0,4 m hög. Ställvis vall kring 

kanten, 1–3 m bred och 0,1–0,4 m hög. Försänkt inre yta, ojämn och stenig. Bevuxen med 1 stor 

asp och unga barr- och lövträd i SÖ, föryngringsyta i övrigt. Kol i maskinspår, rikligt. Orientering: 

I ägogräns. Terräng: Krön av  ack förhöjning. Skogsmark, föryngringsyta. Höjd: 40–45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

17 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, ca 6×4 m stor (NÖ–SV). Vall i S och SÖ, 1,5 m bred och 0,2–0,4 m 

hög. Lägre vall i V där öppningen är, ca 1 m bred. Spismursröse i NÖ, ca 3 m i diameter och 1–1,2 m 

högt. Bevuxen med  era unga barr- och lövtelningar. Registrerad i Skog & Historia. Orientering: 1 m 

SÖ om kolbotten. Terräng: Krön av  ack förhöjning. Skogsmark, barrskogsplantering.  

Höjd: 40–45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning
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Objekt nr Beskrivning Statusförslag Kommentar

18 Kemisk industri. Tjärdal, rund, 5 m i diameter och 0,5 m djup. Saknar tydlig vall. Flack avtappnings-

ränna, 3 m lång och 0,1 m djup (VSV–ÖNÖ) med rotvälta i ytteränden. Kol vid sondning i gropen. 

Bevuxen med en stubbe. Orientering: VSV-sluttning. Skogsmark, blandskog. Terräng: Ca 10 m  

N om kraftledningsgata. Höjd: 45 m ö.h

Möjlig 

fornlämning

19 Kemisk industri. Tjärdal, rund, 3 m i diameter och 0,3 m djup. Saknar tydlig vall. Ingen tydlig 

avtappningsränna, dock är en uppsamlingsgrop nedanför i sluttningen belägen ca 3,5 m VSV därom, 

2 m i diameter och 0,2 m djup. Kol påträffades i båda groparna vid sondning. Bevuxen med gran, tall, 

björk och barrtelningar. Osäker. Orientering: VSV-sluttning. Skogsmark, blandskog. Terräng: I N  

kanten av kraftledningsgata. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

20 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 115×40 m stort (NV–SÖ), beläget på  acka, mindre steniga 

sluttningar ner mot bäck som rinner genom ytan. F.d. sund. Sandig/siltig mark. Bevuxet med 

uppvuxen blandskog med övervägande gran. Tjärdalar inom lokalen. Orientering: På ömse 

sidor om bäck. Terräng: Flack sluttning mot bäck. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

21 Brott/täkt. Bergtäkt (?), 8×5 m stort (VSV–ÖNÖ) och ca 1,4 m djupt. Oregelbundet avlång form 

och ojämn botten. Kraftigt övermossat, möjligen kallmurat i (VSV). Osäkert, liknar militärt objekt. 

Inget stenupplag eller skarpkantade stenar i närområdet. Bevuxen med några stora och några 

unga granar, en död gran samt en björkstock. Enligt ortsbor ska ryska krigsfångar uppfört en 

ladugård år 1867 på gården Mariedal, till vilken marken hör, och stenen kan ha brutits av dem 

till detta. Orientering: – Terräng: Litet bergskrön. Skogsmark, gles blandskog. Höjd: 50 m ö.h.

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning

22 Brott/täkt. Bergtäkt (?), ca 12×4 m stor (VSV–ÖNÖ) och ca 2 m djup. V-formad pro l, ojämn botten. 

Kraftigt övermossat med ställvis kallmur (?). Från VSV är hålvägsliknande grävd ränna, ca 25 m lång, 

4–1 m bred och 0,3–0,7 m djup (N–S). Liknar militärt objekt. Saknar upplag av sten i närområdet. 

Bevuxen med några unga samt några äldre barr- och lövträd. Enligt ortsbor ska ryska krigsfångar 

uppfört en ladugård år 1867 på gården Mariedal, till vilken marken hör, och stenen kan ha brutits av 

dem till detta. Orientering: – Terräng: Avsats i S-sluttning av berg. Skogsmark, gles blandskog.  

Höjd: 50 m ö.h.

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning

23 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 18 m i diameter och 0,4–0,7 m hög. Plan inre yta. Ställvis 

några gropar kring kanten, 1–2 m i diameter och 0,2–0,3 m djupa. Block i V kanten, 2×1,5 

m stort och 0,4 m högt. Bevuxen med  era barrträd. Kol synligt i  era gryt. Orientering: – 

Terräng: Krön av  ack förhöjning N om bergsknalle. Skogsmark, barrskog. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

24 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 6×4 m stor (Ö–V), osäkert om den är kortare då den är kraftigt 

övermossad. Flacka vallar på sidorna, ca 1 m breda och 0,1–0,2 m höga. Centralt i N kanten är ett 

spismursröse, 2 m i diameter och 0,7 m högt, av upp till 0,4 m stora stenar, upplagt mot ett block, 

2,5×1,5 m stort och 2,5 m högt. Bevuxet med 7 barr- och lövträd. Orientering: 2 m N om kolbotten. 

Terräng: Krön av  ack förhöjning N om bergsknalle. Skogsmark, barrskog. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

25 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 22 m i diameter och 0,5 hög. Vall 1–2 m bred och 

0,4 m hög, innanför den är ställvis en ränna, 2–3 m bred och 0,2 m djup. Förhöjd inre yta, 

12 m i diameter och 0,4 m hög. Kol vid sondning och i gryt. Bevuxen med  era barrträd. 

Orientering: – Terräng: Förhöjning i  ackt område. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

26 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 4,5×4 m stor (NNV–SSÖ). Vall på 3 sidor, 1–2 m bred 

och 0,2–0,3 m hög. Spismursröse i SSÖ, 3,5 m i diameter och 1 m högt, byggt av sten, 

0,2–1 m stora. Bevuxet med ett 10-tal barr- och lövträd av olika ålder. Orientering: 4 m 

Ö om kolbotten. Terräng: Flackt område. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

27 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 60×35 m stort (Ö–V) beläget på en  ack förhöjning på en  ack 

”udde” som vetter mot S. Ganska stenigt men jämnare ytor däremellan med silt/sand. Bevuxen med 

övervägande uppvuxen barrskog. Terräng: Flack förhöjning. Skogsmark, barrskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

28 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 21 m i diameter och 0,4 m hög. Vall kring kanten 2–3 m bred 

och 0,3–0,5 m hög. Innanför är en ränna, 1–4 m bred och 0,2–0,4 m djup. Förhöjd plan inre yta, 12 

m i diameter och 0,3 m hög. Kol vid sondning. Bevuxen med  era barr- och lövträd av olika ålder. 

Orientering: – Terräng: Flack förhöjning N om bergsknalle. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

Markerad på 

1904 års karta.

29 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, ca 6×4 m stor (SÖ–NV). Vall på 4 sidor, 1–2 m bred 

och 0,1–0,3 m hög, med ett block i NV kanten, 2×3 m stort och 1,4 m högt. Spismursröse 

centralt i NÖ kanten 1,2 m i diameter och 0,5 m högt, övermossat men med kännbara stenar. 

Bevuxet med  era barr- och lövträd av olika ålder. Orientering: 1 m ÖNÖ om kolbotten. 

Terräng: Flack förhöjning N om bergsknalle. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

30 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund (?), ca 20 m i diameter. Tämligen plan, något ojämn 

yta utan tydlig avgränsning. Ställvisa mindre meterstora gropar runt kanten. Ställvis 

antydan till vall (?). Tjockt kollager vid sondning. Överväxt med ormbunkar och bevuxen 

med ett  ertal unga barrträd. Orientering: 30 m SSÖ om kolarkoja Skog & Historia. 

Terräng: Flack S-sluttning. Skogsmark, ung barrskogsplantering. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

31 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 22 m i diameter och 0,1–0,3 m hög. Ställvis otydlig vall 1–2 

m bred och 0,2–0,3 m hög. Några drygt meterstora block inom ytan. Otydlig och svåravgränsad. 

Rikligt med kol vid sondning. Bevuxen med ett  ertal barr och lövträd av olika ålder. Orientering: 

– Terräng: Flack S-sluttning nedom bergsklack. Skogsmark, blandskog. Höjd: 50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

32 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 60×25 m stort (NV–SÖ), beläget i ett  ackt pass mellan låga 

bergsknallar. Ställvis blockigt och stenigt men ställvis jämnare än övrigt med sandiga, siltiga ytor 

däremellan. Bevuxet med barr och lövträd av olika ålder. Orientering: – Terräng: Flackt pass  

mellan låga bergsknallar. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

33 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 120×45 m stort, (N–S), beläget på en  ack Ö-sluttning av en 

bredare ”udde” som vetter mot S. Ställvis blockigt och stenigt men med jämnare ytor däremellan med 

sandiga/siltiga partier. Bevuxen med ganska tätt med barr och lövträd av olika ålder. Orientering: 

Kolbotten inom områdets N yta. Terräng: Ö-sluttning. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning
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34 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 70×40 m stort (Ö–V), beläget i en  ack S-sluttning på 

en bred S-vänd ”udde”. Ställvis blockigt och stenigt men med jämnare ytor däremellan med 

sandiga siltiga partier. Kolbotten strax S därom. Bevuxen med barr och lövträd av olika 

ålder. Orientering: – Terräng: Flack S-sluttning. Skogsmark, blandskog. Höjd: 50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

35 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund(?), ca 27 m i diameter och ca 0,2 m hög. Relativt 

plan yta S om bergsknalle, Några block i Ö kanten. Skuren av traktorstig i Ö. Rikligt med 

kol vid sondning. Bevuxen med rikligt med unga barr och lövträd. Orientering: I och V om 

traktorstig. Terräng: Plan yta S om bergsknalle. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

36 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 5×3,5 m stor (SV–NÖ). Vall på 2 sidor, 1,5 m bred och 0,1–0,2 m 

hög. Anlagd mot block i SV, 4×3 m stort och ca 1,5 m högt. Mot detta är övermossat spismursröse, ca 

2 m i diameter och 0,5 m högt av ca0,2–0,4 m stora stenar. Stubbe mitt i samt bevuxen med lite sly. 

Orientering: Invid och NNÖ om kolbotten. Terräng: Plan yta S om bergsknalle. Skogsmark, tät  

blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

37 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, ca 13 m i diameter och 0,2 m hög. Ställvis vall, 1 m bred och 

0,1–0,2 m hög. I V och SV är 2 gropar, 3,5 m långa, 2–3 m breda och 0,3–0,5 m djupa. Bevuxen med 

ett  ertal unga barrträd. Kol vid sondning. Orientering: –. Terräng: Krön av bergsknalle. Skogsmark,  

ung blandskog. Höjd: 50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

38 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 5×4 m stor (NV–SÖ). Vallar längs långsidorna, 2 m breda och 

0,2–0,4 m höga, den N med ett ca 1 m stort block I SV. Block diagonalt i VNV, 2×1,5 m stort och 1,2 

m högt. Spismursröse i NV ca 1,5 m i diameter och 0,5 m högt. Öppning i SÖ. Bevuxen med 2 granar. 

Orientering: 6 m NV om kolbotten. Terräng: Krön av bergsknalle. Skogsmark, uppvuxen barrskog.  

Höjd: 50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

39 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 23 m i diameter och 0,3–0,8 m hög. Ställvis ojämn, försänkt inre 

yta. Utsparad med högstubbar. Bevuxen med ett  ertal unga barrträd och några lövträd i SV delen. 

Kol i markskada. Belamrad med ris. Orientering: – Terräng: Plan yta S om bergsknalle.  

Skogsmark, föryngringsyta. Höjd: 50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

40 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 7×5 m stor (NÖ–SV). Block i VSV hörnet, 2,5 m stort och 0,8 m 

högt. Vall i SV–V–NÖ, 1,5 m bred och 0,3 m hög. Centralt i V kanten är ett övermossat spismursröse, 

3 m i diameter och 1,2 m högt. 3 stubbar. Bevuxet med några grantelningar. Orientering: Invid och 

NNÖ om kolbotten. Terräng: Plan yta S om bergsknalle. Skogsmark, föryngringsyta. Höjd: 50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

41 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, ca 20 m i diameter och 0,1–0,7 m hög. Plan inre yta. 

Bevuxen med ett fåtal uppvuxna barrträd samt rikligt med barrtelningar i S delen. Kol vid sondning. 

Orientering: – Terräng: Krön av  ack förhöjning. Skogsmark, barrskog. Höjd: 50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

Markerad på 

1904 års karta.

42 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 6×4 m stor (VSV–ÖNÖ). Vall I N–Ö–S, 1,5 m bred och 

0,1–0,3 m hög. Block i VNV, 2×2 m stort och 0,7 m högt. Mot block är spismursröse, 2,5 m i 

diameter och 1 m högt, med en stor gran. Öppning i S. Bevuxen med några grantelningar.

Möjlig 

fornlämning

43 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 19 m i diameter och 0,3–0,7 m hög. Ställvis vall 

kring kanten, 2 m breda och 0,3 m hög. Centrala delen lätt förhöjd. NÖ kanten täckt av 

massor. Bevuxen med rikligt med barr och lövträd av olika ålder. Orientering: Ca 20 m SÖ 

om väg. Terräng: Avsats i SV-sluttning. Skogsmark, blandskog. Höjd: 50–55 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

44 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, oklar storlek. Centralt är ett spismursröse, 2 m i diameter 

och 0,5 m högt. Övermossad, några stubbar och ris. 2 fördjupningar på ömse sidor, oklart 

om en eller båda är ”rum”. Orientering: Ca 25 m SÖ om väg. Invid och NÖ om kolbotten. 

Terräng: Plan avsats I SÖ-sluttning. Skogsmark, blandskog. Höjd: 50–55 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

45 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 135×30 m stor (NNV–SSÖ), beläget i  ack V-sluttning samt på krön 

av  ack förhöjning. Ställvis blockigt och hällar men med jämnare ytor däremellan med sandiga siltiga 

partier. Bevuxen med övervägande barrskog av olika ålder. Orientering: – .Terräng: V-sluttning  

samt krön av  ack förhöjning. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

46 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 100×40 m stor (N–S), beläget på en  ackt S-sluttande 

”udde” nedanför bergsklack. Ställvis blockigt och stenigt men med jämnare ytor däremellan 

med sandiga/siltiga partier. Bevuxen med unga barrträd. Orientering: –. Terräng: Flack 

S-sluttning nedom bergsklack. Skogsmark, unga barrträd. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

47 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 55×30 m stort (N–S), beläget på en markerad sandig/siltig ”ö” 

nedanför blockigt/stenigt berg. Stora delar skadad av kolningsverksamhet. Bevuxen med ställvis gles 

blandskog av olika ålder. Orientering: Kolbotten och kolarkoja inom ytan. Terräng: Flack förhöjning.  

Skogsmark, blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

48 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund (?), uppskattningsvis ca 20 m i diameter och inte tydligt förhöjd. 

Några gropar kring kanten (?) upp till 2 m långa och 0,4 m djupa. Rikligt med kol vid sondning, i 

centrala delen. Bevuxen med ett  ertal unga barrträd samt slyröjd, varför den är oöverblickbar. 

Orientering: Strax N om vändplan. Terräng: Krön av  ack förhöjning, S om bergsklack. Skogsmark,  

ung barrskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

49 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja (?), 4,5×3 m stor (NNÖ–SSV), inbyggd i naturlig skreva. Längst 

in i NNÖ är spismursröse, ca1 m i diameter och 0,3 m synligt högt, av 0,2–0,3 m stora stenar. 

Bevuxen med en ung gran samt ormbunkar, belamrad med ris. Svårbedömd. Orientering: Ca 4 m 

NÖ om kolbotten. Terräng: Nedanför liten bergsklack. Skogsmark, ung barrskog. Höjd: 50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

50/Näsby 

45:1

Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 22 m i diameter och 03–0,5 m hög. Ställvis ränna, 2 m bred 

och upp till 0,3 m djup. Ställvis vall utanför rännan, 1 m bred och 0,2 m hög. Kol vid sondning. 

Bevuxen med några unga granar och rikligt med lövsly. Näsby 45:1, fornlämningsliknande lämning, 

är en jordhög belägen ovanpå kolbottnen, i Ö delen. Sannolikt ditförd vid kraftledningsbygget. 

Ett älgtorn har rests ovanpå. Orientering: Omedelbart V om kraftledning. Terräng: Krön av 

 ack förhöjning. Skogsmark, glest med unga granar och lövsly. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning 

(avser 

kolbottnen, 

Näsby 45:1 är 

ej fornlämning)
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51 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 200×75 m stort (N–S), beläget på en  ack, långsträckt 

sandig/siltig rygg med några block och hällar. Stor del av ytan skadad av vändplan samt 

kolningsanläggning med kolarkoja. Bevuxen med ett  ertal unga barr- och lövträd samt 

enstaka fröträd. Orientering: Vändplan samt kolningsanläggning inom ytan. Terräng: 

Långsträckt sandig/siltig rygg. Skogsmark, barrplantering. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

52 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, ca 23 m i diameter och upp till 1 m hög i centrala delen. Ojämn 

inre yta med ett  ertal gropar och ojämnheter av olika storlek. Utsparad oregelbunden förhöjning i 

centrala delen, ca 6 m i diameter och 1 m högt. Rikligt med kol vid sondning. Bevuxen med rikligt med  

unga barr- och lövträd.

Möjlig 

fornlämning

Markerad på 

1904 års karta.

53 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, ca 4×5 m stor (N–S). Vall i N, Ö, S, 1–3 m bred och 0,2 m hög. 2 

block i V kanten, 1 respektive 1,7 m stora. Mot det större är ett övermossat spismursröse, ca 1,5 m i 

diameter och 1,3 m högt med 1 stubbe i. Bevuxet med  ertal unga barr- och lövträd. Invid och SÖ om 

kolbotten. Orientering: – Terräng: Flack sandig/siltig rygg. Skogsmark, ung blandskog.  

Höjd: 45–50 m ö.h.

54 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, ca 22 m i diameter och 0,3–0,6 m hög. Ställvis vall, 

ställvis ränna i koncentriska former av varierande storlek, möjligen återanvänd. Kol vid 

sondning. Bevuxen med spridda träd av varierande ålder. erräng: Krön av  ack 

Möjlig 

fornlämning

55 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, ca 6×5 m stor (Ö–V). Vall i S, Ö och N. I V är ett block, 2×1,5 m 

stort (Ö–V) och 1,3 m högt. Mot blockets Ö sida är ett övermossat, raserat spismursröse, drygt 1 m i 

diameter och 0,4 m högt. Bevuxen med ett  ertal unga barr- och lövträd.  Orientering: 4 m Ö  

om kolbotten. Terräng: Flack ”udde” mot sankmark. 

Möjlig 

fornlämning

56 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 22 m i diameter och 0,3–1 m hög. Koncentriska vallar och 

rännor ställvis, 1–2 m breda och 0,2 m höga/djupa. Kol vid sondning. Bevuxen med mycket rikligt med 

unga barrträd och enstaka unga lövträd. Orientering: –. Terräng: Flack ”udde” mot sankmark.  

Skogsmark, ung tät blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

57 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 70×60 m stort (ÖSÖ–VNV), beläget på en  ack ”udde” mot 

sankmark. I SÖ delen är  era enorma block, upp till 5 m höga. Mellan två block är en torr ”grotta”, 

uppskattningsvis 3×4 m stor och som högst 1,3 m. Golvet utgörs till stor del av block men ytor med 

jord  nns även. Orientering: Kolbotten och kolarkoja inom ytan. Terräng: Flack udde mot sankmark.  

Skogsmark, tät ung blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

58 Kolningsanläggning. Kolbotten, 22 m i diameter och 0,2–0,4 m hög. Ställvis vall kring 

kanten, upp till 2 m bred och 0,2 m hög. Ställvis ränna innanför, 1 m bred och 0,1 m djup. 

Kol vid sondning. Bevuxen med rikligt med unga barrträd samt ett par äldre. Orientering: 

– Terräng: Avsats i S-sluttning. Skogsmark, tät blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

59 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 5×4 m stor (SÖ–NV). SÖ delen synlig som en upphöjd 

plattform av jord ca 0,3–0,4 m hög med ett block i Ö hörnet, ca 1,5 m stort och 0,7 m högt. 

I V är ett övermossat, meterstort block, mot detta är ett raserat spismursröse, ca 1,5 m 

stort och 0,3 m högt. Bevuxet med  era unga barr- och lövträd. Orientering: 5 m NÖ om 

kolbotten. Terräng: Avsats i S-sluttning. Skogsmark, tät blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

60 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 20 m i diameter och 0,2–0,4 m hög. Ställvis vall kring kanten, 

2 m bred och 0,2–0,4 m hög. Flera block i kanten. Otydlig begränsning ställvis. Kol vid sondning. 

Bevuxen med ett  ertal unga barr- och lövträd i Ö delen samt enstaka äldre i V delen. Orientering: 

På ömse sidor om ägogräns. Terräng: Plan förhöjning. Skogsmark, ung blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

61 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 5×4 m stor (NÖ–SV). Synlig som en upphöjd plattform av jord, 

0,2–0,4 m hög. I SV kanten är ett eller möjligen två meterstora block, ca 0,5 m höga. Mellan dem är 

ett spismursröse, ca 1 m i diameter och 0,5 m högt, av 0,2–0,4 m stora stenar. Bevuxen med 5 granar 

samt en kullfallen asp. Orientering: 2 m SV om kolbotten. Terräng: Plan förhöjning. Skogsmark,  

uppvuxen blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

62 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 180×50 m stort (NNÖ–SSV), beläget på Ö- och S-sluttning 

av ”ö”. Ställvis blockigt och stenigt men jämnare sandiga/siltiga ytor däremellan. Bevuxet 

med tät, ung blandskog med enstaka äldre träd. Orientering: Kolbotten och kolarkoja 

inom ytan. Terräng: Ö och S-sluttning. Skogsmark, ung blandskog. Höjd: 50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

63 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 18 m i diameter och 0,1–0,2 m hög. Vall kring kanten, 1–2 m 

bred och 0,1–0,3 m hög. Försänkt, plan inre yta. Kol vid sondning. Bevuxen med ett  ertal unga barr- 

och lövträd. Några stubbar. Terräng: Flack förhöjning. Skogsmark, ung tät blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

Markerad på 

1904 års karta.

64 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, ca 5×4 m stor (Ö–V). Vall i S, Ö och N, 1 m bred och 0,1–0,2 

m hög. I V är 2 block, 2,5–4 m stora och 1–1,5 m höga. Spismursröse anlagt mot blocken, 1,5 m i 

diameter och 0,7 m högt, mycket välbevarat. Bevuxen med ett par unga barrträd och belamrat med ris. 

Orientering: Invid och SSV om kolbotten. Terräng: Flack förhöjning. Skogsmark, ung, tät  

blandskog. 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning    

65 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 18 m i diameter och 0,1–0,7 m hög. Ställvis vall kring kanten, 

1–3 m bred och 0,1–0,7 m hög. Svagt försänkt inre yta. Kol vid sondning. Bevuxen med ett fåtal 

uppvuxna barr- och lövträd samt barrtelningar. Orientering: –. Terräng: Flack förhöjning.  

Skogsmark, uppvuxen gles blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

66 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 6×5 m stor (Ö–V). Vall i S, V och N, 1 m bred och 0,2 m hög. 

Block i NÖ, ca 20 m stort och 1 m högt. Mot blocket är ett övermossat spismursröse, ca 2 m i 

diameter och 0,8 m högt. Bevuxet med en björk. 1 stock ligger tvärs över. Orientering: 2 m NNÖ 

om kolbotten. Terräng: Flack förhöjning. Skogsmark, gles uppvuxen blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

67 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, ca 15 m i diameter och 0,4 m hög. Vall kring kanten 3–4 m 

bred och 0,4 m hög. Jämn, försänkt inre yta. Kol vid sondning. Bevuxen med  era barr- och några 

lövträd. Orientering: –. Terräng: Avsats i S sluttning. Skogsmark, gles blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning
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Objekt nr Beskrivning Statusförslag Kommentar

68 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 4,5×3,5 m stor (N–S). Vall i Ö och V, 1,5 m bred och 0,4 m hög. 

Öppning mot S. Toppformat block i N, 1,3×1 m stort och 1,5 m högt. Mot block är ett välbevarat 

spismursröse, 1–1,5 m stort och 0,7 m högt. Skadad av hjulspår i S. Belamrad med lite ris. 

Orientering: 11 m ÖNÖ om kolbotten. Terräng: Flack S-sluttning. Skogsmark, gles blandskog.  

Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

69 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 19 m i diameter och 0,4 m hög. Vall kring kanten, 4–5 m bred 

och 0,2–0,4 m hög. Jämn, försänkt inre yta. Kol vid sondning. Bevuxen med ett tiotal barrträd. 

Lite ris. Orientering: – Terräng: Flack förhöjning. Skogsmark, gles barrskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

70 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 5×3 m stor (NNV–SSÖ). Vall I V, Ö och N, 1–2 m bred och 

0,1–0,5 m hög. Öppning i V. Block i S, 1,5 m stort och 1,1 m högt. Mot block är ett övermossat 

spismursröse ca 1,5 m i diameter och 0,5 m högt. Bevuxet med 7 granar. Välbevarad. Orientering: 

3 m NÖ om kolbotten. Terräng: Flack förhöjning. Skogsmark, gles barrskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

71 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 23 m i diameter och 0,2–0,5 m hög. Vall kring kanten, 

2–4 m bred och 0,2–0,4 m hög. Sammanfaller med inre vall i N delen för sekundär mila, 13 

m i diameter 0,2 m hög. Kol vid sondning och i markskada. Bevuxen med ett  ertal granar. 

Orientering: – Terräng: Flack Ö-sluttning. Skogsmark, gles barrskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

72 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 5×4 m stor (N–S). Vall i Ö, V och N, 1–1,5 m bred och 0,5 

m hög. Block i S, 2,5 m stort och 1,8 m högt. Mot blocket är ett övermossat spismursröse, 

1,5 m i diameter och 1 m högt. Bevuxen med 2 granar. Orientering: 11 m VNV om 

kolbotten. Terräng: Flack Ö-sluttning. Skogsmark, gles barrskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

73 Kolningsanläggning. Område med 6 kolbottnar, uppgift om. Inom ett ca 100×100 m stort område ska 

enligt karta från 1904  nnas 5 mindre och 1 större kolbotten. Idag täckt av fyllnadsmassor från bruket. 

Kol påträffat centralt I området, invid och N om traktorspår. Bevuxen med gles blandskog. Orientering: 

Omedelbart Ö om väg. Terräng: Flack yta med fyllnadsmassor. Skogsmark,  

blandskog. Höjd: 40–45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

Markerad på 

1904 års karta.

74 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 23 m i diameter och 0,4 m hög. Ställvis vall kring kanten, 

1–3 m i diameter och 0,1–0,4 m hög. Något ojämn inre yta med ett block, 1,5 m stort och 0,1–0,3 

m högt. Kol vid sondning. Bevuxen med ett  ertal unga barr- och äldre lövträd. Orientering: Invid 

och NV om traktorspår. Terräng: Flack förhöjning. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

75 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, ca 5×3,5 m stor (SÖ–NV). Vall på alla sidor utom SÖ, där är 2 

block, 1–1,5 m stora och 0,4–0,5 m höga. Mot dem är ett spismursröse, 1,5 m i diameter och 0,4 

m högt. Bevuxen med en gran och en unggran, belamrad med lite ris. Orientering: Invid och N om 

traktorspår. 2 m SÖ om kolbotten. Terräng: Flack förhöjning. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

76 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 40×40 m stort, beläget på en  ack förhöjning, ställvis stenigt, 

blockigt men med sandiga partier emellan. I traktorspår påträffades slagen (?) kvarts. Större delen 

av ytan upptas av kolningsanläggning. Bevuxen med ställvis gles, ställvis tät blandskog. Orientering: 

Omkring kolningsanläggning. Ömse sidor om traktorspår. Terräng: Flack förhöjning.  

Skogsmark, blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

77 Kolningsanläggning. Kolbotten, närmast rund, 26 m i diameter och 0,3–1 m hög. Ställvis vall 

kring kanten, 2–3 m bred och 0,3–1 m hög. Kol i markskada. Flera stubbar. Ett block i NV kanten. 

Orientering: – Terräng: Krön av bergsknalle. Skogsmark, föryngringsyta. Höjd: 45–50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

Markerad på 

1904 års karta.

78 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 18 m i diameter och 0,4 m hög. Ställvis vall kring 

kanten, 1–2 m bred och 0,2–0,4 m hög. Svagt försänkt, lite ojämn inre yta. Kol vid sondning. 

Bevuxen med  era barr- och lövträd av olika ålder. Orientering: Omedelbart NV om traktorspår. 

Terräng: Flack avsats i S sluttning. Skogsmark, glesblandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

Markerad på 

1904 års karta.

79 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 4×3 m stor (N–S). Vall i Ö, S och V. I N är ett övermossat 

spismursröse, 2,5×1,5 m stort (Ö–V) och 0,8 m högt, möjligen upplagt mot block. 1 synlig häll, 

1×0,4 m stor och 0,1 m tjock. 1 död gran hänger över kojan, 1 grantelning. Orientering: Invid och 

V om kolbotten. Terräng: Flack avsats i S sluttning. Skogsmark, gles blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

80 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund (?), uppskattningsvis ca 18 m i diameter och 0,3 m hög. Ställvis 

vall kring kanten (?), ojämn och svåröverblickbar. Kol vid sondning. Bevuxen med rikligt med unga 

barr- och lövträd. Orientering: –. Terräng: Krön av  ack förhöjning. Skog, tät ung blandskog.  

Höjd: 45 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

Markerad på 

1904 års karta.

81 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, ca 18 m i diameter och 0,2 m hög. Ojämn inre yta, ställvis 

antydan till vall kring kanten, 1–2 m bred och 0,2 m hög. Kol vid sondning. Bevuxen med ett  ertal 

unga barr- och lövträd. Svåravgränsad. Orientering: –. Terräng: Avsats i Ö-sluttning. Skogsmark,  

ung tät blandskog. Höjd: 50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning

82 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, ca 4×4 m stor. Vall i Ö, V och N, 1–1,5 m bred och 0,4 m hög. Block 

i S, 1,5×1,5 m stort och 1,6 m högt. Mot blocket är ett övermossat, otydligt spismursröse, ca 1 m 

stort och 0,4 m högt. Ett ikullfallet träd ligger över, 1 högstubbe, bevuxet med ett  ertal unga lövträd. 

Orientering: Invid och NÖ om kolbotten. Terräng: Avsats i Ö-sluttning. Skogsmark, tät ung blandskog.  

Höjd: 50 m ö.h.

Möjlig 

fornlämning
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1.  Utredningsområdet markerat på utdrag ur Terrängkartan. Skala 1:50 000. _____ 4

2.  Utredningsområdet med samtliga objekt markerade på utdrag ur  

digitala Fastighetskartan. Skala 1:10 000. _______________________________ 6

3.  Den här kolbottnen, objekt 28, har markerats med gul-svarta band inför  

avverkning. Foto ___________________________________________________ 9

4.  Kolbottnen, objekt 67, är mycket tydlig och välbevarad vilket ger den ett högt 

upplevelsevärde. Foto______________________________________________ 10

5.  Kolbottnar på hyggen lever farligt om de inte är kända. Objekt 77, har  

hyggesplöjts av misstag. Foto _______________________________________ 11

6.  Ortsbon Stig Larsson visade  era kolbottnar och kolarkojor, här ses  

kojan objekt 26. Foto _______________________________________________11

7.  Stenbrotten, objekten 21 och 22, ligger det ena ovanför det andra. Foto ______ 12

8.  Denna ladugård på Mariedals gård byggdes av ryska krigsfångar enligt  

uppgift av ortsbor. Foto _____________________________________________ 12

9.  Den större av de två tjärdalarna, objekt 18. Foto _________________________ 12

10.  Den mindre av de två tjärdalarna, objekt 19. Foto ________________________ 13

11.  Det lilla gränsmärket, objekt 2. Foto ___________________________________ 14

12.  Ett boplatsläge är beläget vid en liten grotta, objekt 57. Foto ________________ 15

13. Grottan har bildats av jättelika block, objekt 57. Foto  ______________________15

14. I traktorspår genom ett boplatsläge, objekt 76, iakttogs kvarts, krossad  

eller slagen – en indikation att undersöka vidare. Foto ____________________ 15

15. Terrängkarta med boplatslägena markerade vid en strandlinje 50 meter över 

dagens havsyta.  __________________________________________________16

16. Terrängkarta med boplatslägena markerade vid en strandlinje 46 meter över 

dagens havsyta.  __________________________________________________17

Figurförteckning
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Efter beslut av Länsstyrelsen i Örebro län har Arkeologerna, vid Statens 
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Figur 1. Utredningsområdet markerat på utdrag ur Terrängkartan 602 Örebro, i skala 1:50 000, 
och Sverigekartan.
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Inledning

Efter beslut av Länsstyrelsen i Örebro län har Arkeologerna, Statens 
historiska museer, genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom 
fastigheten Heden 1:11 i Lindesbergs kommun, Västmanland. Utred-
ningen ska fungera som planeringsunderlag för byggnation av nytt 
industriområde. Uppdragsgivare var Lindesbergs kommun. 

Utredningsområdet är cirka 220 ha, d.v.s. 2,2 km2 stort (se  gur 1 
och 2). Topogra n utgörs till största delen av  acka,  ikiga söderslutt-
ningar av moränklädda mindre berg med sänkor däremellan. Jordar-
terna mellan berg och hällar utgörs av sandig/siltig morän, mosstorv 
och ett litet parti glacial och postglacial lera i den uppodlade södra 
centrala delen. Vegetationen består övervägande av skogsmark med 
blandskog av olika åldrar, varav stora ytor är slyröjda med kvarlig-
gande ris. Några ytor är avverkade med utsparade fröträd (Bondes- 
son 2016). 

Antikvarisk bakgrund 

Av Wivianne Bondesson

Utredningsområdet förstagångsinventerades år 1956 och reviderades 
år 1982. Därefter har projekt Skog & Historia inventerat området.

Inom utredningsområdet fanns en sedan tidigare känd lämning, 
Näsby 45:1, registrerad i Fornminnesregistret (FMIS) vid Riksanti-
kvarieämbetet, se objekt 50. Lämningen utgörs av en stensättning (?), 
d.v.s. en möjlig förhistorisk grav, som anges vara osäker och behöva 
undersökas för att fastställa status. Skog & Historia hade registrerat 
en kolarkoja centralt i området, objekt 17.

I Näsby socken är ett  ertal lämningar registrerade i FMIS bl.a. ett 
 ertal fyndplatser för föremål från stenåldern. 

I socknen är även tolv fyndplatser registrerade i SHM:s lösfynds-
register, dock  nns inget fynd registrerat på de aktuella ägorna eller 
som kan knytas direkt till utredningsområdet. Fynden utgörs framför 
allt av stenyxor med eller utan skafthål (bl.a. Inv. nr 5388, 6517, 12871, 
12903, 12988, 13066, 14088, 16466, 16657, och 26588). 

Ortnamnen, i det här fallet naturnamn som Kolmosskärret och 
Olles äng, har kontrollerats i SOFI och har båda äldsta belägg från 
1900-talet.

Under år 2015 utfördes en arkeologisk utredning etapp 1 av 
Wivianne Bondesson från Arkeologerna, Statens historiska museer 
(Bondesson 2016). Vid denna registrerades sammantaget 82 objekt 
varav 79 lämningar bedömdes vara möjliga fornlämningar vars status 
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ur Fastighetskartan, blad 65F9BS Skogsberg och 65F9CS Frövi. Skala 1:15 000.
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skulle bestämmas vid etapp 2. Objekten utgjordes av 22 boplatslägen, 
32 kolningsanläggningar, 23 husgrunder/kolarkojor, två tjärdalar, två 
stenbrott och ett gränsmärke.

Målsättning

Den arkeologiska utredningen etapp 2 hade två övergripande 
målsättningar:
1. Att fastställa statusen för samtliga boplatslägen som påträffats vid 

den arkeologiska utredningen etapp 1.
2. Att utifrån ett urval av kolningsanläggningarna skapa en represen-

tativ helhetsbild för kolningsmiljöerna i avseende på användnings-
tid och utnyttjande av olika delar av området.

Utöver detta önskades en prioritering av kolningslämningar gällande 
lämplighet/kunskapspotential för vidare undersökningar. Efter fäl-
tundersökningen önskade även Länsstyrelsen att en utökad rapporte-
ring kring resultat och metodik för metalldetekteringen skulle göras.

Metod och genomförande

Boplatslägena undersöktes främst med maskinschakt där ytan skikt-
vis togs bort. Vid de platser en maskin inte kunde nå handgrävdes 
små 1×1 meter stora schakt. Schakten placerades utifrån topogra n 
i området där vi startade vid de lämpligaste lägena och arbetade 
oss därifrån. Delar av massorna sållades för att leta efter mindre 
kvartssplitter och dylikt. 

Utöver detta gjordes en mindre kontroll av våtmarkerna för att 
kontrollera möjligheterna för våtmarksfynd och om övertorvade ytor 
kunde  nnas vid boplatslägena.

Kolningsanläggningar, kolarkojor och tjärdalar undersöktes alla 
med likartad metod. Vid dessa lämningar rensades mindre ytor upp 
för hand och med maskin. I kolbottnar togs även i vissa fall smala 
schakt upp. Syftet var att få grepp om konstruktioner och få goda 
kontexter för provtagning. Vid alla kolningskontexter gjordes även en 
övergripande besiktning för att utvärdera de olika objektens kunskap-
spotential. Här bedömde vi bevarandegrad, komplexitet, infartsvägar, 
vattenvägar och täkter.

Vid undersökningen användes även metalldetektering. Syftet var 
att ge ytterligare möjligheter att datera kolbottnar/kolarkojor genom 
att  nna typologiskt daterbart material. Sammantaget 14 kolnings-
kontexter undersöktes med hjälp av metalldetektering (se tabell 2).

Metoden var densamma inom varje undersökt objekt. Initialt 
detekterades resterna efter kolmilan, det visade sig emellertid att 
eventuella fynd oftare framkom i kolmilans ytterkanter, i kanten av 
vallen. Detekteringen kom därefter att fokusera kring kolmilans yttre 
konstruktionsdetaljer och inte till de centrala delarna. Lämningar av 
kolarkojor samt deras direkta närområden undersöktes systematiskt 
i plan. Övrig terräng i anslutning till kolmilan och eventuell kolarkoja 
undersöktes i mån av tid och i de fall vegetationen tillät. 

Metalldetektering gav ett bättre resultat i områden som inte 
hade schaktats och metoden bör således i ett första steg utföras före 
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eller i samband med schaktning. Torv, men även stenar och rötter 
kan inverka negativt på detektorns sökdjup. I framtiden föreslås att 
detekteraren detekterar skiktvis mellan skoptagen. Metalldetektorn 
var inställd så att den inte diskriminerade någon metall. Den totala 
mängden av olika metaller inom en lokal bedömdes och sammanställ-
des (se tabell 2). 

Framkom fynd av daterande karaktär äldre än år 1850 avbröts 
detekteringen. 

Resultat

Vid denna utredning ingick sammanlagt 89 objekt varav sju tillkom 
vid etapp 2. Resultaten och bedömningarna för status kan ses i  gur 
3, 4 och bilaga 1. Vid genomgången nedan kommer resultaten delas 
upp i boplatslägen, skogslämningar och ett kapitel speciellt rörande 
resultaten från metalldetekteringen. 

Boplatslägen

Sammantaget undersöktes 22 boplatslägen för att kontrollera om 
eventuella stenåldersboplatser fanns inom området. På två av dessa, 
objekt 5 och objekt 76, påträffades slagen kvarts och skörbränd sten. 
Kvartsen från bägge lokalerna har även kontrollerats av Kjel Knuts-
son, Uppsala universitet, och Helena Knutsson, Stoneslab.

På objekt 5 togs sammantaget fem schakt upp av vilka fyra var 
fyndförande (se  gur 5). Sammantaget påträffades 38 kvartsarte-
fakter med en sammanlagd vikt av 141 gram. Dessa fördelade sig på 
kategorierna kärnor, avslag, avfall och splitter (se bilaga 3). Utöver 
fynden framkom även skörbränd sten (schakt 538) och ett mindre 
kvartsbrott (schakt 522). Fornlämningen är inte säkert avgränsad i 
någon riktning utan endast topogra skt avgränsad.

På objekt 76 togs två schakt upp, bägge var fyndförande (se  gur 
6). Sammantaget påträffades 50 kvartsartefakter med en samman-
lagd vikt av 466 gram. Dessa fördelade sig på kategorierna kärnor, 
avslag, bearbetad, avfall och splitter (se bilaga 3). Utöver fynden fram-
kom även skörbränd sten (schakt 628), Fornlämningen är inte säkert 
avgränsad i någon riktning utan endast topogra skt avgränsad.

Gällande kvartsen för bägge platserna kan man nämna att både 
plattforms- och bipolär metod förekommer. Kvartsen är generellt hårt 
nedarbetad och består av mindre kärnor och avslag.

Skogsbrukslämningar

Vid den arkeologiska utredningen etapp 1 påträffades 57 objekt som 
fördelade sig över tre objektstyper, dessa var: 32 kolningsanlägg-
ningar, 23 husgrunder/kolarkojor, två tjärdalar. Vid etapp 2 utgick 
en av kolarkojorna (objekt 49) och 7 nya objekt påträffades, fyra 
kolningsanläggningar, två kolarkojor och ett område med skogs-
brukslämningar (se  gur 4 och bilaga 1).

Utifrån kravspeci kationen har en övergripande bedömning 
kring skogsbrukslämningarna i området gjorts. Majoriteten av dessa 
bedöms vara fornlämningar utifrån fyndbild och 14C-dateringarna 
som visar att området kontinuerligt brukats för kolning från 1400-
talet fram till början av 1900-talet (se  gur 9, tabell 1 och bilaga 3). 
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För en detaljerad bild över status och 
objektstyp se  gur 3, 4 och bilaga 1.

Utöver bedömningen kring forn-
lämningsstatus gjordes även en över-
gripande bedömning av objektens 
kunskapspotential vid en eventuell 
vidare undersökning (se tabell 1). 
Kriterier som ingick var bevarandegrad, 
komplexitet (antal ingående element), 
körvägar, tillgång till vatten, fyndbild 
och 14C-analyserna.

Figur 5. Plan över objekt 5 med schakt markerade på utdrag ur Fastighetskartan, blad 
65F9BS Skogsberg och 65F9CS Frövi. Skala 1:500.
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Tabell 1. Bedömning av de olika objektens 
kunskapspotential. ( ) visar sammanhållna 
kontexter, vanligen kolningsanläggning 
med tillhörande kolarkoja.

Kunskaps- 

potential

Objekt

Hög (7–9), (23–24), (25–26), (31, 83 och 84), 

(37–38 och 88–89), (60–61), (67–68)

Medel (3 och 90), (35–36), (39–40), (41–42), 

(52–53), (58–59), (63–64), (65–66), 

(69–70), (78–80)

Låg (18, 19, 85 och 86), (43–44), (48), (50), 

(54), (55–56), (71–72), (77), (81–82)
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Metalldetekterade objekt

Alla metalldetekterade objekt har sammanställts i tabellform (se 
bilaga 3 och tabell 2). Inom objekt där det framkom arkologiskt 
intressant metall följer en beskrivning för hur metalldetekteringen 
utfördes. 

Kolmilan inom objekt 16 detekterades i plan, fyndintensiteteten 
var högre i dess utkanter och i anslutning till ett virkesupplag. 

Inom objekt 69/70 metalldetekterades kolarkojan och ett mindre 
avsnitt av kolmilans vall. Fynden påträffades framför kolarkojans 
ingång samt i kanten av kolmilans vall. 

Inom objekt 25/26 detekterades kolarkojan men utan något 
resultat. Fynden påträffades i kolmilans vall samt i området mellan 
kolmila och kolarkoja (sannolik aktivitetsyta). Ett mindre antal 
metallutslag inom det detekterade området kvarlämnades utan vidare 
undersökning.
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Figur 6. Plan över objekt 76 med objekt 74 och 75 samt schakt, markerade på utdrag ur Fastighetskartan, 
blad 65F9BS Skogsberg och 65F9CS Frövi. Skala 1:300.
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Tabell 2. Alla metalldetekterade objekt. I höger stapel framgår den totala andelen arkeologiskt 
intressant metall inom detekterade ytor (1 = låg, 5 = hög). Förklaring: tidigmodern tid  
(ca 1500–1800), senmodern tid (1800 till idag).

Objekt nr Anmärkning Datering utifrån fyndmaterialet Total metall- 

frekvens 1–5

7–9 - - -

16 Fyndet av en vintersöm tyder på framforsling av virke under vinterhalvåret Senmodern tid 3

18–19 Endast recent skräp inom området 1900-tal -

25/26 Spikfynd intill vallen antyder att de ingått i kolmilans ytterkonstruktion. Tidigmodern–senmodern tid 2

48–49 Inga fynd - -

50 - - -

60–61 Trasiga redskap såsom kolarkrok och kolraka påvisar kolningsaktiviteterna inom 

platsen. Fyndet av en oxsko antyder användning av oxar 

Tidigmodern–senmodern tid 2

69/70 Även här framkom en oxsko som antyder användning av oxar Tidigmodern–senmodern tid 1

75 Flera myntfynd från perioden 1801–1855 Tidigmodern–senmodern tid 3

71–72 Recent spik 1900-tal -

78–80 - - -

83 Två hästbroddar antyder en äldre fas inom lokalen. Inom området påträffades även 

en aktivitetsyta tillhörande en något yngre fas

Vendeltid–tidigmodern tid 2

85–86 Recenta fynd 1900-tal -

90 - - -

Inom objekt 60/61 detekterades ett mindre område (5×5 m) mellan 
vall och kolarkoja. Kolarkojan var övertäckt med ris från en skogsav-
verkning och gick inte att undersöka. Inom den detekterade kvadran-
ten undersöktes alla utslag. 

Objekt 75

Söder om kolarkojan utfördes en systematisk metalldetektering 
inom ett begränsat område på cirka 5×5 meter. Marken var här delvis 
uppkörd av skogsmaskiner. Övriga ytor intill kolarkoja och kolbotten 
detekterades inte. Inom den systematiskt undersökta kvadranten 
påträffades mynt, knappar, en luskam, ett handtag, ett föremål av 
tenn, likväl som en  ngerborg ( gur 4 och bilaga 3a). 

De mynt som påträffades daterades till perioden 1801–1855 (tabell 
3). Sex av mynten framkom i en mindre koncentration och de var 
staplade på varandra. Tygrester på ett av mynten antyder att de varit 
placerade i en mindre tygpåse och därefter grävts ned en dryg meter 
ut från kolarkojans vägg. De sex mynten var alla från Oscar den I:s 
regeringstid. Det äldsta myntet var av koppar och från Gustav IV 
Adolf regeringstid. Myntet antyder att platsen kan ha varit i bruk före 
år 1850. Mynt har emellertid en längre omloppstid och det är därmed 
inte säkert att platsen använts för kolning redan under 1800-talets 
första år. 
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Tabell 3. Mynten som påträffades intill kolarkojan (objekt 75).

Sakord Material Datering Anmärkning

Mynt Silver 1831 1/8 Riksdaler specie. Karl XIV Johan. Silverhalt 750/1000

Mynt Koppar 1835–1855 2/3 skilling banco. Karl XIV Johan eller Oscar I

Mynt Koppar 1839 2/3 skilling banco. Oscar I

Mynt Koppar 1845 2 skilling banco. Oscar I

Mynt Koppar 1844 1 skilling banco. Oscar I

Mynt Koppar 1846 2/3 skilling banco. Oscar I

Mynt Koppar 1853 2 skilling banco. Oscar I

Mynt Koppar 1844–1855 1/3 skilling banco. Oscar I

Mynt Koppar 1844–1855 Sannolikt 1/3 skilling banco. Oscar I

Mynt Koppar 1801 ½ skilling riksgälds. Gustav IV Adolf

Inuti kolarkojan framkom en ytterligare luskam i närheten av platsen 
för kaminen. Antalet metallutslag inom platsen för själva kolarkojan 
var få. Mängden utslag söder om kojan föranledde att endast utslag av 
icke järn undersöktes och utslag av järn kvarlämnades. 

Objekt 83

Kolarkojan (objekt 84) detekterades i plan, i dess närhet framkom ett 
föremål av järn som sannolikt varit en del av en länk. I övrigt fram-
kom inga fynd vid kolarkojan. Intill östra delen av kolbotten detekte-
rades ett mindre område (cirka 5×5 m). Här framkom en handsmidd 
spik utan närmare datering. 

Sydväst om kolbottnen påträffades en plan och rektangulär yta 
tolkad som en trolig aktivitetsyta. Ytan metalldetekterades och här 
påträffades ett yxhuvud (F841) med avbrutet fäste samt en kniv med 
tånge (F842). Övriga fynd var en hästskosöm samt två handsmidda 
spikar. Fynden bedömdes vara tidigmoderna. Väster och nordväst 
om aktivitetsytan detekterades en större yta i plan (cirka 8×8 m). 

Figur 7. Hästbroddar F28/F840 och F27/F838 före konservering. Skala 1:1. 
Foto: Magnus Lindberg.

F840 F838
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Här framkom två hästbroddar (F27 och F28), ett skavjärn (F837), 
två spikar, ett kopparmynt (F839) samt en kil (F829) (se  gur 8). 
Hästbroddarna är från perioden vendeltid–tidig medeltid (se Borg 
1998:227–28) och kopparmyntet är daterat till år 1715 (Bornestaf, 
muntlig uppgift). Inom ytan som detekterades systematiskt i plan 
kvarlämnades ett mindre antal järnutslag utan vidare undersökning.

Sammanfattningsvis påvisade metoden (systematisk metallde-
tektering) att  era av lokalerna använts mycket längre än vad som 
tidigare varit känt. Mest anmärkningsvärt var resultatet från objekt 
83, där konstaterades två faser; en äldre fas daterad till vendeltid–
tidig medeltid samt en yngre fas sannolikt relaterad till tidigmodern 
tid (troligen 1700-talet). 
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Figur 8. Plan över objekt 83 med objekt 31 och 84 samt schakt, markerade på utdrag ur 
Fastighetskartan, blad 65F9BS Skogsberg och 65F9CS Frövi. Skala 1:400.
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Skogsberg och 65F9CS Frövi. 
Skala 1:10 000.
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Analyser

Enligt kravspeci kation så gjordes tio 14C-analyser på ett urval av 
kolbottnarna för att få en generell bild av brukstiden för kolningen i 
området. För att få en god bild valdes kolbottnar av olika typer och 
spritt över området (se  gur 9 och tabell 4).

En vedartsanalys utfördes av Ulf Strucke för urval för 14C-analys. 
Vedartsanalysen visade också att främst tre trädslag använts; tall, 
gran och björk men även ett mindre inslag av salix sp. påträffades (se 
bilaga 4).

Den samlade bilden utifrån 14C-analyserna, fynden och anlägg-
ningstyper pekar på att hela området utnyttjats för kolning från 
åtminstone 1400-tal fram till början av 1900-tal. Vad som bör näm-
nas är att kollagret vid objekt 9 var relativt tunt och förekom spora-
diskt i anläggningen. Trots den relativt dåliga kontexten analyserades 
kolprovet då objekt 9 var den enda liggmilan i området. Resultatet får 
dock ses som tveksamt, troligen har en äldre skogsbrand daterats.

Sammanfattning och diskussion

Den arkeologiska utredningen etapp 2 har påvisat 2 mesolitiska 
boplatser och bedömer att 32 kolningsanläggningar (kolbottnar och 
kolningsgropar), 22 husgrunder (kolarkojor), 2 kemiska industrier 
(tjärdalar) och 1 område med skogsbrukslämningar bör ges fornläm-
ningsstatus. I övrigt klassades 2 kolningsanläggningar (kolbottnar) 
och 1 husgrund (kolarkoja) som övrig kulturhistorisk lämning. 

Inför framtida arkeologiska utredningar (etapp 2) av liknande 
lokaler föreslås att metalldetektering redan initialt används som en 
metod då detta gav goda resultat i förhållande till insatsen. Detekte-
ringen uppdagade daterande metallföremål och kunde genom fynden 
påvisa kolarkojor, aktivitetsytor och körvägar. 

Tabell 4. Resultaten för de 14C-analyser som utfördes.

ICA ID Kontext Material
14

C-datering Kalibrerat med 2 sigma

16C/0869 Obj. 25/PK 355 Träkol 120 ±30 BP 1680–1770 AD (32,6%) 

1800–1940 AD (62,8%)  

16C/0870 Obj. 69/PK 852 Träkol 220 ±30 BP 1640–1680 AD (36,7%)  

1740–1810 AD (44,7%) 

1930 AD (14,0%)

16C/0871 Obj. 9/PK 865 Träkol 1440 ±30 BP 570–660 AD (95,4%)

16C/0872 Obj. 60/PK 872 Träkol 320 ±30 BP 1480–1650 AD (95,4%)

16C/0873 Obj. 78/PK 876 Träkol 240 ±30 BP 1530–1680 AD (57,6%)  

1740–1800 AD (30,8%)  

1940 AD (7,0%)

16C/0874 Obj. 67/PK885 Träkol 400 ±30 BP 1440–1520 AD (76,4%) 

1580–1630 AD (19,0%)

16C/0875 Obj. 35/PK 886 Träkol 220 ±30 BP 1640–1680 AD (36,7%)  

1740–1810 AD (44,7%)  

1930 AD (14,0%)

16C/0876 Obj. 88/PK 891 Träkol 360 ±30 BP 1450–1530 AD (47,7%)  

1540–1640 AD (47,7%)

16C/0877 Obj. 52/PK 1000037 Träkol 310 ±30 BP 1490–1650 AD (95,4%)

16C/0878 Obj. 23/PK 924 Träkol 600 ±30 BP 1300–1410 AD (95,4%)
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Vid en arkeologisk utredning etapp 2 av kolarkojor och kolmilor 
bör detektering och schaktning upphöra om det påträffas fynd som 
möjliggör en fornlämningsförklaring av platsen. Antalet fynd inom 
lämningstypen har visat sig vara begränsat och det är att föredra att de 
kvarlämnas till eventuell förundersökning eller särskild undersökning. 
Avsatta medel för konservering ska redan i utredningsstadiet (etapp 2) 
 nnas med i kostnadsberäkningen. 

Vid kommande arkeologiska utredningar av liknande miljöer bör 
metalldetektering fokusera på;
1. Kolarkojor och deras närområden
2. Aktivitetsytor (virkes-/kolupplag, lastzoner etc.) i anslutning till 

kolarkojan/kolmilan
3. Körvägar

Den arkeologiska utredningen etapp 2 vid Frövi har uppfyllt de upp-
satta målsättningarna och också påvisat möjligheter kring metodut-
veckling för framtida utredningar av denna typ av lämningar.

Referenser

Bondesson W. 2016. Utmarkslämningar i Frövis utkant. Arkeologisk 
utredning etapp 1. Arkeologerna, Statens historiska museer.  
Rapport 2016:1. Stockholm.

Borg, K. (red.) 1998. Eketorp-III. Den medeltida befästningen på 
Öland. Artefakterna. Stockholm.
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Bilagor

Bilaga 1. Objekttabell

Objekt nr Beskrivning Statusförslag Kommentar

1 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 40×30 m stort (N–S), beläget i S-sluttande gip 

mellan låga knallar. Mycket stenigt. Bevuxet med  era uppvuxna barr- och lövträd. 

Stig löper genom området. Orientering: –Terräng: S-sluttande gip. Skogsmark, 

blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Utgår

2 Gränsmärke. Postament, skingrat, ca 1–1,2 m i diameter och 0,1 m högt, av 

0,15–0,4 m stora stenar lagda i ett skift. Hjärtsten, centralt belägen, halvliggande 

klumpsten, 0,5×0,4×0,3 m stor. Delvis övermossat. Raserat, ej i känd gräns. 

Orientering: - Terräng: Krön av bergsknalle. Skogsmark, blandskog.  

Höjd: 45 m ö.h.

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning

3 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, ca 23 m i diameter och 0,3 m hög. Ställvis 

synlig vall kring kanten, 1–2 m bred och upp till 0,3 m hög. Ojämn inre yta. 

Bevuxen med mycket rikligt med sly. Kol vid sondning, rikligt. Orientering: 1 m NÖ 

om kraftledningsstolpe. Terräng: S-sluttning. Kraftledningsgata, sly.  

Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

4 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 60×35 m stort (N S). Beläget i Ö sluttande 

blockig moränmark med berghällar. Mellan dessa är jämnare, sandigare ytor. 

Kolbotten inom området. Kvartsåder på berghäll i SV. Läget är mycket svårt att 

överblicka, fortsätter möjligen mot N. Orientering: I kraftledningsgata.  

Terräng: Ö-sluttning. Kraftledningsgata, skogsmark, sly. Höjd: 45–50 m ö.h.

Utgår

5 Boplats, ca 90×45 m stort (Ö–V), beläget i mycket  ack S-sluttning omgiven av 

låga knallar. Ställvis sankt, ställvis stenigt och blockigt men med  na sandiga 

små ytor däremellan. Bevuxet med nyligen slyröjd, gles uppvuxen blandskog. 

Orientering: Invid och SV om elljusspår. Terräng: Flack S-sluttning i kuperat 

område. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Fornlämning, 

mesolitisk 

boplats

Slagen kvarts och 

skörbränd sten.

6 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 130×20 m stort (N–S), beläget på en avsats i 

V-sluttning ner mot vattendrag, f.d. smalt sund. Stenigt, blockigt men med jämnare 

sandigare ytor däremellan. Bevuxen med uppvuxen blandskog. Hjulspår efter 

skogsmaskin tvärs igenom. Orientering: Invid och S om elljusspår. Terräng: Avsats 

i V-sluttning. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Utgår

7 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, ca 19 m i diameter och 0,3–0,4 m hög. 

Ställvis vall kring kanten, 1–2 m bred och 0,3–0,4 m hög. Delvis urgrävd inre yta. 

Bevuxen med ett  ertal barr- och lövträd. Kol vid sondning. Orientering: –.  

Terräng: Plan mark med stenar och block. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

8 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, ca 5×3,5 m stor (ÖNÖ–VSV). Byggd mot ca  

1,8 m högt block i ÖSÖ. Vall i N och S, 1,5–3 m breda och 0,2–0,3 m höga. 

Öppning mot V, i en 1 m bred vall, 0,1 m hög. Spismursröse i Ö, 1,5 m i diameter 

och 1 m hög upplagd mot block. Bevuxen med  era barr- och lövträd. Orientering: 

2 m Ö om kolbotten. Terräng: Plan mark med  era stenar och block. Skogsmark, 

blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

9 Kolningsanläggning. Kolbotten, kvadratisk, 11×11 m stor och 0,2 m hög. Ränna 

på 3 sidor, 1–1,5 m bred och 0,2–0,3 m djup. Gropar och block på den V sidan. 

Urgrävd inre yta 0,1 m djup. Bevuxen med ett fåtal barr- och lövträd. Kol vid 

sondning. Orientering: 7 m N om stig. Terräng: Flack, ställvis blockig S-sluttning. 

Skogsmark, blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild och 
14

C-analys. Markerad 

på 1904 års karta.

10 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 70×15 m stort (NV–SÖ), beläget i  ackt pass 

mellan bergsknallar, på en forntida ö. Stenigt, blockigt men jämnare än övrigt 

och med sandiga/siltiga, tämligen stenfria ytor däremellan. Bevuxen med tät ung 

blandskog. Orientering: – Terräng: Smalt  ackt pass. Skogsmark, blandskog. 

Höjd: 45–50 m ö.h.

Utgår

11 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 65×15 m stort (NV–SÖ), beläget i smalt  ackt 

pass mellan låga bergsknallar. Ställvis blockigt och stenigt men med  era jämnare 

ytor däremellan. Bevuxen med gles blandskog. Orientering: –.  

Terräng: Smalt  ackt pass. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Utgår

12 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 140×55 m stort (NÖ–SV), beläget på krön 

av liten höjd med omväxlande sandiga och mer steniga ytor. En forntida liten ö. 

Stört av kraftledningsgata. Bevuxet med tät sly. Orientering: I kraftledningsgata. 

Terräng: Krön av liten höjd. Skogsmark, sly, kraftledningsgata. Höjd: 45–50 m ö.h.

Utgår

13 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 80×25 m stort (N–S), beläget på avsats vid 

kanten till en f.d. vik samt i liten  ack gip mellan låga hällar. Ställvis blockigt/

stenigt men med jämna siltiga ytor emellan. Bevuxet med ung barrskog invid 

hygge. Orientering: –. Terräng: Avsats i Ö-sluttning. Skogsmark, blandskog och 

föryngringsyta. Höjd: 45–50 m ö.h.

Utgår

Tabellen fortsätter på nästa sida.
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Objekt nr Beskrivning Statusförslag Kommentar

14 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 37×12 m stort (NNV–SSÖ), beläget i två små 

norrvända gipar som mynnar i en f.d. vik. Ställvis blockigt och stenigt men jämnare 

än övrigt. Föryngringsyta. Orientering: Invid och S om motionsspår. Terräng: Små 

gipar. Skogsmark, föryngringsyta. Höjd: 45–50 m ö.h.

Utgår

15 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 75×20 m stort (Ö–V), beläget i pass mellan låga 

bergsknallar och på ytorna utanför passmynningarna. Passet vetter mot forntida 

vik. Ställvis blockigt och stenigt men jämnare sandiga/siltiga ytor däremellan. 

Bevuxet med uppvuxen blandskog samt föryngringsyta.  Orientering: Två stigar i 

området. Terräng: Pass mellan låga bergsknallar. Skogsmark, blandskog.  

Höjd: 45–50 m ö.h.

Utgår

16 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, ca 23 m i diameter och 0–0,4 m hög. Ställvis 

vall kring kanten, 1–3 m bred och 0,1–0,4 m hög. Försänkt inre yta, ojämn och 

stenig. Bevuxen med 1 stor asp och unga barr- och lövträd i SÖ, föryngringsyta 

i övrigt. Kol i maskinspår, rikligt. Orientering: I ägogräns. Terräng: Krön av  ack 

förhöjning. Skogsmark, föryngringsyta. Höjd: 40–45 m ö.h.

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning

Sentida skorstensmila.

17 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, ca 6×4 m stor (NÖ–SV). Vall i S och SÖ, 

1,5 m bred och 0,2–0,4 m hög. Lägre vall i V där öppningen är, ca 1 m bred. 

Spismursröse i NÖ, ca 3 m i diameter och 1–1,2 m högt. Bevuxen med  era unga 

barr- och lövtelningar. Registrerad i Skog&Historia. Orientering: 1 m SÖ om 

kolbotten. Terräng: Krön av  ack förhöjning. Skogsmark, barrskogsplantering. 

Höjd: 40–45 m ö.h.

Utgår Del av objekt 16

18 Kemisk industri. Tjärdal, rund, 5 m i diameter och 0,5 m djup. Saknar tydlig vall. 

Flack avtappningsränna, 3 m lång och 0,1 m djup (VSV–ÖNÖ) med rotvälta i 

ytteränden. Kol vid sondning i gropen. Bevuxen med en stubbe. Orientering: VSV-

sluttning. Skogsmark, blandskog. Terräng: Ca 10 m N om kraftledningsgata. 

Höjd: 45 m ö.h

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

19 Kemisk industri. Tjärdal, rund, 3 m i diameter och 0,3 m djup. Saknar tydlig vall. 

Ingen tydlig avtappningsränna, dock är en uppsamlingsgrop nedanför i sluttningen 

belägen ca 3,5 m VSV därom, 2 m i diameter och 0,2 m djup. Kol påträffades i 

båda groparna vid sondning. Bevuxen med gran, tall, björk och barrtelningar. 

Osäker. Orientering: VSV-sluttning. Skogsmark, blandskog. Terräng: I N kanten av 

kraftledningsgata. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

20 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 115×40 m stort (NV–SÖ), beläget på  acka, 

mindre steniga sluttningar ner mot bäck som rinner genom ytan. F.d. sund. 

Sandig/siltig mark. Bevuxet med uppvuxen blandskog med övervägande gran. 

Tjärdalar inom lokalen. Orientering: På ömse sidor om bäck. Terräng: Flack 

sluttning mot bäck. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Utgår

21 Brott/täkt. Bergtäkt (?), 8×5 m stort (VSV–ÖNÖ) och ca 1,4 m djupt. Oregelbundet 

avlång form och ojämn botten. Kraftigt övermossat, möjligen kallmurat i (VSV). 

Osäkert, liknar militärt objekt. Inget stenupplag eller skarpkantade stenar i 

närområdet. Bevuxen med några stora och några unga granar, en död gran samt 

en björkstock. Enligt ortsbor ska ryska krigsfångar uppfört en ladugård år 1867 på 

gården Mariedal, till vilken marken hör, och stenen kan ha brutits av dem till detta. 

Orientering: –. Terräng: Litet bergskrön. Skogsmark, gles blandskog.  

Höjd: 50 m ö.h.

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning

22 Brott/täkt. Bergtäkt (?), ca 12×4 m stor (VSV–ÖNÖ) och ca 2 m djup. V-formad 

pro l, ojämn botten. Kraftigt övermossat med ställvis kallmur (?). Från VSV är 

hålvägsliknande grävd ränna, ca 25 m lång, 4–1 m bred och 0,3–0,7 m djup (N–

S). Liknar militärt objekt. Saknar upplag av sten i närområdet. Bevuxen med några 

unga samt några äldre barr- och lövträd. Enligt ortsbor ska ryska krigsfångar 

uppfört en ladugård år 1867 på gården Mariedal, till vilken marken hör, och stenen 

kan ha brutits av dem till detta. Orientering: –. Terräng: Avsats i S-sluttning av 

berg. Skogsmark, gles blandskog. Höjd: 50 m ö.h.

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning

23 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 18 m i diameter och 0,4–0,7 m hög. Plan 

inre yta. Ställvis några gropar kring kanten, 1–2 m i diameter och 0,2–0,3 m 

djupa. Block i V kanten, 2×1,5 m stort och 0,4 m högt. Bevuxen med  era barrträd. 

Kol synligt i  era gryt. Orientering: – Terräng: Krön av  ack förhöjning N om 

bergsknalle. Skogsmark, barrskog. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild och 

14C-analys.

24 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 6×4 m stor (Ö–V), osäkert om den är kortare då 

den är kraftigt övermossad. Flacka vallar på sidorna, ca 1 m breda och 0,1–0,2 m 

höga. Centralt i N kanten är ett spismursröse, 2 m i diameter och 0,7 m högt, av 

upp till 0,4 m stora stenar, upplagt mot ett block, 2,5×1,5 m stort och 2,5 m högt. 

Bevuxet med 7 barr- och lövträd. Orientering: 2 m N om kolbotten. Terräng: Krön 

av  ack förhöjning N om bergsknalle. Skogsmark, barrskog. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

25 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 22 m i diameter och 0,5 hög. Vall 1–2 m 

bred och 0,4 m hög, innanför den är ställvis en ränna, 2–3 m bred och 0,2 m 

djup. Förhöjd inre yta, 12 m i diameter och 0,4 m hög. Kol vid sondning och i gryt. 

Bevuxen med  era barrträd. Orientering: –. Terräng: Förhöjning i  ackt område. 

Skogsmark, blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild och 
14

C-analys.
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Objekt nr Beskrivning Statusförslag Kommentar

26 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 4,5×4 m stor (NNV–SSÖ). Vall på 3 sidor, 1–2 

m bred och 0,2–0,3 m hög. Spismursröse i SSÖ, 3,5 m i diameter och 1 m högt, 

byggt av sten, 0,2–1 m stora. Bevuxet med ett tiotal barr- och lövträd av olika 

ålder. Orientering: 4 m Ö om kolbotten. Terräng: Flackt område. Skogsmark, 

blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

27 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 60×35 m stort (Ö–V) beläget på en  ack 

förhöjning på en  ack ”udde” som vetter mot S. Ganska stenigt men jämnare 

ytor däremellan med silt/sand. Bevuxen med övervägande uppvuxen barrskog. 

Orientering: – Terräng: Flack förhöjning. Skogsmark, barrskog.  

Höjd: 45–50 m ö.h.

Utgår

28 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 21 m i diameter och 0,4 m hög. Vall kring 

kanten 2–3 m bred och 0,3–0,5 m hög. Innanför är en ränna, 1–4 m bred och 0,2–

0,4 m djup. Förhöjd plan inre yta, 12 m i diameter och 0,3 m hög. Kol vid sondning. 

Bevuxen med  era barr- och lövträd av olika ålder. Orientering: –. Terräng: Flack 

förhöjning N om bergsknalle. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning

Sentida skorstensmila. 

Markerad på 1904 års 

karta.

29 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, ca 6×4 m stor (SÖ–NV). Vall på 4 sidor, 1–2 m 

bred och 0,1–0,3 m hög, med ett block i NV kanten, 2×3 m stort och 1,4 m högt. 

Spismursröse centralt i NÖ kanten 1,2 m i diameter och 0,5 m högt, övermossat 

men med kännbara stenar. Bevuxet med  era barr- och lövträd av olika ålder. 

Orientering: 1 m ÖNÖ om kolbotten. Terräng: Flack förhöjning N om bergsknalle. 

Skogsmark, blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning

30 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund (?), ca 20 m i diameter. Tämligen plan, något 

ojämn yta utan tydlig avgränsning. Ställvisa mindre meterstora gropar runt kanten. 

Ställvis antydan till vall (?). Tjockt kollager vid sondning. Överväxt med ormbunkar 

och bevuxen med ett  ertal unga barrträd. Orientering: 30 m SSÖ om kolarkoja 

S&H. Terräng: Flack S-sluttning. Skogsmark, ung barrskogsplantering.  

Höjd: 45 m ö.h.

Utgår

31 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 22 m i diameter och 0,1–0,3 m hög. Ställvis 

otydlig vall 1–2 m bred och 0,2–0,3 m hög. Några drygt meterstora block inom 

ytan. Otydlig och svåravgränsad. Rikligt med kol vid sondning. Bevuxen med ett 

 ertal barr och lövträd av olika ålder. Orientering: –. Terräng: Flack S-sluttning 

nedom bergsklack. Skogsmark, blandskog. Höjd: 50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån fynd. 

32 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 60×25 m stort (NV–SÖ), beläget i ett  ackt pass 

mellan låga bergsknallar. Ställvis blockigt och stenigt men ställvis jämnare än 

övrigt med sandiga siltiga ytor däremellan. Bevuxet med barr och lövträd av olika 

ålder. Orientering: – Terräng: Flackt pass mellan låga bergsknallar. Skogsmark, 

blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Utgår

33 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 120×45 m stort, (N–S), beläget på en  ack 

Ö-sluttning av en bredare ”udde” som vetter mot S. Ställvis blockigt och stenigt 

men med jämnare ytor däremellan med sandiga/siltiga partier. Bevuxen med 

ganska tätt med barr och lövträd av olika ålder. Orientering: Kolbotten inom 

områdets N yta. Terräng: Ö-sluttning. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Utgår

34 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 70×40 m stort (Ö–V), beläget i en  ack 

S-sluttning på en bred S-vänd ”udde”. Ställvis blockigt och stenigt men med 

jämnare ytor däremellan med sandiga siltiga partier. Kolbotten strax S därom. 

Bevuxen med barr och lövträd av olika ålder. Orientering: –. Terräng: Flack 

S-sluttning. Skogsmark, blandskog. Höjd: 50 m ö.h.

Utgår

35 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund(?), ca 27 m i diameter och ca 0,2 m hög. 

Relativt plan yta S om bergsknalle, Några block i Ö kanten. Skuren av traktorstig 

i Ö. Rikligt med kol vid sondning. Bevuxen med rikligt med unga barr och 

lövträd. Orientering: I och V om traktorstig. Terräng: Plan yta S om bergsknalle. 

Skogsmark, blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild och 
14

C-analys.

36 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 5×3,5 m stor (SV–NÖ). Vall på två sidor, 1,5 m 

bred och 0,1–0,2 m hög. Anlagd mot block i SV, 4×3 m stort och ca 1,5 m högt. 

Mot detta är övermossat spismursröse, ca 2 m i diameter och 0,5 m högt av 

ca0,2–0,4 m stora stenar. Stubbe mitt i samt bevuxen med lite sly. Orientering: 

Invid och NNÖ om kolbotten. Terräng: Plan yta S om bergsknalle. Skogsmark, tät 

blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

37 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, ca 13 m i diameter och 0,2 m hög. Ställvis 

vall, 1 m bred och 0,1–0,2 m hög. I V och SV är 2 gropar, 3,5 m långa, 2-3 m breda 

och 0,3–0,5 m djupa. Bevuxen med ett  ertal unga barrträd. Kol vid sondning. 

Orientering: – Terräng: Krön av bergsknalle. Skogsmark, ung blandskog.  

Höjd: 50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

38 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 5×4 m stor (NV–SÖ). Vallar längs långsidorna, 

2 m breda och 0,2–0,4 m höga, den N med ett ca 1 m stort block I SV. Block 

diagonalt i VNV, 2×1,5 m stort och 1,2 m högt. Spismursröse i NV ca 1,5 m i 

diameter och 0,5 m högt. Öppning i SÖ. Bevuxen med 2 granar. Orientering:  

6 m NV om kolbotten. Terräng: Krön av bergsknalle. Skogsmark, uppvuxen 

barrskog. Höjd: 50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

Tabellen fortsätter på nästa sida.
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39 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 23 m i diameter och 0,3–0,8 m hög. Ställvis 

ojämn, försänkt inre yta. Utsparad med högstubbar. Bevuxen med ett  ertal 

unga barrträd och några lövträd i SV delen. Kol i markskada. Belamrad med ris. 

Orientering: – Terräng: Plan yta S om bergsknalle. Skogsmark, föryngringsyta. 

Höjd: 50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

40 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 7×5 m stor (NÖ–SV). Block i VSV hörnet,  

2,5 m stort och 0,8 m högt. Vall i SV–V–NÖ, 1,5 m bred och 0,3 m hög. Centralt i V 

kanten är ett övermossat spismursröse, 3 m i diameter och 1,2 m högt. 3 stubbar. 

Bevuxet med några grantelningar. Orientering: Invid och NNÖ om kolbotten. 

Terräng: Plan yta S om bergsknalle. Skogsmark, föryngringsyta. Höjd: 50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

41 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, ca 20 m i diameter och 0,1–0,7 m hög. Plan 

inre yta. Bevuxen med ett fåtal uppvuxna barrträd samt rikligt med barrtelningar 

i S delen. Kol vid sondning. Orientering: – Terräng: Krön av  ack förhöjning. 

Skogsmark, barrskog. Höjd: 50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

42 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 6×4 m stor (VSV–ÖNÖ). Vall I N–Ö–S, 1,5 

m bred och 0,1–0,3 m hög. Block i VNV, 2×2 m stort och 0,7 m högt. Mot block 

är spismursröse, 2,5 m i diameter och 1 m högt, med en stor gran. Öppning i S. 

Bevuxen med några grantelningar. Orientering: Invid och N om kolbotten. Terräng: 

Plan sandig förhöjning. Skogsmark, uppvuxen blandskog. Höjd: 50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

43 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 19 m i diameter och 0,3–0,7 m hög. Ställvis 

vall kring kanten, 2 m breda och 0,3 m hög. Centrala delen lätt förhöjd. NÖ 

kanten täckt av massor. Bevuxen med rikligt med barr och lövträd av olika ålder. 

Orientering: Ca 20 m SÖ om väg. Terräng: Avsats i SV-sluttning. Skogsmark, 

blandskog. Höjd: 50–55 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

44 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, oklar storlek. Centralt är ett spismursröse, 2 m 

i diameter och 0,5 m högt. Övermossad, några stubbar och ris. 2 fördjupningar på 

ömse sidor. Orientering: Ca 25 m SÖ om väg. Invid och NÖ om kolbotten.  

Terräng: Plan avsats I SÖ-sluttning. Skogsmark, blandskog. Höjd: 50–55 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

45 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 135×30 m stor (NNV–SSÖ), beläget i  ack 

V-sluttning samt på krön av  ack förhöjning. Ställvis blockigt och hällar men med 

jämnare ytor däremellan med sandiga siltiga partier. Bevuxen med övervägande 

barrskog av olika ålder. Orientering: – Terräng: V-sluttning samt krön av  ack 

förhöjning. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Utgår

46 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 100×40 m stor (N–S), beläget på en  ackt 

S-sluttande ”udde” nedanför bergsklack. Ställvis blockigt och stenigt men med 

jämnare ytor däremellan med sandiga/siltiga partier. Bevuxen med unga barrträd. 

Orientering: – Terräng: Flack S-sluttning nedom bergsklack. Skogsmark, unga 

barrträd. Höjd: 45–50 m ö.h.

Utgår

47 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 55×30 m stort (N–S), beläget på en 

markerad sandig/siltig ”ö” nedanför blockigt/stenigt berg. Stora delar skadad 

av kolningsverksamhet. Bevuxen med ställvis gles blandskog av olika ålder. 

Orientering: Kolbotten och kolarkoja inom ytan. Terräng: Flack förhöjning. 

Skogsmark, blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Utgår

48 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund (?), uppskattningsvis ca 20 m i diameter 

och inte tydligt förhöjd. Några gropar kring kanten (?) upp till 2 m långa och 0,4 

m djupa. Rikligt med kol vid sondning, i centrala delen. Bevuxen med ett  ertal 

unga barrträd samt slyröjd, varför den är oöverblickbar. Orientering: Strax N om 

vändplan. Terräng: Krön av  ack förhöjning, S om bergsklack. Skogsmark, ung 

barrskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

49 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja (?), 4,5×3 m stor (NNÖ–SSV), inbyggd i naturlig 

skreva. Längst in i NNÖ är spismursröse, ca1 m i diameter och 0,3 m synligt högt, 

av 0,2–0,3 m stora stenar. Bevuxen med en ung gran samt ormbunkar, belamrad 

med ris. Svårbedömd. Orientering: Ca 4 m NÖ om kolbotten. Terräng: Nedanför 

liten bergsklack. Skogsmark, ung barrskog. Höjd: 50 m ö.h.

Utgår Naturlig stenansamling.

50/Näsby 45:1 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 22 m i diameter och 03–0,5 m hög. Ställvis 

ränna, 2 m bred och upp till 0,3 m djup. Ställvis vall utanför rännan, 1 m bred och 

0,2 m hög. Kol vid sondning. Bevuxen med några unga granar och rikligt med 

lövsly. Näsby 45:1, fornlämningsliknande lämning, är en jordhög belägen ovanpå 

kolbottnen, i Ö delen. Sannolikt ditförd vid kraftledningsbygget. Ett älgtorn har 

rests ovanpå. Orientering: Omedelbart V om kraftledning. Terräng: Krön av  ack 

förhöjning. Skogsmark, glest med unga granar och lövsly. Höjd: 45–50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

51 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 200×75 m stort (N–S), beläget på en  ack, 

långsträckt sandig/siltig rygg med några block och hällar. Stor del av ytan 

skadad av vändplan samt kolningsanläggning med kolarkoja. Bevuxen med 

ett  ertal unga barr-och lövträd samt enstaka fröträd. Orientering: Vändplan 

samt kolningsanläggning inom ytan. Terräng: Långsträckt sandig/siltig rygg. 

Skogsmark, barrplantering. Höjd: 45–50 m ö.h.

Utgår
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52 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, ca 23 m i diameter och upp till 1 m hög i 

centrala delen. Ojämn inre yta med ett  ertal gropar och ojämnheter av olika 

storlek. Utsparad oregelbunden förhöjning i centrala delen, ca 6 m i diameter och 

1 m högt. Rikligt med kol vid sondning. Bevuxen med rikligt med unga barr- och 

lövträd. Orientering: – Terräng: Långsträckt sandig/siltig rygg. Skogsmark, tät ung 

blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild och 
14

C-analys.

53 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, ca 4×5 m stor (N–S). Vall i N, Ö, S, 1–3 m bred 

och 0,2 m hög. 2 block i V kanten, 1 respektive 1,7 m stora. Mot det större är ett 

övermossat spismursröse, ca 1,5 m i diameter och 1,3 m högt med 1 stubbe i. 

Bevuxet med  ertal unga barr- och lövträd. Orientering: – Terräng: Flack sandig/

siltig rygg. Skogsmark, ung blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

v Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

54 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, ca 22 m i diameter och 0,3–0,6 m hög. 

Ställvis vall, ställvis ränna i koncentriska former av varierande storlek, möjligen 

återanvänd. Kol vid sondning. Bevuxen med spridda träd av varierande ålder. 

Orientering: – Terräng: Krön av  ack förhöjning. Skogsmark, blandskog.  

Höjd: 50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

55 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, ca 6×5 m stor (Ö–V). Vall i S, Ö och N. I V är ett 

block, 2×1,5 m stort (Ö–V) och 1,3 m högt. Mot blockets Ö sida är ett övermossat, 

raserat spismursröse, drygt 1 m i diameter och 0,4 m högt. Bevuxen med ett  ertal 

unga barr- och lövträd. Orientering: 4 m Ö om kolbotten. Terräng: Flack ”udde” 

mot sankmark. Skogsmark, ung barrskog med sly. Höjd: 45–50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

56 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 22 m i diameter och 0,3–1 m hög. 

Koncentriska vallar och rännor ställvis, 1–2 m breda och 0,2 m höga/djupa. Kol 

vid sondning. Bevuxen med mycket rikligt med unga barrträd och enstaka unga 

lövträd. Orientering: – Terräng: Flack ”udde” mot sankmark. Skogsmark, ung tät 

blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

57 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 70×60 m stort (ÖSÖ–VNV), beläget på en  ack 

”udde” mot sankmark. I SÖ delen är  era enorma block, upp till 5 m höga. Mellan 

två block är en torr ”grotta”, uppskattningsvis 3×4 m stor och som högst  

1,3 m. Golvet utgörs till stor del av block men ytor med jord  nns även. 

Orientering: Kolbotten och kolarkoja inom ytan. Terräng: Flack udde mot 

sankmark. Skogsmark, tät ung blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Utgår

58 Kolningsanläggning. Kolbotten, 22 m i diameter och 0,2–0,4 m hög. Ställvis vall 

kring kanten, upp till 2 m bred och 0,2 m hög. Ställvis ränna innanför, 1 m bred 

och 0,1 m djup. Kol vid sondning. Bevuxen med rikligt med unga barrträd samt ett 

par äldre. Orientering: – Terräng: Avsats i S-sluttning. Skogsmark, tät blandskog. 

Höjd: 45–50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

59 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 5×4 m stor (SÖ–NV). SÖ delen synlig som en 

upphöjd plattform av jord ca 0,3–0,4 m hög med ett block i Ö hörnet, ca 1,5 m 

stort och 0,7 m högt. I V är ett övermossat, meterstort block, mot detta är ett 

raserat spismursröse, ca 1,5 m stort och 0,3 m högt. Bevuxet med  era unga 

barr- och lövträd. Orientering: 5 m NÖ om kolbotten. Terräng: Avsats i S-sluttning. 

Skogsmark, tät blandskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

60 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 20 m i diameter och 0,2–0,4 m hög. Ställvis 

vall kring kanten, 2 m bred och 0,2–0,4 m hög. Flera block i kanten. Otydlig 

begränsning ställvis. Kol vid sondning. Bevuxen med ett  ertal unga barr- och 

lövträd i Ö delen samt enstaka äldre i V delen. Orientering: På ömse sidor om 

ägogräns. Terräng: Plan förhöjning. Skogsmark, ung blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild och 
14

C-analys.

61 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 5×4 m stor (NÖ–SV). Synlig som en upphöjd 

plattform av jord, 0,2–0,4 m hög. I SV kanten är ett eller möjligen två meterstora 

block, ca 0,5 m höga. Mellan dem är ett spismursröse, ca 1 m i diameter och 0,5 m 

högt, av 0,2–0,4 m stora stenar. Bevuxen med 5 granar samt en kullfallen asp. 

Orientering: 2 m SV om kolbotten. Terräng: Plan förhöjning. Skogsmark, uppvuxen 

blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

62 Utredningsobjekt. Boplatsläge, ca 180×50 m stort (NNÖ–SSV), beläget på Ö- och 

S-sluttning av ”ö”. Ställvis blockigt och stenigt men jämnare sandiga/siltiga ytor 

däremellan. Bevuxet med tät, ung blandskog med enstaka äldre träd. Orientering: 

Kolbotten och kolarkoja inom ytan. Terräng: Ö och S-sluttning. Skogsmark, ung 

blandskog. Höjd: 50 m ö.h.

Utgår

63 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 18 m i diameter och 0,1–0,2 m hög. 

Vall kring kanten, 1–2 m bred och 0,1–0,3 m hög. Försänkt, plan inre yta. Kol 

vid sondning. Bevuxen med ett  ertal unga barr- och lövträd. Några stubbar. 

Orientering: – Terräng: Flack förhöjning. Skogsmark, ung tät blandskog.  

Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild. 

Markerad på 1904 års 

karta.

64 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, ca 5×4 m stor (Ö–V). Vall i S, Ö och N, 1 m bred 

och 0,1–0,2 m hög. I V är 2 block, 2,5–4 m stora och 1–1,5 m höga. Spismursröse 

anlagt mot blocken, 1,5 m i diameter och 0,7 m högt, mycket välbevarat. Bevuxen 

med ett par unga barrträd och belamrat med ris. Orientering: Invid och SSV om 

kolbotten. Terräng: Flack förhöjning. Skogsmark, ung tät blandskog.  

Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

Tabellen fortsätter på nästa sida.
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65 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 18 m i diameter och 0,1–0,7 m hög. Ställvis 

vall kring kanten, 1–3 m bred och 0,1–0,7 m hög. Svagt försänkt inre yta. Kol vid 

sondning. Bevuxen med ett fåtal uppvuxna barr- och lövträd samt barrtelningar. 

Orientering: – Terräng: Flack förhöjning. Skogsmark, uppvuxen gles blandskog. 

Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

66 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 6×5 m stor (Ö–V). Vall i S, V och N, 1 m 

bred och 0,2 m hög. Block i NÖ, ca 20 m stort och 1 m högt. Mot blocket är ett 

övermossat spismursröse, ca 2 m i diameter och 0,8 m högt. Bevuxet med en 

björk. 1 stock ligger tvärs över. Orientering: 2 m NNÖ om kolbotten. Terräng: Flack 

förhöjning. Skogsmark, gles uppvuxen blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

67 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, ca 15 m i diameter och 0,4 m hög. Vall kring 

kanten 3–4 m bred och 0,4 m hög. Jämn, försänkt inre yta. Kol vid sondning. 

Bevuxen med  era barr- och några lövträd. Orientering: –. Terräng: Avsats i S 

sluttning. Skogsmark, gles blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild och 
14

C-analys.

68 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 4,5×3,5 m stor (N–S). Vall i Ö och V, 1,5 m 

bred och 0,4 m hög. Öppning mot S. Toppformat block i N, 1,3×1 m stort och 

1,5 m högt. Mot block är ett välbevarat spismursröse, 1–1,5 m stort och 0,7 m 

högt. Skadad av hjulspår i S. Belamrad med lite ris. Orientering: 11 m ÖNÖ om 

kolbotten. Terräng: Flack S-sluttning. Skogsmark, gles blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

69 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 19 m i diameter och 0,4 m hög. Vall kring 

kanten, 4–5 m bred och 0,2–0,4 m hög. Jämn, försänkt inre yta. Kol vid sondning. 

Bevuxen med ett tiotal barrträd. Lite ris. Orientering: –. Terräng: Flack förhöjning. 

Skogsmark, gles barrskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild och 
14

C-analys.

70 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 5×3 m stor (NNV–SSÖ). Vall I V, Ö och N, 1–2 

m bred och 0,1–0,5 m hög. Öppning i V. Block i S, 1,5 m stort och 1,1 m högt. Mot 

block är ett övermossat spismursröse ca 1,5 m i diameter och 0,5 m högt. Bevuxet 

med 7 granar. Välbevarad. Orientering: 3 m NÖ om kolbotten. Terräng: Flack 

förhöjning. Skogsmark, gles barrskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

71 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 23 m i diameter och 0,2–0,5 m hög. Vall 

kring kanten, 2–4 m bred och 0,2–0,4 m hög. Sammanfaller med inre vall i N delen 

för sekundär mila, 13 m i diameter 0,2 m hög. Kol vid sondning och i markskada. 

Bevuxen med ett  ertal granar. Orientering: –. Terräng: Flack Ö-sluttning. 

Skogsmark, gles barrskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

72 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 5×4 m stor (N–S). Vall i Ö, V och N, 1–1,5 m 

bred och 0,5 m hög. Block i S, 2,5 m stort och 1,8 m högt. Mot blocket är 

ett övermossat spismursröse, 1,5 m i diameter och 1 m högt. Bevuxen med 

två granar. Orientering: 11 m VNV om kolbotten. Terräng: Flack Ö-sluttning. 

Skogsmark, gles barrskog. Höjd: 45–50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

73 Kolningsanläggning. Område med 6 kolbottnar, uppgift om. Inom ett ca 

100×100 m stort område ska enligt karta från år 1904  nnas fem mindre och en 

större kolbotten. Idag täckt av fyllnadsmassor från bruket. Kol påträffat centralt I 

området, invid och N om traktorspår. Bevuxen med gles blandskog. Orientering: 

Omedelbart Ö om väg. Terräng: Flack yta med fyllnadsmassor. Skogsmark, 

blandskog. Höjd: 40–45 m ö.h.

Utgår Området övertäckt 

med upp till 2 m 

ftllnadsmassor.

74 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 23 m i diameter och 0,4 m hög. Ställvis vall 

kring kanten, 1–3 m i diameter och 0,1–0,4 m hög. Något ojämn inre yta med ett 

block, 1,5 m stort och 0,1–0,3 m högt. Kol vid sondning. Bevuxen med ett  ertal 

unga barr- och äldre lövträd. Orientering: Invid och NV om traktorspår.  

Terräng: Flack förhöjning. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning

Använd efter år 1850 

utifrån mynt.

75 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, ca 5×3,5 m stor (SÖ–NV). Vall på alla sidor 

utom SÖ, där är 2 block, 1–1,5 m stora och 0,4–0,5 m höga. Mot dem är ett 

spismursröse, 1,5 m i diameter och 0,4 m högt. Bevuxen med en gran och en ung 

gran, belamrad med lite ris. Orientering: Invid och N om traktorspår. 2 m SÖ om 

kolbotten. Terräng: Flack förhöjning. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning

Använd efter 1850 

utifrån mynt.

76 Boplats, ca 40×40 m stort, beläget på en  ack förhöjning, ställvis stenigt, blockigt 

men med sandiga partier emellan. I traktorspår påträffades slagen (?) kvarts. 

Större delen av ytan upptas av kolningsanläggning. Bevuxen med ställvis gles, 

ställvis tät blandskog. Orientering: Omkring kolningsanläggning. Ömse sidor om 

traktorspår. Terräng: Flack förhöjning. Skogsmark, blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning, 

Mesolitisk 

boplats.

Slagen kvarts och 

skörbränd sten.

77 Kolningsanläggning. Kolbotten, närmast rund, 26 m i diameter och 0,3–1 m hög. 

Ställvis vall kring kanten, 2–3 m bred och 0,3–1 m hög. Kol i markskada. Flera 

stubbar. Ett block i NV kanten. Orientering: – Terräng: Krön av bergsknalle. 

Skogsmark, föryngringsyta. Höjd: 45–50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild. 

Markerad på 1904 års 

karta.

78 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, 18 m i diameter och 0,4 m hög. Ställvis vall 

kring kanten, 1–2 m bred och 0,2–0,4 m hög. Svagt försänkt, lite ojämn inre yta. 

Kol vid sondning. Bevuxen med  era barr- och lövträd av olika ålder. Orientering: 

Omedelbart NV om traktorspår. Terräng: Flack avsats i S sluttning. Skogsmark, 

glesblandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild och 

14C-analys. Markerad 

på 1904 års karta.
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Objekt nr Beskrivning Statusförslag Kommentar

79 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, 4×3 m stor (N–S). Vall i Ö, S och V. I N är ett 

övermossat spismursröse, 2,5×1,5 m stort (Ö–V) och 0,8 m högt, möjligen upplagt 

mot block. 1 synlig häll, 1×0,4 m stor och 0,1 m tjock. 1 död gran hänger över 

kojan, 1 grantelning. Orientering: Invid och V om kolbotten. Terräng: Flack avsats i 

S sluttning. Skogsmark, gles blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

80 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund (?), uppskattningsvis ca 18 m i diameter 

och 0,3 m hög. Ställvis vall kring kanten (?), ojämn och svåröverblickbar. Kol vid 

sondning. Bevuxen med rikligt med unga barr- och lövträd. Orientering: –.  

Terräng: Krön av  ack förhöjning. Skog, tät ung blandskog. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

över gripande 

fornlämningbild. 

Markerad på 1904 års 

karta.

81 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund, ca 18 m i diameter och 0,2 m hög. Ojämn 

inre yta, ställvis antydan till vall kring kanten, 1–2 m bred och 0,2 m hög. Kol 

vid sondning. Bevuxen med ett  ertal unga barr- och lövträd. Svåravgränsad. 

Orientering: – Terräng: Avsats i Ö-sluttning. Skogsmark, ung tät blandskog.  

Höjd: 50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

82 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, ca 4×4 m stor. Vall i Ö, V och N, 1–1,5 m 

bred och 0,4 m hög. Block i S, 1,5×1,5 m stort och 1,6 m högt. Mot blocket är 

ett övermossat, otydligt spismursröse, ca 1 m stort och 0,4 m högt. Ett ikullfallet 

träd ligger över, 1 högstubbe, bevuxet med ett  ertal unga lövträd. Orientering: 

Invid och NÖ om kolbotten. Terräng: Avsats i Ö-sluttning. Skogsmark, tät ung 

blandskog. Höjd: 50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

83 Område med skogsbrukslämningar där kolbotten objekt 31 och kolarkoja objekt 84 

ingår. Orientering: –. Terräng: Flack S-sluttning nedom bergsklack. Skogsmark, 

blandskog. Höjd: 50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild och 

fynd.

84 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja, ca 6×4 m stor, Vall i Ö, V 0,3 m höga och 1,8 m 

breda. Ingång i söder, block i norr. Osäker.Orientering: 20 m söder om kolbotten. 

Terräng: Avsats i svag V-sluttning. Skogsmark. Höjd: 50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.  

Ingår i objekt 83.

85 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund ca 10 m i diameter. Jämn inre yta med en 

vandringsstig igenom. Ligger på en mindre platå, 0,3-0,5 m hög. Delar övertäckt 

med sten troligen från rensning av närliggande bäck. Avfall från hus påträffades i 

kring kolbotten.Orientering: 10 m väster om bäck i gammal skog. Terräng: Gammal 

högvuxen skog. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

86 Kolningsanläggning. Kolbotten, rund ca 13 m i diameter. Jämn inre yta. Ligger 

i en svag västsluttning. Vegetationen består av gräsmark med 5 större träd 

i kolbottnen. Körväg går rakt över kolbottnen och avfall i form av asfalt och 

byggmaterial var dumpat på den. Orientering: VSV-sluttning. Skogsmark och 

gräsmark. Terräng: I N kanten av kraftledningsgata. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

87 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja. Utgår Dubbelregistrerad

88 Kolningsanläggning. Kolningsgrop, 4×2,3 meter stor, rektangulär. Djup 0,3–0,4 m 

med ett kollager på upp till 0,3 m. Orientering: direkt m sydväst om kolbotten. 

Terräng: Krön av bergsknalle. Skogsmark, ung blandskog. Höjd: 50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild och 
14

C-analys.

89 Kolningsanläggning. Kolningsgrop, 3,5×2,7 m stor, rektangulär. Djup 0,3–0,4 m 

med ett kollager på upp till 0,3 m. Orientering: direkt m väster om kolbotten. 

Terräng: Krön av bergsknalle. Skogsmark, ung blandskog. Höjd: 50 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.

90 Husgrund, historisk tid. Kolarkoja ca 4×3,5 m stor. Vall i Ö och V, 0,3 m höga 

och 0,5 m breda. Spisröse mot block i norr, 0,5 m högt och 1 m brett byggt av 

skärvig sten.Orientering: Direkt söder om större block. Terräng: S-sluttning. 

Kraftledningsgata, sly. Höjd: 45 m ö.h.

Fornlämning Status utifrån 

övergripande 

fornlämningbild.
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Bilaga 2. Schakttabell

Schakt nr Beskrivning N koordinat E koordinat Area, m
2

Djup, m

125 Överst 0,2 meter kol följt av morän. 6593448,396 520270,483 6,3 0,3

129 Avtorvad yta för att kontrollera kolbotten. 6593460,949 520266,991 13,6 0,05

133 Avtorvad yta för att kontrollera kolbotten. 6593446,522 520276,556 105,9 0,05

146 Kontrollschakt för kolbotten objekt 16. 6593448,883 520276,769 8,5

167 Överst 0,05 meter torv/mylla följt av 0,02 meter bleke, därunder morän. 6593639,535 520333,052 8,3 0,2

171 Överst 0,05 meter torv/mylla följt av 0,02 meter bleke, därunder morän. 6593627,007 520330,604 9,3 0,2

176 Överst 0,05 meter torv/mylla följt av 0,03 meter bleke, därunder morän. 6593629,059 520343,955 21,7 0,25

180 Överst 0,04 meter torv/mylla följt av 0,02 meter bleke, därunder morän. 6593623,817 520344,703 3,6 0,2

184 Överst 0,04 meter torv/mylla följt av 0,03 meter bleke, därunder morän. 6593605,232 520356,811 5,8 0,2

204 Kontrollschakt för kolbotten objekt 28. 6593684,842 520306,396 16,5

220 Kontrollschakt för kolbotten objekt 28. 6593699,831 520303,564 13,6

224 Kontrollschakt för kolbotten objekt 28. 6593699,753 520312,653 13,6

231 Överst 0,04 meter torv/mylla följt av 0,03 meter bleke, därunder morän. 6593739,506 520234,169 6,5 0,25

235 Överst 0,04 meter torv/mylla följt av 0,02 meter bleke, därunder morän. 6593737,878 520240,898 20 0,2

239 Överst 0,04 meter torv/mylla följt av 0,03 meter bleke, därunder morän. 6593731,371 520249,205 3 0,25

243 Överst 0,05 meter torv/mylla följt av 0,03 meter bleke, därunder morän. 6593736,524 520256,89 7 0,25

247 Överst 0,04 meter torv/mylla följt av 0,02 meter bleke, därunder morän. 6593752,443 520274,256 53 0,2

252 Överst 0,04 meter torv/mylla följt av 0,03 meter bleke, därunder morän. 6593756,632 520287,238 9,4 0,2

260 Schakt för att undersöka kolbotten objekt 31. 6593815,364 520161,304 10,9

264 Schakt för att undersöka kolbotten objekt 31. 6593817,278 520171,592 9,4

268 Sökschakt efter objekt 31, ej synligt i schakt. 6593810,187 520173,676 11,4

272 0,2 meter sumpig torv följt av ljusgrå bleke. 6593795,458 520178,153 8,6 0,3

276 0,05 meter torv fäljt av 0,04 meter bleke, därunder morän. 6593753,376 520178,289 8,4 0,25

280 0,05 meter torv fäljt av 0,04 meter bleke, därunder morän. Sumpigt i väster. 6593772,572 520170,97 13,5 0,25

284 0,2 meter sumpig torv följt av ljusgrå bleke. 6593790,607 520168,135 6,6 0,3

300 0,05 meter torv följt av 0,04 meter bleke, därunder morän. 6593897,76 520221,885 15 0,25

304 0,05 meter torv följt av 0,04 meter bleke, därunder morän. 6593897,736 520238,907 15,5 0,25

308 0,05 meter torv följt av 0,04 meter bleke, därunder morän. 6593894,204 520241,845 13,5 0,25

312 0,05 meter torv följt av 0,04 meter bleke, därunder morän. 6593895,869 520250,085 7,2 0,25

316 0,05 meter torv följt av 0,04 meter bleke, därunder morän. 6593910,401 520250,027 16,1 0,25

338 Schakt för att undersöka kolbotten objekt 23. 6593864,613 520265,645 9,2

360 Delar häll i övrigt: 0,05 meter torv följt av 0,03 meter bleke, därunder morän. 6593824,665 520374,534 64,7 0,25

370 Delar häll i övrigt: 0,05 meter torv följt av 0,03 meter bleke, därunder morän. 6593846,76 520348,766 17,8 0,2

374 Delar häll i övrigt: 0,05 meter torv följt av 0,03 meter bleke, därunder morän. 6593841,724 520343,814 6,9 0,25

378 0,05 meter torv följt av 0,02 meter bleke, därunder morän. 6593857,618 520418,559 5,4 0,25

382 0,05 meter torv följt av 0,02 meter bleke, därunder morän. 6593849,507 520429,532 20,6 0,2

403 0,04 meter torv följt av hårt packad lera. 6593340,369 520542,596 12,9 0,25

407 0,04 meter torv följt av hårt packad lera. 6593341,499 520553,221 5,6 0,25

411 0,04 meter torv följt av hårt packad lera. 6593371,435 520546,615 38,2 0,25

415 0,03 meter torv följt av 0,05 meter bleke, därefter röd sand. 6593353,099 520569,463 34,1 0,2

419 0,03 meter torv följt av 0,05 meter bleke, därefter röd sand. 6593355,367 520580,145 13,5 0,25

423 0,03 meter torv följt av 0,05 meter bleke, därefter röd sand. 6593359,401 520576,442 14,8 0,2

427 0,03 meter torv följt av 0,05 meter bleke, därefter röd sand. 6593371,681 520586,618 24,8 0,2

431 0,03 meter torv följt av 0,15 meter bleke, därefter röd sand. 6593332,863 520580,516 11,5 0,35

435 0,03 meter torv följt av 0,15 meter bleke, därefter röd sand. 6593318,433 520585,128 40 0,35

439 0,03 meter torv följt av 0,02 meter bleke, därefter röd sand. 6593333,066 520595,65 13,5 0,2

443 0,03 meter torv följt av 0,02 meter bleke, därefter röd sand. 6593324,509 520597,828 20,9 0,2

465 Kontrollschakt för tjärdal objekt 19. 6593297,524 520610,864 7,5

481 Kontrollschakt för kolbotten A 447. 6593287,183 520603,081 48,6

486 Överst 0,05 meter torv/mossa följt av lerig sand med inslag av större sten. 6592876,544 520122,73 18,7 0,25

490 Överst 0,05 meter torv/mossa följt av lerig sand med inslag av större sten. 6592887,141 520121,513 18,7 0,25

494 Överst 0,03 meter torv följt av 0,03 meter bleke, därunder morän. 6592886,763 520132,033 16,3 0,2
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Schakt nr Beskrivning N koordinat E koordinat Area, m
2

Djup, m

498 Överst 0,03 meter torv följt av 0,03 meter bleke, därunder lerig sand. 6592907,251 520125,682 14,7 0,2

502 Kontrollschakt för kolbotten objekt 3. 6593091,277 519923,236 29,8

522 0,05–0,08 meter torv följt av 0,03 meter bleke, därunder morän med 

knytnävsstora stenar.

6593042,314 519849,595 16,8 0,2–0,25

534 0,04 meter torv följt av 0,02 meter bleke, därunder siltig sand. 6593040,924 519842,56 7,2 0,1

538 0,04 meter torv följt av 0,04 meter bleke, därunder sand. 6593029,204 519823,712 8,4 0,08

556 0,04 meter torv följt av 0,02 meter bleke, därunder morän. Delvis blockigt. 6593026,51 519833,037 23,8 0,06

571 Sumpig torv 6593215,518 519473,647 6,8 0,3

576 0,2 meter sumpig torv följt av blöt lerig morän. 6593194,49 519482,961 6,8 0,3

580 0,05 meter torv följt av 0,03 meter bleke, därunder blockig morän. 6593181,758 519473,817 6,5 0,2

584 0,05 meter torv följt av 0,03 meter bleke, därunder blockig morän. 6593176,713 519481,424 4,3 0,2

588 0,1 meter torv följt av 0,05 meter bleke därunder lerig morän. 6593175,138 519485,485 6,4 0,3

592 0,04 meter mossa/torv därunder häll. 6593159,827 519486,001 6,5 0,04

596 0,04 meter torv följt av 0,02 meter bleke, därunder blockig morän. 6593144,234 519484,372 5,6 0,25

600 0,05 meter mossa/torv därunder häll. 6593133,981 519489,457 5,7 0,05

604 0,05 meter torv följt av 0,03 meter bleke, därunder lerig morän. 6593119,501 519489,208 10,3 0,25

608 0,05 meter torv följt av 0,03 meter bleke, därunder lerig morän. 6593126,49 519494,418 6,5 0,25

612 0,02 meter torv fölt av 0,04 meter bleke. 6593332,825 519528,536 3,2 0,02–0,06

628 Kontrollschakt för kolbotten objekt 74. 6593347,113 519533,366 5,6

654 Grästorv följt av 1,5 meter fyllmassor, därefter blålera. 6593331,203 519446,354 9 1,5

658 Grästorv/mossa därunder häll. 6593335,388 519459,384 4,4 0,03

662 Grästorv följt av 1,5 meter fyllmassor, därefter blålera. 6593312,492 519427,913 10,7 1,5

670 0,04 meter torv följt av 0,01 meter bleke därefter häll. 6593702,847 519680,05 16 0,05

674 0,03 meter torv följt av storblockig morän 6593705,118 519675,169 20,7 0,3

678 0,03 meter torv följt av 0,02 meter bleke, därunder morän. 6593692,925 519659,88 23,2 0,2

682 0,03 meter torv följt av 0,02 meter bleke, därunder morän. 6593680,045 519654,077 9,6 0,2

686 0,03 meter torv följt av 0,03 meter bleke därunder storblockig morän.  

I söder häll.

6593656,008 519583,523 5,7 0,35

690 0,04 meter torv följt av häll. 6593652,189 519579,417 35 0,04

696 0,03 meter torv följt av 0,03 meter bleke följt av morän. 6593297,255 519990,14 18,4 0,2

700 0,03 meter torv följt av 0,03 meter bleke följt av morän. 6593286,415 519997,072 10,4 0,2

704 Västra delen se ovan, Östra: Sumpig sandig torv följt av  n sand. 6593293,19 519996,734 12,9 0,2

708 Kontrollschakt för kolbotten objekt 69. 6593466,872 520798,475 34

712 Kontrollschakt för kolarkoja objekt 70. 6593477,496 520810,294 56,3

730 0,04 meter torv följt av 0,02 meter bleke därunder storblockig morän. 6594334,229 520908,15 35,1 0,2

734 0,04 meter torv följt av 0,02 meter bleke därunder storblockig morän. 6594334,021 520899,555 6,7 0,2

738 0,03 meter torv följt av 0,03 meter bleke därunder storblockig morän. 6594326,702 520939,156 7,1 0,2

742 Kontrollschakt för kolbotten objekt 48. 6594305,536 520918,721 5,8

756 0,03 meter torv följt av 0,03 meter bleke därunder storblockig morän.  

Något sumpigt.

6594302,094 520884,912 8 0,25

764 0,03 meter torv följt av 0,02 meter bleke följt av morän. 6593590,119 519970,88 3 0,2

774 0,03 meter torv följt av 0,02 meter bleke följt av morän. 6593585,396 519970,038 3 0,2

789 0,03 meter torv följt av 0,03 meter bleke därunder storblockig morän. 6593000,351 519526,327 14,7 0,25

793 0,07 meter torv följt av sandig sumpig bleke. 6593011,501 519521,45 7,5 0,25

797 0,07 meter torv följt av sandig sumpig bleke. 6593023,234 519526,364 15 0,2

801 0,05 meter torv följt av sandig sumpig bleke i väst. Häll i öst. 6593014,852 519535,041 31,3 0,15

805 0,03 meter torv följt av 0,05 meter bleke därunder storblockig morän. 6593007,403 519537,913 10,8 0,5

815 Kontrollschakt för kolbotten objekt 7. 6593208,04 520028,546 5,2

G542 0,1 meter röd sand följt av ljusbrun sand. I schakt 538. 6593029,413 519824,286 1 0,2

G760 0,05 meter torv följt av 0,02 meter bleke, därunder morän. 6593315,069 520020,001 1 0,25

G761 0,05 meter torv följt av 0,02 meter bleke, därunder morän. 6593324,407 520012,577 1 0,25

G762 0,05 meter torv följt av 0,02 meter bleke, därunder morän. 6593327,74 520011,59 1 0,25

G763 0,05 meter torv följt av 0,02 meter bleke, därunder morän. 6593330,193 520013,998 1 0,25

G780 0,03 meter torv följt av 0,02 meter bleke, därunder morän. 6593593,813 519968,238 1 0,2

Tabellen fortsätter på nästa sida.
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Schakt nr Beskrivning N koordinat E koordinat Area, m
2

Djup, m

G781 0,03 meter torv följt av 0,02 meter bleke, därunder morän. 6593586,131 519965,669 1 0,25

G782 0,04 meter torv följt av 0,02 meter bleke, därunder morän. 6593585,212 519963,434 1 0,25

G783 0,03 meter torv följt av 0,03 meter bleke, därunder morän. 6593587,439 519961,657 1 0,2

G784 0,03 meter torv följt av 0,03 meter bleke, därunder morän. 6593552,468 519952,683 1 0,2

G785 0,05 meter torv följt av 0,02 meter bleke, därunder morän. 6593553,821 519944,552 1 0,25

G786 0,05 meter torv följt av 0,02 meter bleke, därunder morän. 6593566,331 519933,549 1 0,2

G787 0,06 meter torv följt av 0,07 meter bleke, därunder morän. 6593987,608 521011,915 1 0,3

G788 0,06 meter torv följt av 0,07 meter bleke, därunder morän. 6593984,247 521015,61 1 0,25

Bilaga 3. Fyndtabeller

Kvarts

Kontext Fyndnr Sakord Antal Vikt (g)

Objekt 5 1 Kärna 1 4

Objekt 5 2 Splitter 5 1

Objekt 5 3 Avslag/avfall 2 3

Objekt 5 4 Kärna 2 8

Objekt 5 5 Avslag 3 2

Objekt 5 6 Splitter 4 1

Objekt 5 7 Avslag/avfall 3 3

Objekt 5 8 Kärna 5 73

Objekt 5 9 Avslag 3 4

Objekt 5 10 Splitter 1 1

Objekt 5 11 Avslag/avfall 3 6

Objekt 5 12 Avfall 6 35

Objekt 76 13 Kärna 1 110

Objekt 76 14 Avslag/avfall 4 9

Objekt 76 15 Kärna 3 55

Objekt 76 16 Splitter 1 1

Objekt 76 17 Bearbetat 4 14

Objekt 76 18 Avslag 3 14

Objekt 76 20 Kärna 9 176

Objekt 76 21 Splitter 4 1

Objekt 76 22 Avslag 4 7

Objekt 76 23 Avfall 9 16

Objekt 76 24 Kärna 3 57

Objekt 76 25 Avslag 1 2

Objekt 76 26 Avfall 4 4
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Metall

Kontext Fyndnr Sakord Metall Datering Anmärkning

Objekt 16  Spikar Järn Senmodern tid Intakta och defekta

Objekt 16  Söm Järn Senmodern tid Defekt

Objekt 16  Märla Järn Senmodern tid Defekt

Objekt 16  Spikar Järn Tidigmodern–senmodern tid Intakta och defekta

Objekt 16  Spikar Järn Senmodern tid Intakta

Objekt 16  Spikar Järn Senmodern tid Breda huvuden och korta skaft

Objekt 16  Söm Järn Senmodern tid Defekt

Objekt 16  Märla Järn Senmodern tid Defekt

Objekt 16  Spikar Järn Tidigmodern–senmodern tid Intakta och defekta

Objekt 16  Spikar Järn Senmodern tid Intakta

Objekt 25/26  Knapp Cu-leg Senmodern tid Kupad, utan dekor, gjuten

Objekt 25/26  Spikar Järn Tidigmodern–senmodern tid Fyra handsmidda spikar av liknande dimensioner

Objekt 25/26  Spikar Järn Tidigmodern–senmodern tid Två mindre handsmidda spikar

Objekt 25/26  Spik Järn Tidigmodern–senmodern tid Större handsmidd spik

Objekt 25/26  Föremål Järn Tidigmodern–senmodern tid Trolig del till timmerdoning

Objekt 28/29  Spikar Järn Tidigmodern–senmodern tid Tre handsmidda spikar med samma dimensioner

Objekt 28/29  Spikar Järn Tidigmodern–senmodern tid Tre handsmidda spikar i varierande längder

Objekt 28/29  Spik Järn Tidigmodern tid Mycket grov spik. Handsmidd

Objekt 28/29  Redskap Järn Tidigmodern–senmodern tid Mindre redskap med fyrkantig och trubbig ände

Objekt 28/29  Föremål Järn Tidigmodern–senmodern tid Böjd ände. Eventuell upphängningskrok?

Objekt 31 829 Kil Järn Tidigmodern–senmodern tid Rektangulär.Med slagbane

Objekt 31 836 Hästskosöm Järn Tidigmodern–senmodern tid Troligen en korroderad söm

Objekt 31 837 Skavjärn Järn Yngre jäå–senmodern tid Mindre vertikalt blad, avbrutna skaftarmar

Objekt 31 838/27 Hästbrodd Järn Vendeltid–tidig medeltid  Ena skänkeln delvis avbruten 

Objekt 31 839 Mynt Koppar Tidigmodern tid  Karl XII 1 daler sm. Nödmynt, år 1715

Objekt 31 840/28 Hästbrodd Järn Vendeltid–tidig medeltid  Ena skänkeln avbruten, den andra böjd

Objekt 31 841 Kniv Järn Tidigmodern–senmodern tid Bevarad, men med böjd tånge

Objekt 31 842 Yxa Järn Tidigmodern–senmodern tid Trasigt fäste, i övrigt intakt

Objekt 31 843 Hästskosöm Järn Tidigmodern–senmodern tid Koniskt huvud

Objekt 31  Spik Järn Tidigmodern tid Handsmidd

Objekt 31  Spik Järn Tidigmodern–senmodern tid Handsmidd. Svårt korroderad, brett huvud, kort skaft

Objekt 31  Föremål Järn Tidigmodern–senmodern tid Smidd. Halvoval. Ev. del av länk

Objekt 31  Spikar Järn Senmodern tid Fyra spikar. Ej handsmidda

Objekt 60/61  Kolarkrok Järn Senmodern tid Avbruten spets

Objekt 60/61  Kolarraka Järn Senmodern tid Del av en tand

Objekt 60/61  Sked Järn Senmodern tid Avbruten. Mindre sked

Objekt 60/61  Spikar Järn Tidigmodern–senmodern tid Tre handsmidda spikar

Objekt 60/61  Klackjärn Järn Tidigmodern–senmodern tid Del till klackjärn för sko

Objekt 60/61  Oxsko Järn Tidigmodern–senmodern tid Med två kvarvarande sömmar

Objekt 69/70  Syl Järn Tidigmodern–senmodern tid Med bevarat trähandtag

Objekt 69/70  Oxsko Järn Tidigmodern–senmodern tid  

Objekt 69/70  Föremål Järn Tidigmodern–senmodern tid Halvcirkelformad. Avbruten

Objekt 69/70  Spik Järn Tidigmodern–senmodern tid Handsmidd

Objekt 69/70  Hästskosöm Järn Senmodern tid Ej använd

Objekt 69/70  Spik Järn Senmodern tid Ej handsmidd

Objekt 75  Mynt Silver 1831 1/8 Riksdaler specie. Karl XIV Johan. Silverhalt 750/1000

Objekt 75  Mynt Koppar 1835–1855 2/3 skilling banco. Karl XIV Johan eller Oscar I

Objekt 75  Mynt Koppar 1839 2/3 skilling banco. Oscar I

Objekt 75  Mynt Koppar 1845 2 skilling banco. Oscar I

Objekt 75  Mynt Koppar 1844 1 skilling banco. Oscar I

Objekt 75  Mynt Koppar 1846 2/3 skilling banco. Oscar I

Objekt 75  Mynt Koppar 1853 2 skilling banco. Oscar I

Tabellen fortsätter på nästa sida.
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Kontext Fyndnr Sakord Metall Datering Anmärkning

Objekt 75  Mynt Koppar 1844–1855 1/3 skilling banco. Oscar I

Objekt 75  Mynt Koppar 1844–1855 Sannolikt 1/3 skilling banco. Oscar I

Objekt 75  Mynt Koppar 1801 ½ skilling riksgälds. Gustav IV Adolf

Objekt 75  Fingerborg Cu-leg Senmodern tid Med punktdekor

Objekt 75  Luskam Cu-leg Senmodern tid Saknade ett fåtal piggar

Objekt 75  Luskam Cu-leg Senmodern tid Piggarna var avbrutna

Objekt 75  Handtag Cu-leg Senmodern tid Halvcirkelformat. Del till en möbellåda

Objekt 75  Knapp Cu-leg Senmodern tid Cirkulär kantdekor

Objekt 75  Knapp Cu-leg Senmodern tid Med dekor

Objekt 75  Knapp Cu-leg Senmodern tid Dekorerad?

Objekt 75  Knapp Cu-leg Senmodern tid Tygbeklädnad delvis bevarad

Objekt 75  Knapp Cu-leg Senmodern tid Tygbeklädnad delvis bevarad

Objekt 75  Knapp Cu-leg Senmodern tid Tygbeklädnad delvis bevarad

Objekt 75  Knapp Cu-leg Senmodern tid Tygrester bevarad i ögla och på ovansida

Objekt 75  Knapp Cu-leg Senmodern tid Tyg bevarat i öglan

Objekt 75  Föremål Tenn Senmodern tid Deformerad servisdel? Ev. värmepåverkad 

Bilaga 4. Vedartstabell

Analys id Kontext Prov Arter Kommentar

13143 A887 PK891 Tall, gran Gran vald för datering.

13137 Objekt 23 PK927 Tall

13136 Objekt 25 PK Tall, björk Björk vald för datering.

13138 Objekt 35 PK886 Tall

13141 Objekt 52 PK1000037 Tall, björk, salix sp Björk vald för datering.

13142 Objekt 60 PK872 Salix sp

13140 Objekt 67 PK Björk

13139 Objekt 69 PK852 Gran

13134 Objekt 78 PK879 Tall, gran, björk Björk vald för datering.

13135 Objekt 9 PK865 Tall
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Figur- och tabellförteckning

Figurer
1.  Utredningsområdet markerat på utdrag ur Terrängkartan, i skala 1:50 000,  

och Sverigekartan. _________________________________________________4

2.  Utredningsområdet (lila linje) och närbelägna fornlämningar (enligt FMIS) 
markerade på utdrag ur Fastighetskartan. Skala 1:15 000. __________________6

3.  Resutat för objekten  som ingick i utredningen markerade på utdrag ur  
Fastighetskartan. Skala 1:15 000. ______________________________________8

4.  Lämningstyper som framkom vid utredningen markerade på utdrag ur  
Fastighetskartan. Skala 1:10 000. ____________________________________ 10

5.  Plan över objekt 5 med schakt markerade på utdrag ur Fastighetskartan.  
Skala 1:500. ______________________________________________________11

6.  Plan över objekt 76 med objekt 74 och 75 samt schakt, markerade på utdrag ur 
Fastighetskartan. Skala 1:300. _______________________________________12

7.  Hästbroddar F28/F840 och F27/F838 före konservering. Skala 1:1. Foto ______14

8.  Plan över objekt 83 med objekt 31 och 84 samt schakt, markerade på utdrag  
ur Fastighetskartan. Skala 1:400. _____________________________________15

9.  Plan över kolningsanläggningar utvalda för 14C-analys (se tabell 9) markerade  
på utdrag ur Fastighetskartan. Skala 1:10 000. __________________________16

Tabeller
1.  Bedömning av de olika objektens kunskapspotential. ( ) visar sammanhållna 

kontexter, vanligen kolningsanläggning med tillhörande kolarkoja. __________11

2.  Alla metalldetekterade objekt. I höger stapel framgår den totala andelen  
arkeologiskt intressant metall inom detekterade ytor (1 = låg, 5 = hög).  _______13

3.  Mynten som påträffades intill kolarkojan (objekt 75). _____________________14

4.  Resultaten för de 14C-analyser som utfördes. ____________________________17
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 2020-09-30 Diarienr: S-2017-384 

   

  

Stadsarkitektkontoret   

Per Lilja   

Planarkitekt  

info@sb-bergslagen.se  

  

  

  

   

   

UNDERSÖKNING 

Detaljplan för del av Heden 1:11 (Etapp 1, norra verksamhetsområdet) i 
Frövi, Lindesbergs kommun * 

 

Upprättad på Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 30 

september 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Detaljplanen har efter samrådet bytt namn till detaljplan för del av Mariedal 1:1 m fl pga en 

fastighetsreglering där Heden 1:11 gick upp i Mariedal 1:1. I plankarta och planbeskrivning har 

handlingarna döpts baserat på den nya fastighetsbeteckningen. 

’  
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LÄGE 

Planområdet är beläget norra om Frövi tätort. Det aktuella planområdet omfattar ca 90 ha.  

 

Preliminär plangräns markerad med svartstreckad linje. 

 
SYFTET MED PLANLÄGGNINGEN 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av verksamheter med begränsad 

omgivningspåverkan, växthus, lager och logistik samt förberedande järnvägsanslutning genom del 

av planområdet. 

 

UNDERSÖKNING  

En undersökning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan, där undersökningen är en analys (tidigare behovsbedömning) som leder 

fram till ställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram för en plan eller ej.                                      

För en plan som kan antas innebära betydande miljöpåverkan skall enligt 4 kap. 34 § Plan- och 

bygglagen (2010:900) en strategisk miljöbedömning göras och en MKB tas fram.   

Undersökningen ska innebära att kommunen identifierar omständigheter som talar för eller emot en 

betydande miljöpåverkan, och samråder i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, 

länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli 

berörda av planen eller programmet. (6 kap 6§ miljöbalken, MB) 
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En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är ett dokument som sammanfattar och redovisar de 

utredningar och ställningstaganden som är gjorda i planprocessen och redovisa de åtgärder och 

alternativ som ligger till grund för planförslaget för att människors miljö, hälsa och säkerhet inte 

kommer att påverkas negativt. Innehållet och processen i en MKB regleras i lagstiftning (6 kap 9-

19§ MB). 

Kommunen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen, 

programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa 

de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska sedan göras 

tillgängligt för allmänheten i enlighet med 6 kap 7§ MB. 

 

CHECKLISTA 

Nedanstående checklista utgör underlaget för undersökningen där genomförandet av detaljplanen 

utvärderas och bedöms om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Underlaget är 

utformat som en checklista med utgångspunkt från bland annat MKB-förordningen, MB 6 kap samt 

miljöbedömningsförordningen. 

Om en plan eller verksamhet enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (MB) kräver tillstånd så ska en MKB 

upprättas.  

 

 

CHECKLISTA UNDERSÖKNING 

 

GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN 

 Beskrivning ja nej  

Berörs området av 

internationella konventioner 

(Natura 2000, UNESCO 

världsarv etc) 

 

 
 

X 

 

 

Berörs området av 3-4 kap 

miljöbalken (riksintressen) 

 

 

 
 

X 

 

Berörs området av 7 kap 

miljöbalken (strandskydd, 

biotopskydd, 

natur/kulturreservat) 

 

X 
 

 

Naturinventeringen har klargjort 

att det finns biotopskydd i 

området. 

Berörs området av 

byggnadsminnen eller 

fornminnen 

 

 

X 
 

 

Arkeologisk utredning har 

genomförts. 

Innehåller området höga 

naturvärden(naturvårdsprogram 

eller nyckelbiotoper) 

 

 

X 
 

 

 

Naturinventering har genomförts 

för att klargöra frågan. 

Strider planen mot ÖP eller     
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FÖP X 

 

Är området ekologiskt känsligt 

eller belagt med andra 

restriktioner (förorenad mark). 

 

 
 

 

Naturinventering har genomförts 

för att klargöra frågan. Ingen 

förorenad mark finns registrerad 

och det bedöms som osannolikt 

att det funnits miljöstörande 

verksamhet på platsen. 

Är området påverkat av 

skyddsavstånd (skyddsavstånd 

till ny och befintlig bebyggelse) 

 

X 
 

 

BillerudKorsnäs skyddszon 

täcker del av området. 

 

FÖRÄNDRINGAR I SAMBAND MED NY DETALJPLAN 

 Beskrivning ja nej  
Förändrad markanvändning  

X 
 

 

 

Ökad exploateringsgrad 

 

 

 

X 
 

 

 

Behov av följdinvesteringar 

(Infrastruktur,vägar, VA, energi 

 

 

 
X 

 

VA i området behöver byggas ut 

och anslutas till kommunala VA-

nätet. Eventuellt även 

järnvägsdragning i del av 

området. 

Krav på följdändringar av 

omgivande markanvändning 

 

 

 
 

X 

I stort sett ingen förändring. En 

gc-väg kommer nå området från 

söder. 

Strider planen mot uppsatta 

MKN enligt 5 kap miljöbalken 

eller andra riktvärden 

(luftföroreningar, buller etc) 

 

 
 

X 

Vid planläggning ska hänsyn tas 

så att MKN följs. Se 

dagvattenutredning. 

 

Kräver föreslagna verksamheter 

eller planens genomförande 

anmälan eller tillstånd enligt 

miljöbalken 

 

X  

 

Kan ett genomförande av 

planen medföra så negativa 

effekter att förebyggande 

åtgärder eller 

kompensationsåtgärder behöver 

vidtas 

 

X 
 

 

 

 

Strider planen mot uppsatta 

miljömål nationellt, regionalt 

och lokalt. 

 

 

 
 

X 

 

Vid planläggning ska hänsyn tas 

så att nationella, regionala och 

lokala mål följs. 
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EFFEKTER PÅ MILJÖN 

(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande) 

 Beskrivning 1 2 3 4 Kommentar 

Planens negativa inverkan på 

marken (instabilitet, sättningar, 

erosion, rasrisk etc) 

 

 

X   
 

 

 

 

Planens negativa inverkan på 

luft eller klimat (föroreningar, 

lokalklimat, vind) 

 

 

 X  
 

 

 

Planens negativa inverkan på 

vatten (yt- eller grundvattnets 

kvalitet, mängd, infiltration, 

strömningsförhållanden etc 

 

 X  
 

 

Ytor kommer 

avsättas i 

detaljplanen för att 

hantera dagvatten 

och föroreningar på 

ett tillfredsställande 

sätt. 

Planens negativa inverkan på 

växt eller djurliv (påverkas 

hotade arter, antalet arter, 

arternas sammansättning) 

 

  X 
 

 

Naturinventering har 

genomförts för att 

klargöra frågan. 

Befintlig skog 

kommer påverkas. 

Planens negativa inverkan på 

landskapsbilden (utsikter, 

utblickar, landmärken) 

 

 

 X  
 

 

Vissa byggnader 

kommer synas från 

tätortens norra delar. 

Planens negativa inverkan på 

omgivningen i övrigt (stadsbild, 

grannar, verksamheter) 

 

 

 X  
 

 

Bebyggelse kommer 

synas från tätorten 

Frövi. 

STÖRNINGAR OCH EFFEKTER PÅ HÄLSAN 

(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande) 

 Beskrivning 1 2 3 4 Kommentar 

Planens genomförande ger 

störningar i form av ljud 

(omgivningen exponeras för 

störande ljud) 

 

 

 X  
 

 

 

 

Planens genomförande ger 

störningar i form av ljus 

 

 

 X  
 

 

 

Planens genomförande ger 

störningar i form av vibrationer 

(omgivningen exponeras för 

markvibrationer) 

 

 X  
 

 

 

Planens genomförande innebär 

risker (explosion, brand, 

strålning, utsläpp, transporter 

av farligt gods) 

 

 X  
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EFFEKTER PÅ HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER 

(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande) 

 Beskrivning 1 2 3 4 Kommentar 

Innebär planen att en långsiktigt 

hållbar resursanvändning inte 

främjas (uttömmande av ej 

förnyelsebara resurser såsom 

dricksvatten, grus och 

bergtäkter etc) 

 

 

X   
 

 

 

 

Ger planen negativ inverkan för 

rekreation och rörligt friluftsliv  

(närströvområden, parker, 

grönstråk, utflyktsmål, 

vandringsleder, frilufts- och 

idrottsanläggningar) 

 

 

  X 
 

 

Planen påverkar 

befintligt 

rekreationsområde 

norr om tätorten. 

Ger planen negativ påverkan på 

kulturhistoriska värden 

(arkeologi, fornlämningar, jord-

, skogsbruks eller 

industrihistoriska värden)  

 

 X  
 

 

Arkeologisk 

utredning har gjorts. 

Detaljplanen ska 

anpassa sig till 

fornminnen i 

området och övriga 

kommer tillstånd 

ges att ta bort. 

 

UTVÄRDERING 

 ja nej Kommentar och värdering 

Innebär förslaget tydliga 

motsättningar mellan olika 

intressen 

 

 

X 

 

 

Rekreation vägs mot behovet av verksamhetsmark. 

Är det sannolikt att allvarliga 

negativa miljöeffekter 

uppkommer 

 

 

 
X 

 

Planeringen syftar till att förhindra det men viss risk 

finns. Dock bedöms inte risken för allvarlig påverkan 

som sannolik. 

Är osäkerheten av 

bedömningen av planens 

miljöeffekter stor 

 

 

 

X 

 

 

Planeringen syftar till att förhindra negativa effekter 

men viss risk finns. 

Är effekterna varaktiga  

  

 

X 

 

Planeringen syftar till att förhindra negativa effekter 

men viss risk finns. 

Kan ett genomförande av 

planen innebära negativ effekt 

inom enskilda områden på 

miljön, hälsan eller 

 
 

X 

Planeringen syftar till att förhindra negativa effekter 

men viss risk finns. 
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hushållningen med mark, vatten 

och andra naturresurser 

Ger ett genomförande av planen 

som helhet negativ effekt på 

miljön, hälsan eller 

hushållningen med mark, vatten 

och andra naturresurser (då den 

samlade effekten av flera 

mindre effekter kan innebära 

betydande miljöpåverkan) 

 

 
X 

 

 

 

Planeringen syftar till att förhindra negativa effekter 

men viss risk finns. 

 

BEHOVSBEDÖMNING  

 ja nej Kommentar och värdering 

Ett genomförande av planen kan 

innebära en betydande påverkan 

på miljön, hälsan och 

hushållningen med mark, vatten 

och andra naturresurser. En 

miljökonsekvensbeskrivning 

enligt 6 kap miljöbalken 

erfordras. 

X 
 

 

Den samlade bedömningen av ovanstående punkter 

är att genomförande av detaljplanen kan ge 

betydande miljöpåverkan. Detta bedöms vara 

faktorer som enligt miljöbalken kräver en separat 

miljökonsekvensbeskrivning.  

 

 

 

Per Lilja  

Planarkitekt  

 



Beslut
1(5)

Datum Diarienummer

2020-05-20

 

431-7020-2019

Lindesbergs kommun

711 80 LINDESBERG

SHM Arkeologerna

Instrumentvägen 19

126 53 HÄGERSTEN

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403

Beslut om tillstånd till borttagande av 
fornlämningar med villkor om arkeologisk 
undersökning

Beslut

Länsstyrelsen ger Lindesbergs kommun tillstånd till borttagande av nedan nämnda 

fornlämningar, i samband med genomförande av ny detaljplan inom fastigheten 

Heden 1:11 i Lindesbergs kommun (bilaga 2).

Länsstyrelsen beslutar att en arkeologisk undersökning ska genomföras. 

Länsstyrelsen utser SHM Arkeologerna att utföra den arkeologiska 

undersökningen.

Kostnaden för undersökningen ska betalas av Lindesbergs kommun i enlighet med 

dennes kostnadsansvar.

Beslutet är giltigt till och med 2023-12-31.

Tillståndet omfattar följande tjugo fornlämningar:

 L1979:675, L1979:678, L1979:679 

 L1979:696, L1979:705, L1979:708 

 L1979:718, L1979:755, L1979:788 

 L1979:805, L1979:822, L1979:853 

 L1979:854, L1979:876, L1979:879 

 L1979:880, L1979:904, L1979:907

 L1979:940, L1981:3546

Villkor för företagaren

 Ni ska uppfylla ert kostnadsansvar genom betalning till undersökaren. En 

specificerad redovisning av kostnaderna finns i bifogad undersökningsplan 

(bilaga 4).

 Berörd personal hos er och underentreprenörer ska vara informerade om och 

följa beslutet.
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Beslut 2(5) 

2020-05-20 431-7020-2019

Villkor för undersökaren

 Undersökningen ska utföras av SHM Arkeologerna i enlighet med bifogade 

förfrågningsunderlag och undersökningsplan (bilaga 3 och 4).

 En avvikelseanmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen om det uppstår 

omständigheter som förändrar förutsättningarna eller påverkar villkoren i 

förfrågningsunderlag och undersökningsplan.

 Ni ska fakturera Lindesbergs kommun för upparbetade kostnader. 

Faktureringen ska ske enligt överenskommelse mellan Lindesbergs kommun 

och SHM Arkeologerna. Slutfakturering får inte ske innan rapport har 

färdigställts.

Motivering till beslutet
De berörda fornlämningarna utgörs samtliga av olika typer av 

skogsbrukslämningar som hör samman med äldre kolningsverksamhet. Vid 

fornlämningarna förekommer kolbottnar, kolarkojor och andra typer av 

aktivitetsytor som har ett samband med kolning.

Länsstyrelsen bedömer att dessa lämningar uppfyller rekvisiten i 2 kap. 1 och 1a 

§§ kulturmiljölagen (1988:950, KML) för att vara fornlämningar. De är lämningar 

efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre 

tiders bruk och som är varaktigt övergivna. De kan även antas vara äldre än 1850. 

De är därmed skyddade enligt 2 kap. KML. 

Det planerade genomförandet av ny detaljplan kommer att beröra dessa tjugo 

fornlämningar. Länsstyrelsen bedömer att de aktuella fornlämningarna inte är av 

sådan betydelse att de utgör hinder för arbetsföretaget, under förutsättning att 

berörda delar av fornlämningarna undersöks och dokumenteras.

De berörda lämningarna har tidigare omfattats av både arkeologisk utredning och 

arkeologisk förundersökning. De utförda åtgärderna har visat på att de berörda 

lämningarna har en stor vetenskaplig potential – ett tillstånd till borttagande av 

fornlämningarna behöver därför villkoras med krav på arkeologisk undersökning. 

Vid de tidigare arkeologiska åtgärderna har de berörda lämningarna dock i relativt 

stor utsträckning kunnat omfattas av arkeologiskt fältarbete. Av denna anledning 

är det rimligt att den arkeologiska undersökningen huvudsakligen utförs i form av 

fördjupande naturvetenskapliga analyser med mera.

Beskrivning av ärendet

Lindesbergs kommun arbetar med framtagande av ny detaljplan för ett större 

markområde vid Heden, norr om Frövi tätort. Detaljplanen syftar till att inom ett 

cirka 140 hektar stort markområde möjliggöra etablering av ett 

verksamhetsområde med järnvägsanknytning.

Länsstyrelsen har i tidigare samråd meddelat Lindesbergs kommun att ett 

genomförande av detaljplan i området riskerar att beröra fornlämningar. Av denna 
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Beslut 3(5) 

2020-05-20 431-7020-2019

anledning har arkeologiska utredningar (dnr 431-3895-2015, 431-643-2016) 

utförts, som visade på att ett stort antal fornlämningar förekommer inom det 

område som omfattas av ny detaljplan.

Lindesbergs kommun har därefter ansökt om tillstånd till borttagande av tjugo 

fornlämningar inom det tänkta detaljplanområdet. Dessa tjugo fornlämningar 

utgörs av skogsbrukslämningar, och har under 2019 omfattats av en arkeologisk 

förundersökning (dnr 431-249-2019). 

Resultaten från den arkeologiska förundersökningen finns ännu inte 

avrapporterade i skriftlig form, men de huvudsakliga resultaten har meddelats 

Länsstyrelsen av undersökaren SHM Arkeologerna. Resultaten visar på att 

fornlämningarna har en hög vetenskaplig potential.

En beskrivning av fornlämningarna, fornlämningsmiljön samt genomförandet av 

undersökningen finns beskrivet i bifogade förfrågningsunderlag och 

undersökningsplan.

Val av undersökare

Valet motiveras av att SHM Arkeologerna uppfyller nödvändiga krav på 

kompetens och lämplighet.

Länsstyrelsen har utsett SHM Arkeologerna genom direktval. Kostnaden 

understiger 20 prisbasbelopp men överstiger 5 prisbasbelopp, där 

anbudsförfarande kan krävas om Lindesbergs kommun begär det. Lindesbergs 

kommun har inte begärt att ett anbudsförfarande ska genomföras.

Kostnader

Lindesbergs kommun har av länsstyrelsen skriftligen erhållit information om 

kostnadsansvar och beräknad kostnad.

Kostnaden är beräknad till 589 100 kronor exklusive moms. Giltighetstid för den 

beräknade kostnaden finns i bifogad undersökningsplan.

Om förutsättningarna för undersökningen ändras kan Länsstyrelsen komma att 

utöka företagarens kostnadsansvar upp till 15 % av den beräknade kostnaden.

Information

Lindesbergs kommun och SHM Arkeologerna bör snarast träffa avtal utifrån de 

förutsättningar som anges i detta beslut. Kontaktpersoner framgår av 

undersökningsplanen.

Detta beslut är fattat enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Behövs tillstånd enligt någon 

annan lag får detta sökas särskilt.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Beslutet fattas med stöd av 2 kap 12-14§ kulturmiljölagen (1988:950) och 

Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi 
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(KRFS 2017:1). Val av undersökare har skett i enlighet med 19-20 §§ i 

Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi 

(KRFS 2017:1) samt 7 § Kulturmiljöförordning (1988:1188). 

Du kan överklaga beslutet

Se (bilaga 1).

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av biträdande enhetschef Jonas Jansson med antikvarie 

Andreas Jansson som föredragande.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor

1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 

2. Kartor över undersökningsområdet

3. Förfrågningsunderlag

4. Undersökningsplan med kostnadsberäkning

Kopia med bilagor

Riksantikvarieämbetet (registrator@raa.se)

Örebro läns museum (info@olm.se)
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2020-05-20 431-7020-2019

Bilaga 1

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 

förvaltningsrätten.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 

tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 

överklagan till Länsstyrelsen Örebro län antingen via e-post; orebro@lansstyrelsen.se, eller 

med post; Länsstyrelsen Örebro län, 701 86 Örebro.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 

del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande 

kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. 

Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor 

från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,

 hur du vill att beslutet ska ändras, samt

 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

 person- eller organisationsnummer,

 telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt 

mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),

 e-postadress, och

 annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 

Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 

bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, orebro@lansstyrelsen.se, 

eller via växeltelefonnummer 010-224 80 00. Ange diarienummer 7020-2019.
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Arkeologisk undersökning av skogsbrukslämningar inför
ny detaljplan vid Frövi, fastigheten Heden 1:11 i
Lindesbergs kommun. Dnr 431-7020-2019.
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Arkeologisk undersökning av skogsbrukslämningar inför
ny detaljplan vid Frövi, fastigheten Heden 1:11 i
Lindesbergs kommun. Dnr 431-7020-2019.
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Arkeologisk förundersökning av flera fornlämningar vid
Heden i Frövi, Lindesbergs kommun. Dnr 431-249-2019.
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Förfrågningsunderlag 
1(9) 

Datum Diarienummer 

2019-11-07 

  

431-7020-2019  

  

Andreas Jansson 

010-2248419 

andreas.jansson@lansstyrelsen.se 

Arkeologerna (SHMM) 

Instrumentvägen 19 

126 53 HÄGERSTEN 

 

 

 
 

 
 

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer 
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403 
      

 

Förfrågan om undersökningsplan och 
kostnadsberäkning för arkeologisk undersökning 
Länsstyrelsen inbjuder er att lämna förslag till undersökningsplan och 

kostnadsberäkning för en arkeologisk undersökning. Undersökningen omfattar ett 

flertal fornlämningar inom fastigheten Heden 1:11 i Lindesbergs kommun (se 

bilaga 1 och undersökningsområde). 

Lindesbergs kommun planerar, genom Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen, för ny detaljplan vid Heden nära tätorten Frövi i Lindesbergs 

kommun. Ett genomförande av detaljplanen kommer att beröra ett stort antal 

fornlämningar i form av skogsbrukslämningar. 

Länsstyrelsen avser att utse undersökare genom direktval då totalbeloppet för de 

arkeologiska insatserna inte förväntas överstiga 20 prisbasbelopp (pbb). 

Förfrågningsunderlaget innehåller förutsättningar och krav för den arkeologiska 

undersökningen. Till förfrågningsunderlaget hör en kravspecifikation. Den ska 

användas som mall vid upprättande av undersökningsplan med tillhörande 

kostnadsberäkning. Använd de digitalt översända mallarna för undersökningsplan 

(bilaga 2) och kostnadsberäkning (bilaga 3). Om ni ser att kostnaden för 

undersökningen överstiger 20 pbb ska ni genast avbryta arbetet med 

undersökningsplanen och kontakta Länsstyrelsen. 

Beslut om arkeologisk undersökning kommer att fattas med stöd av 2 kap 12, 13 

och 14 §§ kulturmiljölagen (1988:950) och Riksantikvarieämbetets föreskrifter 

och allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1). Val av undersökare sker 

i enlighet med 19–20 §§ i Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd 

om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1) samt 7 § kulturmiljöförordningen 

(1988:1188). 

Undersökningens förutsättningar 

Kontakter 

Företagaren: Lindesbergs kommun 

711 80 Lindesberg 

 

Kontaktperson: Per Lilja 

Epost: per.lilja@sb-bergslagen.se 
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2019-11-07 

 

431-7020-2019 

 

 

Telefon: 0581-810 81 

  

Länsstyrelsens handläggare: Andreas Jansson 

Epost: andreas.jansson@lansstyrelsen.se 

Telefon: 010-224 84 19 

 

Tidplan 

Sista dag för inlämnande av undersökningsplan: 2019-11-26 

Den arkeologiska undersökningen ska utföras: så snart beslut är fattat 

Tidpunkt då fältarbetet ska vara avslutat: snarast möjligt under 2020 

Planerat datum för Länsstyrelsens beslut: Så snart undersökningsplanen och 

kostnadsberäkningen har godkänts av Länsstyrelsen och kostnadsansvaret har 

bekräftats av företagaren. 

Preliminär redovisning Länsstyrelsen tillhanda senast: 1 vecka efter avslutat 

fältarbete 

Manus för basrapport Länsstyrelsen tillhanda senast: 12 månader efter avslutat 

fältarbete, eller 12 månader efter beslutsdatum om inget fältarbete utförs.   

Länsstyrelsen ska ha granskat manus senast: 1 månad efter manuset har inkommit 

till Länsstyrelsen 

Basrapport ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast: 1 månad efter Länsstyrelsens 

godkännande 

Manus för populärvetenskaplig sammanfattning till Länsstyrelsen senast: 12 

månader efter avslutat fältarbete 

Manus för vetenskaplig fördjupning till Länsstyrelsen senast: 12 månader efter 

avslutat fältarbete 

Undersökningsredovisning till Länsstyrelsen senast: 12 månader efter avslutat 

fältarbete 

Ekonomisk uppföljning ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast: 1 månad efter 

inlämnad basrapport 

Undersökningsområdet 
Undersökningsområdet är beläget norr om tätorten Frövi i Lindesbergs kommun 

och ingår i en stor detaljplan för utveckling av ett nytt verksamhetsområde med 

anknytning till järnväg och kommunikationer. Området är till stora delar bevuxet 

med skog, men inslag av öppna ytor förekommer också, företrädesvis i söder. 
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Jordarten inom området för detaljplanen domineras av morän, med inslag av berg 

i dagen och längst i söder olika typer av lera i åkermark och före detta åkermark. 

Höjden över havet varierar mellan huvudsakligen 40 till 55 meter över havet. 

 

I samband med tidigare arbete för detaljplanen har arkeologiska utredningar, 

etapp 1 och 2, genomförts. Resultaten från utredningarna finns redovisade i 

Arkeologerna Rapport 2016:01 och Arkeologerna Rapport 2017:51. Resultaten 

visar på att ett flertal fornlämningar kommer att beröras av ett genomförande av 

ny detaljplan. Området för detaljplanen har dock justerats sedan de utförda 

utredningarna, varför inte samtliga fornlämningar omnämnda i rapporterna berörs 

av detaljplanen. Undersökningsområdet omfattar hela det område som utgör ny, 

justerad detaljplan vid Heden i Frövi, och är därmed cirka 140 hektar stort. 

 

Lindesbergs kommun har under vintern 2019 ansökt om tillstånd till borttagande 

av totalt 20 fornlämningar som berörs av den justerade detaljplanen. 

Fornlämningarna utgörs uteslutande av olika typer av skogsbrukslämningar i form 

av kolningsmiljöer med kolbottnar, kolarkojor och aktivitetsytor. Som ett led i 

prövningen av tillståndsansökan har en arkeologisk förundersökning genomförts 

under sommaren 2019. I samband med de ovan nämnda arkeologiska 

utredningarna gjordes en preliminär bedömning av de berörda lämningarnas 

vetenskapliga potential. Lämningarna delades in i grupper med hög, medelhög 

eller låg potential. Denna indelning låg till grund för den utförda 

förundersökningen, som huvudsakligen fokuserades på de lämningar som hade 

bedömts ha en hög potential. 

 

Resultaten från förundersökningen finns ännu inte avrapporterade i skriftlig form, 

men de huvudsakliga resultaten har delgivits Länsstyrelsen av undersökaren 

Arkeologerna i form av ett PM 2019-07-31. Av resultaten framgår att de berörda 

fornlämningarna i flera fall har en stor vetenskaplig potential, men också att 

fornlämningarna har kunnat undersökas i relativt stor grad i samband med 

förundersökningen. Det innebär att det finns behov av en arkeologisk 

undersökning (slut-undersökning), men att denna kan behöva ha en annan 

utformning än traditionell undersökning, för att kunna ta tillvara fornlämningarnas 

vetenskapliga potential. Länsstyrelsen bedömer också att den sedan tidigare 

gjorda bedömningen av fornlämningarnas skiftande vetenskapliga potential ska 

vara en utgångspunkt även vid utformning av den arkeologiska undersökningen.  

Fornlämningar som omfattas av arkeologisk undersökning: 

Fornlämning  FMIS  Kunskapspotential 

L1979:675  Näsby 84  Låg 

L1979:678  Näsby 85  Låg 

L1979:679  Näsby 118  Medel 

L1979:696  Näsby 86  Låg 

L1979:705  Näsby 88  Medel 

L1979:708  Näsby 89  Medel 

L1979:718  Näsby 90  Låg 
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L1979:755  Näsby 96  Medel 

L1979:788  Näsby 99  Hög 

L1979:805  Näsby 100  Medel 

L1979:822  Näsby 103  Medel 

L1979:853  Näsby 105  Medel 

L1979:854  Näsby 106  Låg 

L1979:876  Näsby 107  Hög 

L1979:879  Näsby 108  Låg 

L1979:880  Näsby 109  Medel 

L1979:904  Näsby 110  Medel 

L1979:907  Näsby 111  Hög 

L1979:940  Näsby 114  Hög 

L1981:3546  Näsby 45:1  Låg 

Syfte 

Syftet med den arkeologiska undersökningen är att dokumentera fornlämningarna, 

ta tillvara fornfynd, rapportera och förmedla resultaten för att skapa kunskap med 

relevans för myndigheter, forskning och allmänhet.  

Fornlämningarna bedöms kunna tillföra sådan kunskap att de ska undersökas 

innan de tas bort. Länsstyrelsen avser att lämna tillstånd till borttagande av 

fornlämningarna med villkor att de först undersöks och dokumenteras. 

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att fornlämningarna inte behöver bevaras, då 

de medför ett hinder som inte står i rimligt förhållande till deras betydelse.  

Dokumentationsmaterialet och fynden ska bevaras för framtiden samt tolkas 

vetenskapligt och infogas i ett kulturhistoriskt sammanhang. Dokumentationen 

ska vara av vetenskaplig god kvalitet och tillräcklig för att ge kunskap om de 

borttagna lämningarna. 

Målgrupper 

Målgrupper för undersökningen är Länsstyrelsen, Lindesbergs kommun, 

forskarsamhället och allmänheten. Utformningen av undersökningen ska anpassas 

efter dessa förhållanden. 

Vetenskaplig inriktning och genomförande 

En bedömning av kunskapsbehovet och av fornlämningens kunskapspotential 

ligger till grund för val av inriktning och ambitionsnivå. 

Den aktuella undersökningen berör ett stort antal skogsbrukslämningar. 

Skogsbrukslämningar har uppmärksammats i allt större grad inom den 

arkeologiska forskningen under de senaste åren. Det hänger samman dels med en 

förändrad antikvarisk praxis, och dels med en intensifierad diskussion om 

skogsbrukslämningars vetenskapliga potential, och vilka metoder som kan 

användas vid undersökning av skogsbrukslämningar. 

Den förändrade antikvariska praxisen hänger samman med förändringen av 

kulturmiljölagen år 2014, där årtalet 1850 blev en gräns för vilka lämningar som 
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kan bedömas som fornlämningar. Följden blev bland annat att 

skogsbrukslämningar i stor utsträckning kan antas utgöra fornlämningar. 

Under den senaste tioårsperioden har ett relativt stort antal skogsbrukslämningar 

undersökts i samband med olika arkeologiska åtgärder – både i Örebro län, och i 

övriga delar av landet. Det vetenskapliga utbytet av dessa undersökningar har 

dock inte alltid varit särskilt stort, och det har ifrågasatts vilka metoder och 

frågeställningar som är rimliga att tillämpa vid arkeologiska undersökningar av 

skogsbrukslämningar. Detta kommer även till uttryck i den FoU-rapport som 

Riksantikvarieämbetet tagit fram under 2019 (Spår av kolning - Arkeologiskt 

kunskapsunderlag och forskningsöversikt). 

Vid tidigare utförda arkeologiska åtgärder vid Heden har en utgångspunkt varit att 

behandla de berörda fornlämningarna inte som enskilda objekt, utan som 

sammansatta miljöer – istället för att fokusera på den enskilda kolbottnen har 

ambitionen varit att se till kolningsmiljön som helhet. Länsstyrelsen bedömer att 

detta synsätt fortsatt ska tillämpas vid den arkeologiska undersökningen. Vidare 

bör undersökningen syfta till att kunna ge en bild av kolningen inte bara runt 

enskilda miljöer, utan även för undersökningsområdet som helhet. 

Resultaten från utredning och förundersökning tyder på att kolningen i området 

har en lång historik, även om kolningens kronologiska sammanhang i området 

inte är helt klarlagd. Undersökningen bör därför också utformas för att bättre 

kunna precisera kolningens förändring över tid i området. Det kan omfatta studier 

av t ex om kolbottnar från skilda tider har olika storlek och utseende, eller om 

kolningsmiljöerna har organiserats på olika sätt under olika faser. Vid utredningen 

och förundersökningen påträffades även ett antal hästbroddar, som vanligen 

dateras till yngre järnålder eller tidig medeltid. Dessa skulle då, tillsammans med 

utförda 14C-dateringar, kunna visa på medeltida kolning i området. Länsstyrelsen 

bedömer därför att det är angeläget att även bättre kunna datera och analysera 

broddarna och annat tillhörande fyndmaterial, för att kunna bredda bilden av 

kolningsverksamhet inom undersökningsområdet. 

I den mån det är relevant ska även resultat från andra undersökningar av liknande 

lämningar, både från Örebro län och från övriga delar av landet, studeras och 

diskuteras för att kunna svara på frågor kopplade till de berörda 

kolningslämningarna vid Heden. 

För att kunna svara på frågeställningar kopplade till de problemområden som 

nämns ovan bedömer Länsstyrelsen att det är nödvändigt att använda andra 

metoder än traditionell fältundersökning. Lämpliga metoder kan vara t ex 

fördjupade kart- och arkivstudier, naturvetenskapliga analyser av undersökta 

anläggningar och fyndmaterial, eller jämförande studier riktade mot andra, 

liknande typer av miljöer. Länsstyrelsen överlåter dock åt er som undersökare att 

avgöra vilka metoder som är lämpliga att tillämpa, utifrån de frågeställningar som 

ni formulerar. 
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Ambitionsnivå 

Den arkeologiska undersökningen ska genomföras med hög ambitionsnivå. En 

bedömning av kunskapsbehovet och av fornlämningarnas kunskapspotential 

ligger till grund för valet av ambitionsnivå, det vill säga åtgärdernas omfattning, 

karaktär och prioriteringar. Enligt vad som angivits ovan under Vetenskaplig 

inriktning och genomförande ska dock den sedan tidigare gjorda bedömningen av 

lämningarnas kunskapspotential ligga till grund för prioriteringar inom 

undersökningen. 

Praktiska förutsättningar 

Med tanke på undersökningens inriktning är det inte självklart att traditionellt 

fältarbete behöver utföras inom undersökningsområdet. Om fältarbete krävs ska 

förutsättningarna för detta hanteras i samråd med Lindesbergs kommun. 

Fynd 

Undersökaren har i årets ”Intresseanmälan” redovisat rutiner för hantering, 

förvaring och konservering av fornfynd (11 § punkt 7 KRFS 2017:1). 

Fynd ska omhändertas enligt Riksantikvarieämbetets anvisningar i ”Fysiskt 

omhändertagande av arkeologiskt fyndmaterial” och ”Vägledning för tillämpning 

av kulturmiljölagen” Uppdragsarkeologi”. 

Fynden ska samlas in och hanteras med utgångspunkt i undersökningens syfte och 

ambitionsnivå. Fynden ska efter eventuell selektion och konservering lämnas till 

det museum som Riksantikvarieämbetet anvisar. Fynden ska vid överlämnandet 

till vara konserverade, beskrivna, ordnade och digitalt registrerade. 

Analyser 

Analyser ska kopplas till undersökningens frågeställningar. Vilka analyser som är 

lämpliga att utföra överlåter Länsstyrelsen till er att avgöra – se även under 

Vetenskaplig inriktning och genomförande 

Rapportering 

För rapporteringen gäller anvisningarna i Riksantikvarieämbetets Vägledning för 

tillämpning av Kulturmiljölagen. Uppdragsarkeologi.  

Undersökningens resultat ska redovisas i en basrapport. Rapportens omfattning 

ska anpassas till undersökningens resultat. Basrapporten ska omfatta 

• skalenliga planer och beskrivningar 

• redovisning av metoder och genomförande 

• grundläggande arkeologiska tolkningar  

• en värdering av måluppfyllelsen i relation till undersökningsplanen.  

Undersökaren ska registrera fornminnesinformation som uppdraget genererar 

enligt följande:  
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• Lämningsinformation ska registreras i enlighet gällande praxis. Länsstyrelsen 

kommer att godkänna lämningsinformationen senast innan ärendet avslutas. I 

samband med Länsstyrelsens godkännande blir lämningsinformationen publik. 

• Den slutgiltiga basrapporten, populärvetenskaplig sammanfattning, 

vetenskaplig fördjupning, analysrapporter och andra bilagor laddas upp i 

högupplöst format (PDF A) via Länsstyrelsens e-tjänst för komplettering eller 

yttrande enligt tidsplan. 

• I samband med att basrapport, populärvetenskaplig sammanfattning, 

vetenskaplig fördjupning, analysrapporter och andra bilagor levereras till 

Länsstyrelsen ska motsvarande laddas upp i högupplöst format (PDF A) i 

Riksantikvarieämbetets digitala system. Rapporten läggs då in i 

Forndok. Länsstyrelsen ska meddelas när rapporten lagts in.  

• En digital rapport ska skickas till företagaren.  

• Undersökta ytor (shp* eller GeoJSON) ska laddas upp i Fornreg i samband 

med att rapporten levereras digitalt till Riksantikvarieämbetet.  

• Fyndlista ska levereras enligt Riksantikvarieämbetets instruktion.  

• Övrigt digitalt dokumentationsmaterial laddas upp i Riksantikvarieämbetets 

digitala system i den mån de tekniska förutsättningarna finns.  

• När ärendet avslutas hos Länsstyrelsen kan inte längre undersökaren 

komplettera lämningsinformationen.  

 

OBS! 

Den sedan tidigare utförda förundersökningen är ännu inte avrapporterad i 

skriftlig form. Länsstyrelsen bedömer att det är rimligt att förundersökningen och 

den arkeologiska undersökningen avrapporteras samlat i en gemensam 

publikation. 

Som villkor för tilldelning av undersökningen gäller att dokumentationsmaterialet 

och all rapportering får publiceras och spridas av staten med en så kallad CC BY-

licens (Creative Commons Attribution 4.0 International Public License som är 

översatt till svenska Creative Commons Erkännande 4.0 Internationella Publika 

Licens). Lantmäteriets kartor omfattas inte av licensen. Undersökaren ansvarar för 

att avtal finns för eventuellt upphovsrättsligt skyddade bilder och texter så att 

publicering med CC BY licens är möjlig. 

Personal 

Det är en förutsättning att ni har redovisat personalens kompetens i årets 

”Intresseanmälan”. För ny personal ska ”Intresseanmälan” kompletteras. 

Projektledningen ska aktivt i planerings-, fält-, och rapportarbetet. Byte av 

ansvarig personal ska godkännas av Länsstyrelsen. 

Förmedling 

De aktuella fornlämningarna är belägna i skogsmark, är relativt otillgängliga och 

återfinns långt från närmaste sammanhållna bebyggelse. Det är heller inte 

självklart att fältarbete behöver utföras vid lämningarna i samband med 
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undersökningen. Det är därför inte rimligt att bedriva traditionell förmedling i 

form av visningar i samband med undersökningen. Länsstyrelsen bedömer att 

fornlämningarna, och resultaten av undersökningen, ändå är av sådant allmänt 

intresse att förmedlingsinsatser är befogade. Dessa förmedlingsinsatser kan då 

bestå av t ex föreläsningar för hembygdsföreningar och liknande, eller besök i 

skolklasser i närområdet. Länsstyrelsen överlåter till er som undersökare att lämna 

förslag på lämpliga förmedlingsinsatser inom ramen för uppdraget. 

Uppföljning 

• När Länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft skapas ett ärende i 

undersökningsregistret. 

• Undersökaren skickar ett igångsättningsmeddelande för fältarbetet med e-post 

till Länsstyrelsen. Undersökaren kan påbörja uppdraget i Fornreg.   

• När fältarbetet avslutats skickar undersökaren ett meddelande med e-post till 

Länsstyrelsen.   

Länsstyrelsen ska omgående underrättas om större avvikelser och förändringar i 

förhållande till förfrågningsunderlag, undersökningsplan eller beslut (s k 

avvikelseanmälan). 

Omfördelningar inom budget ska godkännas av Länsstyrelsen 

Ekonomisk redovisning för den arkeologiska undersökningen ska redovisas till 

Länsstyrelsen enligt tidsplan. Uppställningen av den ekonomiska redovisningen 

ska följa den ordning som är i kostnadsberäkningen. Företagaren ska endast 

faktureras för de kostnader som har upparbetats för den arkeologiska 

undersökningen inklusive rapportering. 

Organisation och kvalitetssäkring 

Undersökaren har redovisat sin organisation i årets ”Intresseanmälan” (11 § punkt 

1-2 KRFS 2017:1). Kompletteringar kan göras anpassade till den aktuella 

undersökningen. 

Undersökaren har i årets ”Intresseanmälan” redovisat internt 

kvalitetssäkringssystem och egenkontroll (ansvarsförhållanden inom 

organisationen, administrativa rutiner och ekonomisk redovisning) (11 § punkt 4 

KRFS 2017:1).  

Undersökaren har i årets ”Intresseanmälan” redovisat rutiner för upprättande, 

lagring och kvalitetssäkring av dokumentationsmaterial (11 § punkt 6 KRFS 

2017:1). 

Övrigt 

Miljöhänsyn 

Ni ska i samband med transporter till och från utredningsområdet samt vid 

grävningsarbetena beakta att belastningen på miljön ska bli så liten som möjligt.  
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Vid särskild förfrågan från Länsstyrelsen ska ni kunna redovisa hur ni beaktar 

ovanstående.  

Jämställdhet 

Vid särskild förfrågan från Länsstyrelsen ska ni kunna redovisa en 

jämställdhetsplan avseende er verksamhet. 

 

Bilagor 

1. Kartor över undersökningsområdet 

2. Mall för undersökningsplan 

3. Mall för kostnadsberäkning 
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1 Uppdrag 

På uppdrag av Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning har Sweco utfört översiktlig 

geoteknisk undersökning inför byggnation av industriområde och järnväg i Frövi, 

Lindesbergs kommun. Undersökningen har syftat till att klarlägga jordlager- och 

grundvattenförhållanden och därmed ge de geotekniska förutsättningarna för fortsatt 

detaljplanearbete. 

Föreliggande handling är underlag för detaljplanearbetet. Geotekniska synpunkter och 

rekommendationer i projekterings- och byggskedet ska inarbetas i projekterings- eller 

bygghandling. 

2 Befintliga förhållanden 

Aktuellt område ligger strax norr om Frövi samhälle och utgörs idag mestadels av skog. 

Delar av området är idag avverkat. Aktuellt område begränsas av Fröviforsvägen i väster 

och norr, av järnvägsspår i öster och av Frövi samhälle i söder. Inom området finns i dag 

motionsspår samt högspänningsledningar. Området är småkuperat och det finns berg i 

dagen samt block i markytan. Det finns mindre åar, bäckar och diken samt kärrtorv inom 

området. Marknivåerna varierar längs med planerad järnvägssträcka mellan c:a +44,9 

och +52,0. 

Jordartskarta erhållen via SGU visas i Figur 1. Terrängkarta erhållen via Lantmäteriet 

visas i Figur 2. 

 

Figur 1 Jordartskarta över planerat industriområde (källa SGU.se) 
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Figur 2 Terrängkarta över planerat industriområde (källa Lantmäteriet.se) 

3 Planerad byggnation 

Inom området planeras för byggnation av industrilokaler samt väg och järnväg. Det finns 

idag inga bestämda uppgifter gällande nivåer eller utförande för byggnader, väg samt 

järnväg. 

Se ritning 2335924-G07 för läge i plan. 

4 Underlag 

Följande underlag har använts: 

• Grundkarta i dwg-format har erhållits från beställare 

• Projekteringsunderlag för väg och järnväg erhållen av Bergslagens 

kommunalteknik 

• Samråd med beställare 

• Jordarts- och jorddjupskarta, erhållen via SGU 

• Laserskanning av området, utförd av Lantmäteriet 

5 Styrande dokument 

Dimensionering – SS EN 1997-1 TD Grunder (IEG Rapport 2:2008, rev 2) 

Jordens hållfasthet - Svensk Standard SS-EN ISO 14688-1 och 14688-2:2004 
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Jordens benämning - Svensk Standard SS-EN ISO 14688-1 och 14688-2:2004 

6 Tidigare utförda undersökningar 

Inom aktuellt område har Sweco tidigare ej utfört några geotekniska undersökningar. 

Sydväst om området har en geoteknisk undersökning utförts inför byggnation av väg 

samt järnväg, daterad 2015-12-04 (uppdragsnummer 2335924000). 

7 Nu utförd undersökning 

En okulär fältbesiktning av området utfördes den 2015-11-24, för kartering av 

fastmarksområden, kärrtorv samt berg i dagen. Besiktningen utfördes längst med den 

planerade järnvägslinjen. 

I detta skede utfördes inga geotekniska undersökningar med borrbandvagn då 

jordartskartan ansågs vara tillräckligt underlag för detta skede. 

8 Utsättning och avvägning 

Inför den okulära fältbesiktningen utfördes en utsättning av järnvägslinjen genom 

industriområdet. Utsättningen utfördes av två mätingenjörer på Sweco, Karlstad. 

Utsättning utfördes med stakkäppar enligt numrering redovisad på ritning 2335924-G07. 

Utifrån den höjddata som samlades in vid utsättningen, samt med hjälp av data erhållen 

med hjälp av laserskanning utförd av Lantmäteriet togs en höjdprofil fram i läge för det 

tänkta järnvägsspåret. 

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 15 00 

Höjdsystem: RH2000 

Noggrannhet på höjddata är c:a ±0,15 m. 

9 Jordlager- och grundvattenförhållanden - generellt 

Området har en varierande geologi med ytnära berg med små jorddjup och berg i dagen 

samt områden med kärrtorv. Området är delvis småkuperat och i områden med 

moränjord finns sten och block i markytan. Den jordartskarta erhållen från SGU kan 

anses vara korrekt vad det gäller att skilja på fastmarks- och kärrtorvsområden med 5-10 

m differens i plan. Jorddjupskartan visar på ett jorddjup på 0-3 m i området. Uppmätt 

torvmäktighet är 0,3-1 m. 

Inga undersökningar av grundvattenförhållandena i området har utförts. Vid tiden för den 

okulära besiktningen var det på vissa få ställen fritt vatten i marknivå. 

På ritning 2335924-G07 redovisas i plan de områden där morän, kärrtorv eller berg i 

dagen har konstaterats vid den okulära fältbesiktningen. På ritning 2335924-G08 

redovisas motsvarande i profil. Inom hela området så förekommer det berg i dagen, 

typiskt är att det visar sig som en liten bergås som i Figur 3 (bild tagen norrut vid punkt 2). 

Moränen inom det undersökta området är generellt blockig (inom vissa områden mycket 

blockig), samt stenig. Mellan punkterna 10-12 samt 21-25 var det vid tiden för 
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fältbesiktningen kalhyggen, vilket gav att sikten i sidled var större, se Figur 3. Det finns 

även områden med kärrtorv, se Figur 4, och uppmätt djup på torvmaterialet är upp till 

c:a 1 m. 

Jordartskartan anger att moränen är av typen sandig morän. Provtagningar utförda på 

moränen i Mariedalsområdet visar även på ett visst innehåll av grus och silt. 

 

Figur 3 Berg i dagen i form av en mindre bergås. Bild tagen norrut från punkt 2 (2015-11-24) 

 

 

Figur 4 Kalhyggen inom området, som visar på sten- och blockhalt i marknivå. Vänstra bilden är 
tagen österut från punkt 11 och högra bilden är tagen nordost från punkt 22 (2015-11-24) 
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10 Stabilitet - generellt 

Generellt består området av fastmarksområden och jorddjupen är små. Inom områden 

med kärrtorv kan stabilitetsproblem uppstå vid byggnation. Ur byggnadsteknisk synpunkt 

så rekommenderas att allt organiskt material schaktas bort i sin helhet. Några nivåer på 

tänkt väg- och järnvägsbank eller grundläggningsnivå för byggnader är ej fastställt i 

dagsläget. I samband med detaljprojektering ska stabiliteten utredas.  

11 Sättningar - generellt 

Vid belastning på marken i område med förekomst av organisk jord (torvjord) kommer 

sättningar att uppstå. Sättningarnas storlek är beroende av lastens intensitet, utbredning i 

plan och varaktighet över tid samt jordens sättningsegenskaper och mäktighet. Torvjord 

kan utveckla en sättning på upp till 50 % av ursprunglig mäktighet 

Några nivåer på tänkt väg- och järnvägsbank eller grundläggningsnivå för byggnader är 

ej fastställt i dagsläget, men om kärrtorven bortschaktas förväntas inga större sättningar 

att uppstå inom dessa områden. 

12 Grundläggning och markarbeten 

Naturligt lagrade sediment är flytbenägna vid vattenmättnad och mekanisk bearbetning. 

Vidare är de tjälfarliga. 

Figur 5 Kärrtorvsområden. Vänstra bilden är tagen omkring punkt 15 och högra bilden är tagen vid 
punkt 17 (2015-11-24). 





© Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Huvudkontor:
Box 670
751 28 Uppsala
Tel:  018-17 90 00
E-post: kundservice@sgu.se
www.sgu.se

Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar jordarternas utbredning i eller nära markytan samt förekomsten av block i 
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presentationsskala med hänsyn till kartans noggrannhet ges på sidan två av detta dokument. Observera att det som
är lämplig skala kan avvika från det valda kartutsnittets skala.

För ytterligare information om jordarter, jordlagerföljder, jorddjup m.m. hänvisas till www.sgu.se eller SGUs 
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1 Allmänt 

1.1 Bakgrund 

Ett nytt detaljplanområde planeras i Lindesbergs kommun norr om Frövi tätort och öster om 
BillerudKorsnäs pappersbruk (se figur 1). Planområdet är på totalt c:a 72 ha och planerad 
exploatering förväntas ske på c:a 42 ha av den totala ytan. I dagsläget består ytan till störst del 
av skogs- och myrmark med korsande vattendrag. Målsättningen är anläggning av nytt 
detaljplansområde med inriktning på etableringar motsvarande lättare verksamheter som 
exempelvis växthus, lager, logistik eller tekniska anläggningar.  

 

 

Figur 1 Redovisar placering av nytt detaljplanområde norr om Frövi tätort.   

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att översiktligt utreda vilken påverkan en framtida exploatering skulle medföra gällande 

dagvattnets förändrade flödes- och föroreningsbelastning samt ge förslag till eventuella behov 

av flödes-, magasinerings- och reningskrav som bör ställas i detaljplanen.      

1.3 Avgränsningar  

Utredningen baseras på föreslaget utformningsalternativ av detaljplanområdet  (se bilaga 1) 
samt underlag i form av digital grundkarta och befintligt ledningsnät från Samhällsbyggnad 
Bergslagen. Befintligt ledningsnät i Frövi tätort har ej utretts. Platsbesök har även genomförts.  
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Inga provtagningar har gjorts och föroreningsberäkningar baseras därmed på schablonvärden 
(StormTac V. 2019-09-17). Dessa bör därmed tolkas med största försiktighet och endast ses som 
en grov indikation till förändrad föroreningsbelastning till recipient.  

Bergslagens Samhällsbyggnad saknar idag dagvattenstrategi och dagvattenpolicy.  

2 Förutsättningar 

2.1 Befintlig avrinningssituation 
Planområdets befintliga terräng består idag till störst del av obebyggd myr- och skogsmark med 

en varierande nivåskillnad från c:a +43 till +56 m.ö.h. (RH2000). Den befintliga 

avrinningssituationen presenteras översiktligt i figur 2 med totalt fem avrinningsområden. En 

eventuell exploatering skulle främst påverka avrinningsområde 2, 3, 4 och 5. Vattendrag från 

avrinningsområde 2 passerar planområdet och avleds sedan i sydvästlig riktning under 

Fröviforsvägen via en betongtrumma, med dimension 600 mm, innan anslutning till 

BillerudKorsnäs pappersbruks dagvattenledningsnät för vidare utlopp (dimension 800 mm) i 

Fröviån. Vattendrag från avrinningsområde 3 passerar planområdet i södergående riktning.  

Innan anslutning till Frövis dagvattenledningsnät finns idag en konstruerad dämningslösning 

som bromsar tillkommande flöde vid intensivare flödestoppar. Denna är placerad så att befintlig 

låglänt terräng kan användas som fördröjningsvolym om så skulle behövas. Anslutning till Frövis 

dagvattenledningsnät sker via två parallella ledningar, med dimension 600 mm. Utsläppspunkt 

för Frövis dagvattenledningsnät sker till sjön Väringen söder om tätorten. Vattendrag från 

avrinningsområde 4 passerar också genom planområdet i södergående riktning innan anslutning 

till befintligt dagvattenledningsnät i Frövi via dagvattenledning med dimension 300 mm. Endast 

en del av avrinningsområde 5 berör planområdets östra del. Dagvattensystemet från 

avrinningsområde 5 ansluter även det till befintligt dagvattenledningsnät i Frövi med utlopp i 

Väringen.        
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Figur 2 Visar befintliga avrinningsområden som berör det framtida planområdet (skuggat område). Eventuell 
exploatering skulle medföra en påverkan på avrinningsområde 2, 3, 4 och 5.   

2.2 Recipient Väringen 

För samtliga vattenförekomster finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) av Sveriges 
vattenmyndigheter. Dessa beskriver målet för vilken kvalitet en vattenförekomst ska uppnå till 
en bestämd tidpunkt, med grundmålet att samtliga vattenförekomster ska uppnå God status. 
Recipient för avrinningsområdet är sjön Väringen som tillhör delavrinningsområdet Utloppet av 
Väringen och mätstation SE659014-147521. Sjöns ekologiska och kemiska status klassas som 
Otillfredsställande samt Uppnår ej god status1. Vattenförekomstens MKN är bestämd till att 

 
1 VISS Vatteninformation Sverige (u.å.). Väringen. 
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA27686203 [2020-08-20]  
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uppnå kvalitetskrav för God ekologisk status 2027 samt God kemisk ytvattenstatus, med mindre 
stränga krav för föroreningshalter av bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar 
som bedöms överstiga gränsvärden i samtliga vattenförekomster. Normen anger en lägstanivå 
och angiven status i normen får inte påverkas av en verksamhet så att angiven kvalitet på 
vattenförekomsten blir sämre än nuvarande status.  

Det ekologiska kvalitetskravet motiveras av bristande konnektivitet som skapar vandringshinder 
för fiskliv, kraftig flödesreglering till förmån för bland annat vattenkraft, måttligt 
syrgasförhållande på bottensediment och främmande arter som i detta fall inplanterad sjögull 
som spritt sig i norra delen av Väringen. Sjöns ekologiska status avseende näringsämnen anses 
god, dock indikerar andra biologiska kvalitetsfaktorer på näringsämnespåverkan. 
BillerudKorsnäs pappersbruk och Frövis kommunala reningsverk är anslutande verksamheter 
med Väringen som recipient. Dessa bedöms påverka sjön i form av utsläpp av både 
syrgastärande ämnen och näringsämnet fosfor, som indirekt bidrar till sämre syrgasförhållande. 
C:a 600 enskilda avlopp uppskattas också bidra till fosforutsläpp till sjön.  Kemisk ytvattenstatus 
bedöms till Uppnår ej god status utifrån ”sämst styr”-principen av samtliga prioriterade ämnen, 
då med avseende på bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Som tidigare 
nämnt överstigs gränsvärden i samtliga vattenförekomster, till följd av luftburen spridning av 
storskalig atmosfärisk deposition.       

3 Planförslag 

Det framtida utformningsförslaget (se bilaga 1) innefattar kvartersmark för framtida 
exploateringsmöjligheter fördelat på två delområden, på 35,7 ha i väst respektive 4,6 ha i öst, 
med en separerande gång- och cykelväg mot Frövi tätort. Det västra delområdet förväntas 
bebyggas till c:a 59 % varav hela ytan förväntas bli hårdgjord. Det östra delområdet förväntas 
bebyggas till c:a 44 % och även hela den ytan förväntas bli hårdgjord. Förslaget innefattar även 
ett gatområde för anslutning mot Fröviforsvägen med planförlagd gata och parallellt dragen 
gång- och cykelväg med skevning mot gemensamt dike. Gemensamt gatområde ger en yta på 
c:a 1,7 ha. Som principiell dagvattenhantering, utifrån framtida exploatering, föreslås att 
fördröjning av tillkommande dagvatten till följd av forcerad avrinning sker inom respektive 
delområde, det vill säga inom kvartersmark respektive gatområde. Korsande vattendrag från 
avrinningsområde 2 föreslås ledas genom planområdet med en trumma under framtida 
gatområde med fortsatt rinnväg mot BillerudKorsnäs pappersbruk. På grund av planområdets 
avskärande barriäreffekt föreslås korsande vattendrag från avrinningsområde 3 ledas om mot 
väst, mot befintligt vattendrag från avrinningsområde 2. Detta ger en avlastande effekt på Frövis 
dagvattenledningsnät. Vattendrag från avrinningsområde 4 föreslås ledas genom planområdet 
via öppen dikeslösning och behåller därmed befintlig rinnväg.  

4 Föroreningspåverkan 
För uppskattning av förändrad föroreningsbelastning till Väringen, till följd av förändrad 

markanvändning, har schablonvärden från StormTacs webbapplikation använts. Förväntade 

föroreningar från området är näringsämnen, metaller, olja och suspenderade ämnen. För 

beräkning av utgående mängder och föroreningshalter används medelvärde från SMHI med en 

årsnederbörd på c:a 750 mm. Med inriktning på etableringar motsvarande lättare verksamheter 

avses planområdet inte ge utrymme för anläggning av verksamheter som klassas som 

miljöfarliga. Därmed förväntas inga stora konsekvenser ske vid eventuella skyfall med avseende 

på föroreningspåverkan.   
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Framtida dagvattenbelastning från området förväntas komma från främst byggnader och 

hårdgjorda ytor. Antagna avrinningskoefficienter är satta till 0,9 för byggnadsytor och 0,8 för 

asfaltsytor. Befintlig marksituation antas belasta Väringen utifrån schablonvärden motsvarande 

skogsmark. För exploaterad situation antas belastning ske utifrån schablonvärden motsvarande 

takyta (utan specifik materialbestämmelse) och resterande mark asfalt för parkeringsytor och 

anslutande gatområde till tomtmarken. Utgående föroreningshalter för befintlig situation och 

föreslagen exploaterad markanvändning redovisas i tabell 1. Utgående mängder redovisas i 

tabell 3. Beräknade värden bör tolkas med försiktighet då schablonvärden varierar kraftigt 

beroende på material och platsers specifika förutsättningar. Resulterande värden ger endast en 

översiktlig bild av föroreningsförändringen till följd av exploatering i förhållande till befintlighet.  

Det saknas idag nationella krav på utsläpp av halter föroreningar i dagvatten. Riktvärdesunderlag 

har dock tagits fram som bedömningsunderlag av vissa kommuner (se tabell 2). Dessa är dock 

anpassande efter dessa kommuners dagvattensituation. I jämförelse med dessa hamnar 

beräknade utloppshalter från exploaterat område inom sammanslaget intervall eller under 

lägsta föreslaget riktvärde, förutom för utloppshalt av metallen kadmium som överstiger 

angivna riktvärden. 

 

Tabell 1 Föroreningshalter från området vid befintlig respektive exploaterad användning.  

 Befintlig  
situation 

Exploaterad situation 
Kvartersmark  

Exploaterad situation  
Gatområde 

Halt μg/l μg/l μg/l 

P 17 140 130 

N 450 1 400 1 900 

Pb 6 3 3 

Cu 7 13 22 

Zn 15 25 12 

Cd 0,2 0,6 0,3 

Cr 4 5 7 

Ni 6 4 5 

Hg 0,01 0,02 0,1 

SS 34 000 18 000 54 000 

Olja 150 310 770 

BaP 0,01 0,01 0,01 
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Tabell 2 Jämförelse mot framtagna riktvärden. 

 Riktvärdesgruppen 
Sthlm:s län2 

Göteborgs stad3 NSVA4 
 

Riktvärden 
sammanslaget  

intervall  

Halt μg/l μg/l μg/l μg/l 

P 250 50 200 50 – 250  

N 3 500 1 250 2 000 1 250 – 3 500  

Pb 15 14 8 8 – 15  

Cu 40 10 18 10 – 40  

Zn 150 30 75 30 – 150  

Cd 0,5 0,4 0,4 0,4 – 0,5 

Cr 25 15 10 10 – 25  

Ni 30 40 15 15 – 40  

Hg 0,1 0,05 0,03 0,03 – 0,1  

SS 100 000 25 000 40 000 25 000 – 100 000 

Olja 1 000 1 000 5 000 1 000 – 5 000 

BaP 0,1 0,05 0,03 0,03 – 0,1  

 

Tabell 3 Föroreningsmängder från området vid befintlig respektive exploaterad markanvändning . 

  
Befintlig  
situation 

 

 
Exploaterad  

situation 
Kvartersmark 

 
Exploaterad  

situation 
Gatområde 

Mängd kg/år ha kg/år ha kg/år ha 

P 0,01 0,9 0,8 

N 0,3 9 11 

Pb 0,005 0,02 0,02 

Cu 0,005 0,08 0,1 

Zn 0,01 0,2 0,07 

Cd 0,0002 0,004 0,002 

Cr 0,003 0,03 0,04 

Ni 0,005 0,03 0,03 

Hg 0,00001 0,0001 0,0004 

SS 26 120 320 

Olja 0,1 2 5 

BaP 0,00001 0,00006 0,00006 

 

 
2 Riktvärdesgruppen (2009). Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp: Regionala dagvattennätverket i 
Stockholms län. Stockholm: Regionplane- och trafikkontoret Stockholms läns landsting. 
3 Miljöförvaltningen (2013). Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten 
till recipient och dagvatten. Göteborg: Göteborgs Stad Miljö. 
4 Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (2015). Riktvärden för dagvattenutsläpp i kommunerna Båstad, 
Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp.  https://www.nsva.se/wp-
content/uploads/2019/08/dagvattenplan-bjuv-bilaga-3-riktvarden-for-dagvattenutslapp_antagen-jan-
2018.pdf [2020-04-29] 
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4.1 Anslutande verksamheter till Väringen 

Väringen har ett totalt anslutande avrinningsområde på c:a 116 080 ha5 varav exploaterat 
planområde är på c:a 42 ha. Planområdet utgör därmed endast 0,04 % av det totala 
avrinningsområdet.  

Sjön utgör som tidigare nämnt recipient för BillerudKorsnäs pappersbruk och Frövis kommunala 
reningsverk, det är främst dessa verksamheter som konstateras ha en betydande inverkan på 
sjöns status. Även c:a 600 enskilda avlopp, med avrinning mot sjön, uppskattas ha en bidragande 
effekt. Miljörapporten för Frövis reningsverk, från 2019, presenterade utgående 
föroreningshalter på avloppsvatten enligt värden i tabell 4. Reningsverket har utsläppsvillkor och 
gränsvärden att förhålla sig till som också presenteras i tabell 4, där villkor finns för bland annat 
fosfor. I nuläget ställs inga krav på utgående kvävehalter, så presenterad utsläppshalt 
representerar endast ett gränsvärde. BillerudKorsnäs samt reningsverkets totala utsläppssiffror, 
för år 2019, presenteras i tabell 5 i jämförelse mot beräknade föroreningsmängder från 
exploaterat planområdet.  

Föroreningsbelastning från exploaterat område hamnar jämförelsevis betydligt lägre än 
konstaterade påverkanskällor för sjön, förutom utsläpp av suspenderade ämnen som överstiger 
nivåer i jämförelse mot reningsverkets utsläppssiffror.  

 

Tabell 4 Redovisade utsläppshalter från Frövis kommunala reningsverk i jämförelse med utsläppshalter för 
exploaterat planområde.  

  
Frövis 

kommunala 
reningsverk6 

2019 

 
Utsläppsvillkor/  
gränsvärden för 
reningsverket7 

 
Exploaterad situation 

Kvartersmark 

 
Exploaterad situation  

Gatområde 

Halt mg/l mg/l mg/l mg/l 

P 0,41 0,3 0,14 0,13 

N 12,7 15 1 ,4 1,9 

SS 9,7 - 18 54 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 SMHI Svenskt Vattenarkiv (1994). Avrinningsområden i Sverige: Del 3. Vattendrag till Egentliga 
Östersjön och Öresund. Norrköping. 
6 Samhällsbyggnad Bergslagen (2019). Miljörapport 2019: Frövi reningsverk. Nora.  
7 Samhällsbyggnad Bergslagen (2019). Miljörapport 2019: Frövi reningsverk. Nora.  
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Tabell 5 Exploaterad situation i jämförelse mot pappersbruket BillerudKorsnäs samt Frövis kommunala reningsverks 
utsläppssiffror från år 2019.    

  
BillerudKorsnäs Skog & 

Industri AB Frövi8 
2019 

 
Frövis kommunala 

reningsverk 
20199 

 
Exploaterad situation 

Kvartersmark & Gatområde 

Mängd kg/år kg/år kg/år 

P 1 708 192,4 37 

N 26 025 5 763 393 

Pb 39 - 0,7 

Cu 18 - 4 

Zn 3 654 - 7 

Cd 7,1 - 0,2 

Cr 8 - 1 

Ni 22 - 1 

Hg 1,3 - 0,006 

SS - 4 368 5 242 

 

4.2 Alternativ dagvattenhantering utifrån föroreningspåverkan 

Med målet att uppnå uppsatt MKN för recipienten Väringen har behov av åtgärder främst 
påvisats vad gäller bristande konnektivitet och kraftig flödesreglering. Med avseende på detta 
bör krav ställas på att framtida flöden från exploateringen inte får överstiga nuvarande avrinning 
från planområdet. Fördröjningsmagasin bör utformas med möjlighet till avstängning vid 
eventuella behov av förhindring av punktutsläpp, samt för underlättande av drift och underhåll 
av fördröjningsmagasinet.  

Med avseende på eventuell framtida trafikbelastning föreslås avrinning från trafikerade ytor 
inom kvartersmark ledas via oljeavskiljande anläggning innan vidare avledning från området.  

Recipienten konstateras ha problem med biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar till 
näringsämnespåverkan i sjön. Exploaterat planområde bedöms inte utgöra en betydande 
påverkanskälla med avseende på näringsämnen utifrån att andra verksamheter, med Väringen 
som recipient, utgör en avsevärt högre belastning. 

Baserat på planområdets förutsättningar och behov till fördröjning och avledning av dagvatten 
ges förslag på reningsmetoder med syfte att minska föroreningsbelastningen på Väringen. 
Föreslagen dagvattenhantering (se bilaga 1) har utformats med syfte att minimera kulverterade 
sträckor och istället anlägga öppna dagvattensystem med fördröjande och renande funktion. 
Dagvatten från gatområde kan renas via väg- och gräsdiken och avrinning från kvartersmark kan 
renas och fördröjas via en torr alternativt våt damm innan det får strila genom nedströms 
gräsdiken. Generella reningsgrader finns endast tillgängligt för utvalda ämnen för respektive 
reningsmetod, dessa presenteras i tabell 6, och bör endast ses som grovt uppskattade värden. 
Kombinerade reningsmetoder och utformning kan ge förbättrade reningsgrader. Nedströms 
naturmark inom planområdet medför dessutom ytterligare rening. Exploateringen bedöms 
utefter beräknade utsläppssiffror och föreslagen dagvattenhantering inte medföra en 
betydande påverkan på Väringen för att uppnå uppsatt MKN för recipienten Väringen.  

 
8 Naturvårdsverket (u.å.). Utsläpp i siffror. 

http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Sok/Anlaggningssida/?pid=2530 [2020 -10-23]  
9 Samhällsbyggnad Bergslagen (2019). Miljörapport 2019: Frövi reningsverk. Nora.  
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Tabell 6 Generella reningsgrader för alternativa reningsmetoder av dagvatten. 

  
Vägdike/ 
Gräsdike 

 
Oljeavskiljare 

Alternativ 
fördröjningsmagasin 

Torr damm 

Alternativ 
fördröjningsmagasin 

Våt damm 

 % % % % 

P 30 5 10 55 

N 20 5 25 35 

Cu 20 0 30 60 

Zn 55 10 30 60 

SS 65 15 50 80 

BaP 15 5 30 75 

 

5 Förslag på framtida dagvattenhantering 

Till följd av exploatering planas befintlig mark ut och korsande vattendrag behöver därmed tas 
om hand och ledas genom planområdet. Framtida exploatering medför också en forcerad 
avrinningssituation som kräver utrymme för fördröjningsmöjligheter inom planområdet för att 
utflöden till befintliga vattendrag inte ska överstiga den befintliga flödessituationen från 
oexploaterad mark.         

Beräkningar har genomförts med utgångspunkt från gällande krav enligt Svenskt Vattens 
publikation P 110.  

5.1 Befintliga förutsättningar 

Kapacitet i nedströms dagvattenledningsnät i Frövi tätort har antagits dimensionerats utifrån 
äldre dimensioneringsförutsättningar, då med ett flöde motsvarande återkomsttid 2 år och 
varaktighet 30 minuter med en generell avrinningsfaktor för nuvarande markförhållanden 
bedömd till 0,03. Dessa värden genererar en nuvarande avrinning på c:a 2 l/s och ha. Befintlig 
kapacitet i Frövis dagvattenledningsnät nedströms planområdet är ej utredd, men enligt 
Samhällsbyggnad Bergslagen finns idag inga kända kapacitetsproblem.  

5.2 Fördröjningsmagasin  
För att inte belasta de befintliga avrinningssystemen och efterkommande dagvattenledningsnät 

i Frövi ytterligare, nedströms exploateringsområdet, föreslås att tillåten avtappning från 

exploateringsområdet inte får överstiga den nuvarande avrinningssituationen till respektive 

vattendrag. Tillåten avtappning till respektive avrinningssystem blir då 2 l/s och ha utefter 

befintliga markförhållanden. Exploaterat markförhållande har antagits till en summerad 

avrinningsfaktor på 1,0 med syftet att återspegla extremfall vid mättat markhållande. 

Dimensionerande regn har satts till 20 år med klimatfaktor 1,25 och varaktighet 10 minuter.   

Magasinering kan ske fördelat på flera mindre magasin inom respektive delområde alternativt i 

ett magasin. Beräknat magasineringsbehov utgår från föreslagen planutformning (bilaga 1).  

Utifrån tillåten avtappning krävs en magasineringsvolym för den västra kvartersytan på c:a 

31 200 m3 med avtappning mot avrinningsområde 3 och den östra kvartersytan kräver en 

magasineringsvolym på c:a 2 400 m3 med avtappning mot avrinningsområde 4. Södergående 

gång- och cykelbana samt del av gatområdets östra yta kräver en magasineringsvolym på c:a 

200 m3 med avtappning mot avrinningsområde 4. Gatområde med parallellt dragen väg och 
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gång- och cykelväg kräver magasineringsvolym  på c:a 700 m3 med avtappning mot 

avrinningssystem 2.  

5.3 Genomledning av befintliga avrinningssystem 
Planutformningen medför påverkan på befintliga vattendrag från tidigare redovisade 

avrinningsområden (se figur 2). Vattendrag från avrinningsområde 2 och 4 kan behålla befintlig 

rinnväg och endast ledas igenom planområdet (se bilaga 1), där vattendrag från 

avrinningssystem 2 kan ledas under gatområdet via en trumma i den nordvästliga delen av 

planområdet. Vattendrag från avrinningsområde 4 föreslås ledas igenom planområdet via ett 

öppet dike.  

Vattendrag från avrinningsområde 3 rekommenderas ledas om mot sydväst till 

avrinningssystem 2. Rekommenderad omledning ger en förändrad flödesfördelning som med 

fördel minskar belastningen på Frövis dagvattenledningsnät. Förändrat avrinningsområde mot 

BillerudKorsnäs dagvattenledningsnät medför dock behov av kapacitetsutredning. Befintlig 

anslutning till området sker via en trumma under Fröviforsvägen med dimension 600 mm, korsar 

området i ett öppet dike med utloppsdimension 800 mm. Kontroll av förändrat 

flödesförhållande beräknades utifrån dimensionerande regnintensitet på 20 år med 

klimatfaktor 1,25. Med antagen rinnhastighet på 0,5 m/s i befintliga vattendrag och exploaterat 

vägdike återfanns dimensionerande flöde vid en rinntid på 20 minuter, där 

avrinningskoefficienter för respektive ansluten markyta antogs till 0,8 för gatområde samt 0,1 

för naturmark. Avrinningsområdet gav en reducerad area på c:a 3,2 ha. Antaget 

avrinningsområde tar inte höjd för eventuell fortsatt exploatering av ytan norr om 

detaljplanområdet. Dimensionerande flöde landar på 750 l/s vilken kräver en minsta 

ledningsdimension på 800 mm vid antagen lutning på 5‰. 

5.4 Översiktlig skyfallshantering 

Markytor intill nya byggnader bör planeras så att ytvatten i skyfallssituationen inte rinner in i 
byggnader eller innestängs och magasineras på ett okontrollerat sätt. 

Vid ett skyfall konstateras att kapacitet i befintligt dagvattenledningsnät i Frövi är otillräcklig och 
lågpunkter nedströms exploateringsområdet drabbas, i detta fall kommunal naturmark och 
Frövi tätort. Befintlig dämningsprincip på planområdets södra yta kan med fördel utnyttjas vid 
extremare regn. Detta för att förhindra att områden nedströms inte drabbas av den forcerade 
avrinningen som sker till följd av framtida hårdgörning. SMHI definierar ett skyfall som en kraftig 
regnskur som ger minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut.  Genom att höja 
dämningsnivån till +43,5 m.ö.h. erhålls en volym på c:a  27 400 m3, som med god marginal skulle 
klara ett 50 mm regn från hela exploateringsområdets avrinningsytor. Föreslagen dämningsnivå 
medför att den befintliga dämningsytan behöver förstärkas med invallning längs de sträckor 
befintlig terräng inte uppnår önskvärd nivå.  Invallningen föreslås läggas på +44 m.ö.h. och kan 
utföras utefter befintlig markanvändning. Flödesbegränsning ur dämningsluckan bör anpassas 
till nedströms flödeskapacitet i befintligt dagvattenledningsnät. Förslaget innebär att området 
kan fortsätta utnyttjas på samma sätt som det används idag.  

För att avlasta inloppet på Frövis dagvattenledningsnät från avrinningsområde 4 vid eventuella 
skyfall föreslås en dämningslösning med tillhörande bräddutlopp mot tidigare föreslagen 
dämningsyta. Begränsat utloppsflöde från dämning bör motsvara nedströms flödeskapacitet vid 
anslutningspunkten på Frövis dagvattenledningsnät. 
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Föreslagen ändring av ledningsdimension för korsning av BillerudKorsnäs pappersbruks område 
skulle vid ett skyfall inte vara tillräcklig för avledning av dagvattenflödet mot sydväst. 
Konsekvenser av detta bör utredas vidare, men genom kartläggning av höjdförhållanden medför 
detta att ytledes rinnande dagvatten kommer avledas via lågpunkter i terrängen i sydvästlig 
riktning till Fröviån.  
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1 Utredning av placering av fördröjningsmagasin 
Beslut är tagits i projektet att fördröjningsmagasin, som har till uppgift att reglera 

dagvattenflöden vid kraftig nederbörd, ska placeras på kommunalmark utanför tänkt 

verksamhetsområde. En av orsakerna till detta är att kommunen då har möjlighet att 

underhålla dessa och se till att magasinens funktion bibehålls.  

Fördröjningsmagasinen har delats upp i magasin för 20 års flöden samt magasin för 100 års 

flöden. Erforderlig volym för de olika magasinen framgår av dagvattenutredning daterad 2020-

10-27. 

Magasinen, speciellt magasinet för 100-års flödet, kommer till största delen av tiden vara torra 

då de bara behövs då större och extrema nederbörd uppstår. Magasinen kan således helt eller 

till viss del användas till annat under resterande tid.  

 

1.1 Översiktlig placering 

Utredningen har studerat områden både väster, öster och söder om området. 

Att anlägga magasinen öster om området kräver stora och komplicerade ledningssystem. Även 
topografin motverkar vattnets möjlighet att ledas naturligt. Ytterligare en komplicerade faktor 
är dimensionen på de kommunala ledningarna som skulle ta in vattnet i Frövis dagvattensystem. 
Om vattnet skall ledas denna väg måste en större ombyggnad ske av Frövis dagvattensystem 
från området ner mot järnvägsporten. 

Att anlägga magasinen väster om området har, likt ett östligt alternativ, svårigheter med 
omfattande ledningssystem och kuperad mark. Det finns i detta alternativ inget problem med 
underdimensionerade VA-ledningar då vattnet i princip skulle kunna ledas till recipient. Dock 
måste det ledas genom Frövifors område. 

Det mest naturliga och effektivaste placeringen har konstaterats vara söder om området. 
Området kan på ett naturligt sätt samla upp dagvatten från området och sen leda det till de 
diken/bäckar som leder bort vattnet från området idag. Här finns också det största intaget i 
kommunens dagvattensystem samt en befintlig dammkonstruktion som ytterligare säkrar Frövi 
tätort från översvämning. Området har dock den nackdelen att den hamnar i, och i anslutning 
till, ströv- och rekreationsområden. 

Med ovanstående som grund har beslut tagits att föreslå en placering av magasinen på södra 
sidan av området. 

 

   

1.2 Principiell utformning 

1.2.1 Magasin för 20 års flöde 
Gällande placering av magasin för den östra tomten har inga alternativa placeringar  studerats 

då den kunnat placeras i en triangel i anslutning till verksamhetsområdet  

Gällande placering och översiktliga utformning av ett magasin för att klara ett 20-års flöde för 

den stora tomten har följande alternativ studerats: 
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1. Ett avlångt magasin längs hela verksamhetsområdets södra gräns 

Alternativet ger en god möjlighet att samla upp vatten på hela långsidan av 

verksamhetsområdet och minimerar behovet av kompletterande dagvattensystem 

inom verksamhetsområdet. Nackdelen är att alternativet kräver mycket sprängning 

och masshantering, speciellt i områdets sydvästra delar.    

 

2. Ett rektangulärt mer komprimerat magasin i mitten på verksamhetsområdets södra 

gräns 

Alternativ anpassas mer än ovanstående alternativ till naturens nivåer och använder 

lågpunkten i terrängen för vattenmagasin. Även detta alternativ har en relativt god 

möjlighet att ta upp vatten från stora delar av området utan större dagvattensystem. 

För att minska ytan för dammen blir vallarna runt dammen relativt höga, dock lägre än 

nivån på tomtytan. Även om ytan är torr största delen av tiden är det inte troligt att 

ytan kan användas till något annat än som magasin. 

 

3. Magasin runt den befintliga bäcken i östra delen av verksamhetsområdet 

Alternativet innebär att den naturliga svackan runt bäcken skulle användas som 

magasin och en avgränsande vall med begränsat flöde skulle byggs i svackans södra 

del. Fördelen med alternativet är att det inte skulle generera några större konstgjorda 

invallningar utan naturens nivåer kan användas. 

Nackdelen med alternativet är att den påverkar den storvuxna skogen i området vilken 

ses som väldigt värdefull. Alternativet medför även att en del dagvattenledningar 

skulle behöva anläggas inom området för att ta hand om dagvattnet från de västra 

delarna.   

  

4. Magasin som är uppdelat i ett övre magasin vid mitten på verksamhetsområdet och 

ett lägre magasin på befintlig åker/ängsmark söder om området 

Alternativet innebär att ett mindre magasin anläggs längs delar av 

verksamhetsområdets södra kant. Vattnet leds sedan vidare till ett lägre men större 

magasin på befintlig åker/ängsyta. Den övre dammen begränsas i söder av nuvarande 

hygge och åkerdike. Magasinen vallas in. Då ytan på ängs/åkermarken är så stor blir 

dessa vallar inte så höga (mellan 1-1,5 m). Då slänterna kan göras flacka (1:10) 

kommer dessa vallar inte kännas så konstgjorda och till stor del smälta in i 

omkringliggande områden. Nackdelen med alternativet är att stora ytor blir 

ianspråktagna. Ytorna kan dock användas till t.ex ängsmark eller för rekreation och 

friluftsliv då magasinen till största delen av tiden är torra. Till stor del kommer de 

naturliga åkerdikena o området kunna behålla sin sträckning. I några fall kommer 

befintliga åkerdiken att behöva justeras och/eller rensas. 

Med ovanstående som grund har beslut tagits att föreslå en principiell utformning enligt 

alternativ 4. 

Vid ett normalt 1-års regn beräknas det övre magasinet bli fyllt till hälften och den nedre 

magasinet vara tomt, förutom diket där vattnet rinner. Magasinet beräknas vara tomt igen ca 

ett dygn efter det att regn upphört. Motsvarande siffror för ett 20 års regn är att både det övre 
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och under magasinet är fullt. Magasinen beräknas tömmas igen på ca 1 till 1,5 vecka, under 

förutsättning att ingen ytterligare flöden och nederbörd tillkommer. 

 

1.2.2 Magasin för 100-års flöde 
Gällande placering och översiktliga utformning av ett magasin för att klara ett 100-års flöde för 

den stora tomten har följande alternativ studerats. 

1. Magasin runt den befintliga bäcken i östra delen av verksamhetsområdet 

Alternativet innebär att den naturliga svackan runt bäcken skulle användas som 

magasin och en avgränsande vall som begränsar utflödet skulle byggas i Svackans 

södra del. Fördelen med alternativet är att det inte skulle generera några större 

konstgjorda invallningar även om marknivån på några partier skulle behöva höjas 

någon meter. Här skulle magasin för 100 års och 20 årsflöde kunna samordnas. 

Nackdelen med alternativet är den påverkar den storvuxna skogen i området ses som 

väldigt värdefull. Alternativet generera även en del dagvattenledningar skulle behöva 

anläggas inom området för att ta hand om dagvattnet från de västra delarna.   

 

2. Magasin på befintlig åker/ängsyta 

Alternativet innebär att befintliga marknivåer till stor del används för att hålla inne 

vattnet. Viss höjning/invallning behöver ske i områdets sydvästra och sydöstra del. 

Befintlig dammlucka behöver renoveras och höjas något. Befintlig motionsstig i söder 

blir en naturlig vall mot magasinet. 

Fördelen med alternativet är att befintligt brukande av ytan kan fortsätta som det gör 

idag. Att ytan under någon kortar period översvämmas kommer inte påverka t.ex 

ängsmarken. 

Med ovanstående som grund har beslut tagits att föreslå en principiell utformning enligt 

alternativ 2. 
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2021-02-12 Per Lilja 

Samhällsbyggnad Bergslagen 

Kungsgatan 41 

711 30 Lindesberg 

 

 

Flyghinderanalys gällande Uppförande av byggnad i Lindesbergs kommun - Del 

av Heden 1:11 

 

Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till LFV och vi återkommer nu med 

resultatet. Följande flygplatser är berörda1 och omfattas således av denna 

flyghinderanalys: Örebro. 

 

Sist i detta dokument hittar du mer information om vad analysen innehåller, samt en 

sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller. 

 

Analysen består av två delar; 

 

Del 1:  Analys avseende CNS2-utrustning som ägs av LFV 
Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning lämnar vi vår syn på 
etableringen av hindret i egenskap av sakägare3. 

 

Del 2:  Analys avseende berörd flygplats med dess luftrum, in- och 

utflygningsprocedurer, CNS-utrustning samt hinderbegränsande 

områden. Uppsättaren uppmanas att kontakta berörd flygplats för att 

få dess inställning till etableringen i egenskap av sakägare. 

Kontaktuppgifter se www.lfv.se/sv/Om-oss/Sveriges-flygplatser 
  
Mer information om flyghinderanalyser hittar du på 
www.lfv.se/flyghinderanalys 
 
Intern LFV info: 708123-01-01 

                                                                    
1 Med berörd avses att planerat byggnadsverk hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut 

från flygplats där civila start- och inflygningsprocedurer finns publicerade, enligt svensk  

civil AIP. MSA står för Minimum Sector Altitude. 

2 CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar) 

3 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att 

föra talan och överklaga beslut och domar 

Dokumentnummer 
D-2021-234773 
Ärendenummer 
Ä-2021-013859 
 
Ert datum 
2021-02-09 
 
Handläggare 
Per-Ola Kårbro  
011-19 25 22T 
011-19 25 75F 
per-ola.karbro@lfv.se  
 
 
OSL 18 kap 8 § Bevakn & 
säkerhet 

http://www.lfv.se/flyghinderanalys
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Förteckning över planerat/planerade byggnadsverk 
Beteckning RT90 2.5 

gon V (X) 
RT90 2.5 
gon V (Y) 

SWEREF 99 
TM (X) 

SWEREF 99 
TM (Y) 

Markens 
höjd 

(möh) 

Bygg- 
höjd (m 
ö mark) 

Total- 
höjd 

(möh) 

Heden 1:11   6593580.4401 520190.0576 50 32 82 

 
 
Yttrandet gäller för den totalhöjd som anges ovan (byggnadsverket får dock 
placeras inom en radie av 100 m från de i ansökan angivna koordinaterna utan att 
analysresultatet förändras). 
 
Om ni beställer revidering av denna flyghinderanalys, var god hänvisa till  
LFV Ärendenummer och Dokumentnummer enligt ovan. 
 

Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap 23§) ska en flyghinderanmälan skickas in 

före uppförandet av ett högt objekt. Anmälan skall göras till Försvarsmakten senast 

fyra veckor innan objektet når en höjd av 20 m (45m inom sammanhållen 

bebyggelse) och därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten. 

Blankett och ytterligare information finns på www.forsvarsmakten.se 

 
Hindermarkering ska ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter,  
TSFS 2013:9 (omtryck av 2010:155). I de fall som hinderytor enligt ICAO Annex 14 
genomträngs, skall TSFS 2010:135 följas. 

 
 

  

http://www.forsvarsmakten.se/
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Del 1 – LFV remiss-svar 
- LFV är sakägare 

 
CNS-UTRUSTNING* (enl. ICAO EUR DOC 015, Svensk standard, SS 447 10 12 samt 
LFV intern instruktion skydd mot elektromagnetiska störningar, EMC, för LFV 
tjänster, anläggningar och utrustningar) 

 Innanför 
skyddsavstånd 

 

 Ja Nej Kommentar 

VOR  X  

DME  X  

NDB  X  

Radaranläggning  X  

Radioanläggning  X  
*CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar)  
 
 
LFV:s yttrande: 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att invända mot planerad etablering. 
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Del 2 – Flyghinderanalys – BERÖRDA FLYGPLATSER 

- Berörd flygplats är sakägare 
 
LUFTRUM  
Så här läser du denna del av analysen: Denna analys svarar bara på frågan om verket/masten/byggnadsverket 
hamnar inom ett luftrums sidogränser. Berörd flygplats bedömer eventuell påverkan. 

 Inom  
området 

 

 Ja Nej Kommentar 

TMA (Terminalområde)  X  Inom Örebro TMA b. 

CTR (Kontrollzon)*  X  

TIA (Trafikinfor-
mationsområde)  

 X  

TIZ (Trafikzon)  X  
 
*) Upplysningsvis är kontrollzon, CTR, det kontrollerade luftrummet närmast flygplatsen (Jmf 

Transportstyrelsens Airspace Policy TSL 2009-846).  CTR utformas för att skydda trafiken 
under start- och landningsfasen.  I CTR flyger luftfartygen på låga höjder och hinder i zonen 
kan påverka bl a flygplanens möjliga flygbanor.   

 

Karta: Planerad etableringsposition/område (pilen) med omkringliggande luftrum. 
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CIVILA IN- och UT-FLYGNINGSPROCEDURER (enl. ICAO Doc 8168) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Inom  
ytan 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

MSA/TAA X  Inom Örebro. Ingen påverkan.   

Vektoreringshöjd X  Örebro TMA b. Ingen påverkan.   

Holding  X    

Racetrack, Baseturn  X    

Intermediate segment  X    

Final segment  X    

ILS  X    

Circling  X    

Missed approach  X    

RNP  X    

SID    

STAR    

Omnidirectional departure    

 
 
CNS – UTRUSTNING (enl. ICAO EUR DOC 015 och Svensk standard, SS 447 10 12) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar innanför utrustningens skyddsavstånd, detta 
markeras med ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar utrustningen finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en utrustning, markeras detta 
med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Innanför 
skyddsavstånd 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

VOR  X    

DME  X    

NDB/Locator  X    

ILS  X    

Radioanläggning  X    

Markrörelseradar  X    
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FLYGPLATSENS HINDERBEGRÄNSANDE OMRÅDEN (enl. ICAO Annex 14) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Inom  
ytan 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

Övergångsytan  X    

Horisontella ytan  X    

Koniska ytan  X    

Start- stigytan  X    

Inflygningsytan  X    

 

Med vänliga hälsningar 

 
Per-Ola Kårbro 
 
För Jennie Rångevall 
Tf. Gruppchef, TU Torn 

 
Kopia till berörda flygplatser via epost: 
Örebro 
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Allmän information, roller och flyghinderanalysens 
omfattning     
 

Allmän information om LFV:s och Flygplatsernas roll 
LFV har som huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för 
civil och militär luftfart. LFV ska också inom och utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster samt 
service- och konsulttjänster som är knutna till verksamheten4. 
När förfrågan om flyghinderanalys kommer in till LFV kontrollerar LFV dels om hindret berör LFV:s 
egna utrustning (sk CNS-utrustning) samt om hindret berör5 någon civil flygplats.  
Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning är LFV sakägare6 och lämnar då sin syn på etableringen av 
hindret. Om LFV finner att någon civil flygplats är berörd utför LFV flyghinderanalys inom ramen för 
sin konsultverksamhet. Ägaren till flygplatsen är dock sakägare och den som ska tillfrågas som sådan. 
 

Vad analysen omfattar med avseende på flygplatser 
Analysen omfattar publicerade instrument-, in- och utflygningsprocedurer (IFR-flygvägar), CNS-
utrustning, hinderbegränsande områden, vidare anger den om etableringen ligger inom flygplatsens 
kontrollzon (CTR) eller terminalområde (TMA). Observera att analysen endast omfattar civila 
procedurer (finns publicerade i svensk civil AIP). Om civila inflygningsprocedurer finns publicerade på 
militära flygplatser analyserar vi också påverkan på dessa, men vi analyserar aldrig påverkan på 
militära inflygningsprocedurer. 
Med avseende på publicerade IFR-flygvägar, CNS-utrustning samt hinderbegränsande områden 
besvarar analysen frågan om huruvida etableringen är inom ytan respektive skyddsavståndet eller 
inte. Om LFV finner att etableringen medför behov av förändring anges detta som en anmärkning 
med kommentar. 
Utlåtandet med avseende på kontrollzon och terminalområde är ett konstaterande i syfte att 
uppmärksamma frågeställare och flygplats på faktorer som utöver ovanstående analys kan medföra 
påverkan på flygplatsens verksamhet, med detta avses t.ex visuella in- och utflygningsprocedurer 
(IFR-flygvägar), kapacitet och regularitet i förhållande till flygplatsens utvecklingsplaner. Dessa 
konsekvenser omfattas således inte av denna analys. Ytterligare analyser kan behöva vidtas för att 
utreda konsekvenserna av etableringen i dessa avseenden.  
 

Analysens giltighetstid 
Del 1 gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om 
regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i 
hindrets närhet.  
Del 2 gäller på utfärdandedatum, och LFV ansvarar ej för förändringar i luftrum, procedurer och 
hinderytor som förändras efter analysens utfärdande. 

 

                                                                    
4 Näringsdepartementets förordning (2010:184) 
5 Med berörd avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. 
MSA är den hinderyta som är störst och står för Minimum Sector Altitude. 

6 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att föra talan, 

    överklaga beslut och domar 
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Sammanfattning 

Naturinventeringen av området norr om Frövi, fastighet Heden 1:11 i Lindesbergs 
kommun, är gjord enligt svensk standard (SiS 199000:2014, SiS 199001:2014). 
Fältbesök genomfördes den 29 juni 2017 på nivå medel med tillägg för generella 
biotopskyddet. Området utgår i söder från klubbstugan för Frövi IK där landskapet är 
öppet med åkermark norr om stugan. En av åkermarkerna är rik på olika blommor. Även 
mellan och i anslutning till åkermarkerna finns områden som är rika på blommor. I och 
kring åkermarken finns biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet, öppna 
diken, åkerholmar och odlingsröse. Dikeskanterna är artrika med bland annat rödfibbla, 
prästkrage och gökblomster. 
 
Utifrån klubbstugan löper motionsspår ut i skogen. Utmed motionsspår och stigar finns 
ställvis en artrik flora. Speciellt noterades detta i södra delen. Där finns bland annat 
orkidén nattviol (fridlyst enligt artskyddsförordningen), prästkrage och ängsvädd. 
 
Skogen omfattas av alltifrån öppna hyggen till slutna äldre skogar och utgörs till största 
del av barrskog med tall och gran. I västra delen av inventeringsområdet är lövinslaget 
högre. Det mesta är yngre lövskog med ganska högt inslag av sälg och andra salixarter. 
Dock finns ett mindre område med asp, med inslag av hålträd.  
 
Barrskogarna i norr och öster varierar i ålder, stora delar är olika successioner efter 
avverkningar. Mindre områden finns som undantagits från skogsbruk. Där förekommer 
stående och liggande död ved. Spår av spillkråka (rödlistad som NT, nära hotad) finns i 
ett mindre område och spillkråka noterades i området vid inventeringstillfället. 
 
Insprängt i skogen finns flera mindre myrar med exempelvis vitmossor, starrarter, odon, 
tranbär, skvattram och fläcknycklar (orkidé, fridlyst enligt artskyddsförordningen).  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Samhällsbyggnad bergslagen arbetar med att ta fram en detaljplan för ett nytt 

industriområde på fastigheten Heden 1:11. I samband med planarbetet ska en 

miljöbedömning göras och tillhörande underlagsrapporter ska tas fram. 

1.2 Syfte 

Syftet med naturvärdesinventeringen är att identifiera och avgränsa samt bedöma och 
dokumentera geografiska områden som är av betydelse för biologisk mångfald inom 
inventeringsområdet. Denna rapport utgör ett underlag för planarbeten och 
miljöbedömning. 

1.3 Avgränsning 

Inventeringsområdet omfattar ett område om cirka 220 hektar norr om Frövi, fastighet 
Heden 1:11, Frövi, Lindesbergs kommun (markerat med cerise linje i figur 1). 
 

 
Figur 1. Inventeringsområdets avgränsning. 
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2 Metod 

Inventeringen har genomförts enligt standard för Naturvärdesinventering avseende 
biologisk mångfald (SS 199000:2014) med tillhörande teknisk rapport (SIS-TR 
199001:2014).  

2.1 Nivå 

Naturvärdesinventeringen är gjord med detaljeringsgrad medel enligt svensk standard 

(SS 19900:2014) med tillägget generella biotopskyddet. Fältinventeringen visar om en 

eventuell fördjupad inventering behöver göras gällande art eller artgrupp. 

2.2 Detaljeringsgrad 

Tabell 1. Beskrivning av detaljeringsgrad. 

Detaljeringsgrad  Minsta obligatoriska karteringsenhet  

Översikt  En yta av 1 ha eller mer  
eller  
ett linjeformat objekt med en längd av 100 m eller 
mer och en bredd av 2 m eller mer. 
 

Medel  En yta av 0,1 ha eller mer  
eller  
ett linjeformat objekt med en längd av 50 m eller 
mer och en bredd av 0,5 m eller mer. 
 

Detalj  En yta av 10 m2 eller mer  

eller  
ett linjeformat objekt med en längd av 10 m eller 
mer och en bredd av 0,5 m eller mer.  

 

2.3 Tillägg 

Inventeringen genomfördes med ett tillägg för inventering av landskapselement som 
omfattas av det generella biotopskyddet, 7 kapitlet 11 § miljöbalken. För att bevara den 
biologiska mångfalden i odlingslandskapet är vissa miljöer skyddade enligt lag, det så 
kallade generella biotopskyddet. Förutom den biologiska mångfalden knuten till dessa 
miljöer bevarar lagen samtidigt landskapets kulturhistoriska värden. 
 
Exempel på landskapselement som omfattas av det generella biotopskyddet är 
åkerholmar, odlingsrösen, alléer, öppna diken och stenmurar. 

2.4 Bedömningsgrunder 

Naturvärdet för respektive objekt bedöms utifrån art och biotop, och ska avse den 
biologiska mångfaldens nuvarande tillstånd.  
 
Bedömningsgrunden art omfattar både naturvårdsarter och artrikedom och är en 
sammanvägning av dessa två. Naturvårdsarter omfattar arter som indikerar ett högt 
naturvärde och som i sig själva är av betydelse för biologisk mångfald. Det kan vara 
skyddade arter, rödlistade arter, signalarter, typiska arter och ansvarsarter.  
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Till naturvårdsarter räknas: 

• Skyddade arter, arter som omfattas av juridiskt skydd enligt Artskyddsförordningen. 
Markeras med (§) i beskrivningarna nedan. 

• Typiska arter, arter vars förekomst indikerar så kallad gynnsam bevarandestatus 
hos aktuell naturtyp enligt EU:s art- och habitatdirektiv. 

• Rödlistade arter, arter som bedöms löpa risk att försvinna ur landet. Delas in i 
kategorierna RE – nationellt utdöd, CR – akut hotad, EN – starkt hotad, VU – 
sårbar, NT – nära hotad och LC – livskraftig. 

• Ansvarsarter, arter där en särskilt stor andel av dess totala population finns i en 
begränsad del av det totala utbredningsområdet. 

• Signalarter, arter som med sin närvaro eller frekvens indikerar att ett område har 
höga naturvärden. Markeras med (S) i beskrivningarna nedan. 

• Nyckelarter, arter som direkt eller indirekt har en särskilt viktig funktion för andra 
arter. Markeras med (N) i beskrivningarna nedan 

 
Olika naturvårdsarter är synliga under olika delar av säsongen varför arter som inte varit 
möjliga att se vid inventeringstillfället inte har noterats. Endast de arter som identifierats 
vid denna naturvärdesinventering tas upp i sammanställningen av naturvårdsarter för 
respektive naturvärdesobjekt. Eventuella tidigare noterade arter tas dock med i 
bedömningen av objektets naturvärde. Artrikedomen bedöms utifrån artantal och 
artdiversitet.  
 
Bedömningsgrunden biotop omfattar aspekterna biotopkvalitet, det som formar en 
biotop, samt sällsynthet och hot. Bedömningsgrunderna värderas efter obetydligt värde, 
visst värde, påtagligt värde samt högt värde. SIS-standarden anger skalan för respektive 
bedömning. Bedömningsgrunderna vägs sedan ihop till en naturvärdesklass. Till hjälp 
finns en matris i standarden (Figur 2). Det finns dock inga exakta gränser mellan de olika 
klasserna och klassningen inte kan följa matrisen exakt i alla lägen.   
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Figur 2. Naturvärdesbedömning vid naturvärdesinventering. Utfall för bedömningsgrund art 
respektive bedömningsgrund biotop leder till en viss naturvärdesklass. 
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Tabell 2. Naturvärdesobjekt bedöms i naturvärdesklass 1-3. Klass 4 undantaget från denna 
inventering. 

Naturvärdesklass Definition Beskrivning 

Naturvärdesklass 1 Högsta 
naturvärde 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2 
 

 
 
 

 

Högt 
naturvärde 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 
 
Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 
lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- och betesmarksinventeringens klass 
aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–3, 
ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt 
åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens 
klass 1–3, limniska nyckel-biotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i 
naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. Detta förutsatt att de inte 
uppfyller högsta naturvärde. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt 
naturvärde 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver 
inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, 
nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den 
totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras 
ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.  
 
Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens klass 
restaurerbar ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, 
lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 3, 
våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten.  

 
Geografiska områden som i sitt nuvarande tillstånd inte eller endast i ringa omfattning 
bidrar till biologisk mångfald bedöms ha lågt naturvärde, vilket inte utgör en naturvärdes-
klass. 

2.5 Fältinventering 

Fältinventering genomfördes den 29 juni 2017 av Gundula Kolb och Camilla Ährlund, 
Sweco Environment AB. Hela inventeringsområdet inventerades i fält. Identifierade 
naturvärdesobjekt dokumenterades med fotografier.  

2.6 Osäkerhet 

En viss osäkerhetsfaktor i denna inventering är att tidpunkten för inventeringsarbetet inte 
är anpassad för att kunna identifiera alla förekommande arter. För att kunna göra det 
måste inventeringar utföras under olika tidpunkter på året. Vid tidpunkten för 
inventeringen är de flesta storsvampar svårt att upptäcka. 
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3 Tidigare fynd och kända naturvärden 

I området finns inte några skyddade områden, natura 2000-områden, nyckelbiotoper, 

naturvärdesobjekt, våtmarks- eller ängs- och betesmarksobjekt noterade. I artportalen 

(20170712) finns ormvråk (2016), tornfalk (2005), morkulla (2017), varfågel (2008), 

lunglav (2002), padda och grodor (1994) noterade. 

 

 

Figur 3. Kända naturvärden innan naturvärdesinventering.  
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Nästan hela området är klassat som ett klass III objekt i länsstyrelsens 

naturvårdsprogram från mitten av 1980-talet (Länsstyrelsen i Örebro län, publikation 

1984:5). Området kallas där för Närströvområde norr om Frövi (id 85:18). Området 

beskrivs som småkuperat med en mosaik av moränhöjder, berg i dagen och torvmarker. 

Inslag av odlingsmark finns men barrskog dominerar. Det ligger i anslutning till Frövi tätort 

och dess vikt för friluftsliv och rekreation lyfts därför särskilt fram. Klassningen är gjord i 

en tregradig skala från I-III. Klass III innebär att området har höga naturvärden på lokal, 

kommunal, nivå. Skyddsbehovet bedömdes då kunna tillgodoses genom de allmänna 

hänsynsreglerna inom jord- och skogsbruket samt genom restriktivitet mot exempelvis 

täktverksamhet och ny bebyggelse. 

Inom området finns två sumpskogsobjekt från Skogsstyrelsens inventering av 

sumpskogar (markerade med blått i figur 3). Sumpskogsobjektet längst västerut kallas för 

Olles äng i beskrivningen och objektet i öster Ö. Grävlingsskogen. Tolkningen är gjord 

utifrån ett flygfoto taget år 1988 och objektens utbredning är enbart tolkad därifrån. 

4 Områdesbeskrivning 

Inventeringsområdet ligger norr om Frövi mellan järnvägsspår i öster och industriområde i 

väster. I norr avgränsas området av en väg. I söder ligger bostadsområdet Mariedal samt 

frilufts- och idrottsanläggningar som fotbollsplan och motionsspår. 

Området utgörs i huvudsak av barrskog, avverkningar är gjorda och skogen befinner sig i 

olika successioner efter avverkningar. Skogen är hydrologiskt påverkad med grävda 

diken. Underröjningar pågick under inventeringen.  

Insprängt i skogen finns mindre myrar. I väster ökar inslag av lövträd för att allra längst ut 

i väster dominera. I söder finns det öppna landskap med åkermark, utgörandes av 

vallodling vid fältbesöket. Motionsspår och stigar löper i området. Motionsspåren finns 

främst i sydväst. Kring dem finns en intressant hävdgynnad flora, även kring stigarna som 

går i området finns en intressant flora. 

Det finns även röjda kraftledningsgator i området. 

5 Naturvärdesobjekt 

I området har 14 naturvärdesobjekt noterats vid inventeringen. Samtliga är klassade som 

klass 3 objekt. I anslutning till dessa har även områden noterats som skulle kunna 

klassas som klass 4 objekt. Det är områden som har visst biotopvärde men lågt artvärde. 

De har enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald, men många 

av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i 

tillräcklig kvalitet eller mängd.  
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Figur 4. Figur med naturvärdesobjekt, 1-14 och objekt som omfattas av det generella 

biotopskyddet (öppna diken, odlingsröse och åkerholmar). 
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Naturvärdesobjekt 1                                                                            Naturvärdeklass 3 

Längd: cirka 540 meter  

Naturtyp: Vattendrag 

Biotop: Öppet dike genom skogsmark 

Beskrivning: Öppet rakt dike som var vattenfyllt vid inventeringstillfället. Bredd ungefär 2 

meter. Det går en trumma under skogsbilvägen. Diket går därefter öppet på var sida. 

Vattenfärgen är grumligt brun. Vegetationsklädda kanter där bland annat missne växer. 

Delvis solbelyst, delvis skuggat dike. Död ved förekommer sparsamt över diket och i det. 

Nästan stillastående vatten. Bottensubstratet är mjukt. 

Naturvårdsarter: Missne (S) 

Bedömning: Det öppna diket bedöms ha ett påtagligt naturvärde som utgörs av ett visst 
art- och biotopvärde. Biotopvärdet utgörs främst av att det är en viktig småbiotop som på 
ett påtagligt sätt bidrar till landskapets variation. Vatten är en förutsättning för all biologisk 
mångfald. Diket och dess närområdet bedöms vara artrikare än det omgivande 
landskapet och bedöms därmed ha ett visst artvärde. Alla mer eller mindre naturliga 
vattendrag som utsatts för liten till måttlig mänsklig påverkan har normalt påtagligt 
naturvärde. Objektet bedöms ha ett påtagligt naturvärde.  
 

 

Figur 5. Öppet dike genom skogsmark. Vid inventeringen var det hygge väster om 

skogsbilvägen, naturvärdesobjekt 1. 
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Naturvärdesobjekt 2                                                                            Naturvärdeklass 3 

Längd: cirka 1 000 meter  

Naturtyp: Vattendrag 

Biotop: Öppet dike genom skogsmark  

Beskrivning: Skogsdike som är cirka 2 meter brett. Relativt lite vatten i diket vid 
inventeringstillfället. Sumpkaraktär med arter som missne, förgätmigej, ormbunkar, 
smörblommor och kabbleka. I vattnet förekommer en del död ved och löv. Stora delar av 
diket är skuggigt. 

 

Naturvårdsarter: Missne (S) 

Bedömning: Det öppna diket har ett visst biotop- och artvärde. Biotopvärdet utgörs främst 
av att det är en viktig småbiotop som på ett påtagligt sätt bidrar till landskapets variation 
och vatten är en förutsättning för all biologisk mångfald. Diket och dess närområde 
bedöms vara artrikare än det omgivande landskapet och bedöms därmed ha ett visst 
artvärde. Alla mer eller mindre naturliga vattendrag som utsatts för liten till måttlig 
mänsklig påverkan har normalt åtminstone påtagligt naturvärde. Objektet bedöms ha ett 
påtagligt naturvärde.  
 

 
Figur 6. Skogsdike naturvärdesobjekt 2. 
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Naturvärdesobjekt 3                                                                            Naturvärdeklass 3 

Areal: 0,4 hektar  

Naturtyp: Träd och skog  

Biotop: Lövsumpskog 

Beskrivning: Sumpskog med björk och al med inslag av gran och tall. Stående och 

liggande död ved förekommer tillsammans med att det finns sockelbildning på en del av 

träden. Objektet omsluts av ung skog där slyröjningar pågick under investeringstillfället. 

Hydrologin är relativt naturlig med stående vatten under blöta årstider, vid 

investeringstillfället fanns det inget stående vatten. I fältskiktet dominerar vit- och 

brunmossor tillsammans med kråkklöver, vattenklöver och olika halvgräs. 

Naturvårdsarter:  

Bedömning: Sumpskogen har ett visst biotop- och artvärde. Biotopvärdet utgörs främst av 
en relativt naturlig hydrologi och värdeelement som död ved och socklar. Objektet 
bedöms vara artrikare än det omgivande landskapet och bedöms därmed ha ett visst 
artvärde. Lövsumpskogar med naturlig hydrologi saknas i stort utsträckning i vårt 
moderna skogslandskap och bidrar påtagligt till områdets biologiska mångfald. Objektet 
bedöms har ett påtagligt naturvärde. Om objektet får utveckla sig fritt kan den på sikt 
utvecklas till högre naturvärde. 

 

 
Figur 7. Lövsumpskog med socklar, naturvärdesobjekt 3.  
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Naturvärdesobjekt 4                                                                             Naturvärdeklass 3 

Areal: 1,5 hektar  

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop: Granskog 

Beskrivning: En uppvuxen granskog med tydligt inslag av lövträd, främst björk. Även tall 

förekommer. En del mindre halvöppna ytor med fräken och starrarter. Sparsam förekomst 

av liggande och stående död ved. Blommande buskskikt med bland annat fläder. En 

grövre sälg finns. Objektet har tydlig mänsklig påverkan i form av bland annat äldre 

traktorhjulspår och tidigare avverkningar.  

Naturvårdsarter: Kransmossa (S) 

Bedömning: Granskogen har ett visst biotop- och artvärde. Biotopvärdet utgörs av de 
inslag av lövträd som sälg, blommande buskar, öppna ytorna och förekomsten av 
liggande död ved. Dock är artvärdet relativt svagt men högre än omgivningen. I en 
övergångsfas mellan klass 3 och 4. Granskogen kan på sikt utvecklas till högre 
naturvärde om det får utvecklas fritt och att andelen stående och liggande död ved ökar. 

Figur 8. Sälg i naturvärdesobjekt 4. 

 
Naturvärdesobjekt 5                                                                         Naturvärdeklass 3 

Areal: 0,4 hektar  

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop: Barrblandskog 

Beskrivning: Barrblandskog med gran och tall i trädskiktet och blåbärsris i fältskiktet. 

Skogen är skiktad med inslag av lövträd, främst björk. Tämligen allmänt med stående och 

liggande död ved. Det finns en god förekomst av klibbticka. Det förekommer även spår av 

spillkråka och den hördes i anslutning till objektet vid inventeringstillfället.  



   

 
 

 

14(27) 
 
RAPPORT 

NATURVÄRDESINVENTERING FRÖVI INDUSTRIOMRÅDE, 

HEDEN 1:11, LINDESBERG 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

MM \\fsore003\projekt\1533\1554219_nvi_&_mkb_industriomr_frövi\000_nvi_&_mkb_industriomr_frövi\19 original\2017-08-08 nvi rapport_frövi.docx 
 

 

Naturvårdsarter: Spillkråka (NT) 

Bedömning: Barrblandskogen har ett påtagligt biotopvärde och visst artvärde. 
Biotopvärdet är främst kopplat till den allmänna förekomsten av död ved och en 
flerskiktad olikåldrig skog. Artvärdet är kopplat till förekomsten av spillkråkan, objektet 
bedöms vidare vara artrikare än omgivande landskap. Objektet bedöms har ett påtagligt 
naturvärde.  
 

 
Figur 9. Naturvärdesobjekt 5 med stående död ved och flerskiktad skog. 
 
Naturvärdesobjekt 6                                                                            Naturvärdeklass 3 

Areal: 0,6 hektar  

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop: Triviallövskog, aspskog 

Beskrivning: Aspskog med inslag av björk. Skogen är inte särskilt gammal. I den centrala 
delen finns dock grövre aspar. I objektet förekommer mossbevuxna stenblock och 
mossklädda hällar. Det förekommer måttlig med liggande död ved och några hålträd. I 
fältskiktet finns bland annat skogsklöver, vitsippor, smörblommor och liljekonvalj. 
Gröngölingen (NT) noterades i anslutning till objektet. 
 

Naturvårdsarter: 

Bedömning: Objektet bedöms har ett påtagligt naturvärde som utgörs av ett visst biotop- 
och artvärde. Biotopvärde utgörs främst av grova aspar, hålträd, död ved och 
mossbevuxna stenblock och hällar. Främst är det kopplat till aspskogen, där de äldre 
asparna finns. Objektet bedöms vara artrikare än det omgivande landskapet och bedöms 
därmed ha ett visst artvärde.  
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Figur 10. Naturvärdesobjekt 6 med klen död ved av lövträd. 
 
Naturvärdesobjekt 7                                                                            Naturvärdeklass 3 

Areal: 0,2 hektar  

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop: Skogsbevuxen myr  

Beskrivning: Skogsbevuxen myr där trädskiktet utgörs av tall och björk. Sparsamt med 

död ved i objektet. I fältskiktet tämligen allmänt med tuvull och skvattram. I de mer öppna 

områdena finns orkidén fläcknycklar. 

Naturvårdsarter: Fläcknycklar (§) 

Bedömning: Objektet bedöms har ett påtagligt naturvärde som utgörs av ett visst biotop- 
och artvärde. De flesta små våtmarker i skogslandskapet är i dag påverkade av dikning, 
därför bedöms de flesta myrar som inte är dikade ha ett påtagligt naturvärde. Objektets 
värden grundar sig i myrens relativt naturliga hydrologi och förekomsten av död ved, 
artvärdet utgörs av förekomsten av fläcknycklar  

Figur 11. Fläck- 
nycklar 
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Naturvärdesobjekt 8                                                                            Naturvärdeklass 3 

Areal: 0,5 hektar  

Naturtyp: Skog och träd  

Biotop: Skogsbvuxen myr  

Beskrivning: Skogsbevuxen myr med med skvattram, tuvull och fläcknycklar och 
flaskstarr. I trädskiktet finns främst björk. Dock förekommer även tall. Värdeelement som 
tuvubildning och klen död ved, stående och liggande. 

 

Naturvårdsarter: Fläcknycklar (§) 

Bedömning: Objektet bedöms har ett påtagligt naturvärde som utgörs av ett visst biotop- 
och artvärde. De flesta små våtmarker i skogslandskapet är i dag påverkade av dikning, 
därför bedöms de flesta myrar som inte är dikade ha ett påtagligt naturvärde. Objektets 
grundar sig i myrens relativt naturliga hydrologi och förekomsten av död ved, artvärdet 
utgörs av förekomsten av fläcknycklar. Värdeelement som tuvbildning och död ved.  
 
 

 
Figur 12. Naturvärdesobjekt 8. 
 
Naturvärdesobjekt 9                                                                            Naturvärdeklass 3 

Areal: 1,8 hektar  

Naturtyp: Äng- och betesmark  

Biotop: Högörtäng  

Beskrivning: Före detta åkermark som inte brukats på en längre tid och därför kommit att 
bli rik på blommor. Rik på nektar och pollenväxter. Föda för pollinerare. Skogsklöver, 
esparsett, vitklöver, ängsklockor, kråkviker, röllika, stormåra, hundkäx, prästkrage, och 
många olika arter av fjärilar 

 

Naturvårdsarter:  
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Bedömning: Objektet bedöms har ett påtagligt naturvärde som utgörs av ett visst biotop- 
och artvärde. Naturvärdet utgörs av att det är en äldre örtrik vallodling som inte plöjts på 
länge som bidrar till variation i ett utpräglat skogslandskap. Den örtrika miljön ger goda 
förutsättningar för olika pollinerare. 
 

 
Figur 13. Före detta åkermark som kommit att bli en fin miljö för pollinerare då den är rik 
på olika blommor. Naturvärdesobjekt 9. 
 
Naturvärdesobjekt 10                                                                          Naturvärdeklass 3 

Areal: 0,7 hektar  

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop: Blandskog 

Beskrivning: En större åkerholme, för stor för att klassas som åkerholme enligt det 

generella biotopskyddet då den är cirka 0,7 hektar. Största storleken för en åkerholme är 

0,5 hektar för att omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kapitlet 11 § 

miljöbalken. Objektet är dock omgiven av åkermark som vid inventeringstillfället låg som 

vall. Objektet består av grova tallar, björk, asp och gran i trädskiktet. En i buskskiktet och i 

fältskiktet finns bland annat, liljekonvalj och svinrot, Det förekommer död ved, såväl 

liggande som stående. 

Naturvårdsarter: Svinrot (S) 
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Bedömning: Blandskogen bedöms har ett visst biotopvärde som utgörs av äldre hålträd, 
liggande och stående död ved. Biotopvärdet är främst kopplat till förekomst av stående 
och liggande död ved samt äldre träd. Artvärdet utgörs av rester av hävdgynnade arter. 
 
 

Figur 14. Eldticka på björk. 
 
Naturvärdesobjekt 11                                                                           Naturvärdeklass 3 

Areal: 0,4 hektar  

Naturtyp: Skog och träd  

Biotop: Skogbevuxen myr  

Beskrivning: Skogsbevuxen myr som omväxlande är relativt sluten med tall och björk i 
trädskiktet. Under tall och björk växer skvattram och i de öppnare delarna olika starrarter 
och fläcknycklar. 
 
Naturvårdsarter: Fläcknycklar (§) 
 
Bedömning: Objektet bedöms har ett påtagligt naturvärde som utgörs av ett visst biotop- 
och artvärde. De flesta små våtmarker i skogslandskapet är i dag påverkade av dikning, 
därför bedöms de flesta myrar som inte är dikade ha ett påtagligt naturvärde. Objektets 
grundar sig i myrens relativt naturliga hydrologi och förekomsten av död ved, artvärdet 
utgörs av förekomsten av fläcknycklar. 
 

  
Figur 15. Fläcknycklar i naturvärdesobjekt 11. 
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Naturvärdesobjekt 12                                                                           Naturvärdeklass 3 

Areal: 0,7 hektar  

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop: Skogsbevuxen myr 

Beskrivning: Skogsbevuxen myr med vattenklöver, olika starrarter, tuvull och skvattram i 

fältskiktet. I bottenskiktet vitmossor. I trädskiktet finns björk och tall.  

Naturvårdsarter:  
 
Bedömning: Objektet bedöms har ett påtagligt naturvärde som utgörs av ett visst biotop- 
och artvärde. De flesta små våtmarker i skogslandskapet är i dag påverkade av dikning, 
därför bedöms de flesta myrar som inte är dikade ha ett påtagligt naturvärde. Objektets 
värde grundar sig i myrens relativt naturliga hydrologi. Biotop viktig ur ornitologiskt 
perspektiv. Sparsamt med död ved. 

 

Naturvärdesobjekt 13                                                                           Naturvärdeklass 3 

Areal: 1 hektar  

Naturtyp: Igenväxningsmark  

Biotop: Igenväxande trädklädd betesmark  

Beskrivning: Objektet utgörs främst av asp i trädskiktet men det förekommer även inslag 

av ek och tall. En finns också sparsamt i objektet, som tidigare betats. Rest av stängsel 

kunde ses vid inventeringstillfället. I fältskiktet finns bland annat liljekonvalj, svinrot, 

blodrot och ängsvädd. I trädskiktet förekommer stående död ved och hålträd. Mycket sly 

har kommit upp. Främst rör det sig om aspsly. 

Naturvårdsarter: ängsvädd (S), svinrot (S) 
 
Bedömning: Objektet bedöms har ett påtagligt naturvärde med ett visst biotop- och 
artvärde. Främst beror det på att det finns värdeelement som stående död ved och 
hålträd i objektet samt klen död ved.  

 

Naturvärdesobjekt 14                                                                           Naturvärdeklass 3 

Areal: 0,8 hektar  

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop: Blandskog, skogsbevuxen rasbrand, lövsumpskog  

Beskrivning: Blandskog med fuktiga sänkor och mindre rasbranter. Sälg dominerar längs 

vägen i västra delen av objektet. Här finns skogsklöver, gräs och ormbunkar i fältskiktet. I 

sluttningen finns en mindre rasbrant, här dominerar asp och björk, terrängen är blockig 

och det finns gott om moss- och lavbevuxna stenblock. Särskilt i områdets södra del är 

skogen luckig i rasbranten och mikroklimatet är varmt. I fältskiktet dominerar stensöta och 

gräs. Högre upp, mot elljusspåret, dominerar i områdets sydöstra del gran i trädskiktet 

och blåbär i fältskiktet. I den nordöstra delen finns en mindre sumpskog, här dominerar al, 
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delvis med sockelbildning med inslag av gran, rönn och björk trädskiktet. I buskskiktet 

finns en. Liggande död ved förekommer måttlig. Många småfåglar som rödhake och 

gärdsmyg förekommer inom objektet och en rovfågel som satt i en gran påträffades. 

Naturvårdsarter: 
 
Bedömning: Objektet bedöms ha ett påtaglig naturvärdet som utgörs av ett visst biotop- 
och artvärde. Biotopvärdet utgörs av förekomsten av sälg som är en viktig födoresurs för 
bi och humlor under våren, död ved och stenblock som ger substrat för mossor och 
gömställen för kräl- och groddjur. Objektet bedöms vara artrikare än det omgivande 
landskapet.  
 

 
Figur 16. Sälg (tv) och mossbevuxna stenblock (th) i naturvärdesobjekt 15. 
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6 Artskydd 

 

Figur 17. Karta med orkidéer och huggorm noterade, de är fridlysta enligt 

artskyddsförordningen. 
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Orkidéer 
Samtliga arter av orkidéer i Sverige är fridlysta enligt artskyddsförordningen (2007:845). 
Det betyder att nattviol och fläcknycklar i området är fridlysta. Fridlysningen innebär att 
det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada vilt levande 
exemplar arterna. Det är även förbjudet att ta bort eller skada frön eller andra delar från 
dessa arter. Dispensansökan prövas av länsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huggorm 
Alla ormar i Sverige är fridlysta vilket beror på att de förföljts över stora delar av Europa 
och försvunnit från många trakter. Fridlysningen betyder att ormar inte får dödas eller 
skadas. Dispensansökan prövas av länsstyrelsen. 
 
Spillkråka och gröngöling 
Gröngöling och spillkråka är båda rödlistade som nära hotade (NT). Spillkråkan är även 
upptagen i bilaga 1 av EU:s fågeldirektivet. Direktivet innebär att det inom EU gäller 
särskilda regler för skydd av fåglar. Direktivet berör totalt 200 fågelarter som förekommer 
i medlemsländerna. Av dessa finns 66 i Sverige. Varje medlemsland ska vidta åtgärder 
som är nödvändiga för att bibehålla fågelarter i livskraftiga populationer samt vidta 
särskilda åtgärder för vissa fågelarter. Fåglar är skyddade enligt 4 § 
artskyddsförordningen (och jaktlagen). Dispens prövas av länsstyrelsen enligt 14 § 
artskyddsförordningen. 

7 Generellt biotopskydd 

I inventeringsområdet finns öppna diken, odlingsröse och åkerholmar, se figur 16, vilka 
omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kapitlet 11 § miljöbalken. Det är små 
mark- och vattenområden med speciella och livsnödvändiga förutsättningar för växter och 
djur, detta för att bevara den biologiska mångfalden.  
 
  

Figur 15. Fläcknycklar till vänster 
och nattviol till höger. 



  

   

 
 

23(27) 
 

RAPPORT 

NATURVÄRDESINVENTERING FRÖVI INDUSTRIOMRÅDE, HEDEN 1:11, LINDESBERG 

 

 

 

MM \\fsore003\projekt\1533\1554219_nvi_&_mkb_industriomr_frövi\000_nvi_&_mkb_industriomr_frövi\19 original\2017-08-08 nvi rapport_frövi.docx 

 

 

 
Figur 16. Karta över åkerhomlar, odlingsröse och diken som omfattas av det generella 
biotopskyddet enligt miljöbalken. 
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Det är förbjudet att vidta åtgärder eller bedriva 
verksamheter som kan skada naturmiljön i dessa 
biotoper. Kan skada naturmiljön betyder att förbudet 
gäller redan då det finns en risk för en skada. 
Exempel på skadliga åtgärder är grävning, 
schaktning, markbearbetning, deponering av 
jordmassor/avfall eller gödsel samt kulvertering av 
öppna diken. 
 
I inventeringsområdet finns öppna diken i och kring 
åkermarken i anslutning till bostadsområdet 
Mariedal i söder. Dikeskanterna är tämligen artrika 
med arter som rödfibbla, gökblomster och 
prästkrage.  
 
Det finns två små åkerholmar, den ena utgörs av 
några större stenblock och den andra omfattar stort 
stenblock med en rönn intill.  
 
Det finns även ett odlingsröse som består av lite 
större stenar. Odlingsrösen har ofta höga 
naturvärden. På de solbelysta stenarna växer 

ljuskrävande lavar och i grässträngen runt röset kan man ofta finna en rik flora.  
Bland stenarna finner många arter skydd och föda, exempelvis olika insekter, 
värmeälskande ormar och ödlor och vissa fåglar som stenskvättan. 
 

 

Figur 18. Odlingsröse med lite större sten samt därtill upplagda stenar på. 

Figur 17. Vy ut mot åkermark från 
åkerholme med rönn. 
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Figur 19. Ett öppet dike. 
 

8 Ekologiska samband 

Inventeringsområdet ligger omgivet av ett mosaiklandskap som brukats under lång tid. 
Det är såväl ett skogs- som jordbrukslandskap. Där skogsbrukslandskapet dominerar. I 
området finns flera lämningar, bland annat lämningar efter kolning, som visar på att här 
har man nyttjat skogen under lång tid. Utredningsområdet angränsar till samhället Frövi. 
Ett pappersbruk finns väster om området. Sjön Väringen ligger ca 1 km söder om 
utredningsområdet.  
 
Norr om utredningsområdet angränsar ett större barrskogsområde. Även landskapet 
öster om utredningsområdet och Frövi domineras av barrskogsmark med mindre 
jordbruksmarker insprängda. I skogarna bedrivs aktivt skogsbruk och flera objekt 
avverkas eller är anmälda för avverkning. I avstånd om 1–2 km från utredningsområdet 
ligger några enstaka nyckelbiotoper. Även några ängs- och betesmarksobjekt ligger cirka 
600–800 meter öster om utredningsområdet. 
 
På norra och västra kanten av utredningsområdet går en bilväg som trafikeras av bland 
annat lastbilar på väg till och från pappersbruket. Östra sidan av området avgränsas av 
järnvägsspår och väg 249.  
 
Ekologiska samband skulle smalna av och spridningsmöjligheter minska om området 
exploaterades i sin helhet. Många skogsorganismer är beroende av större 
sammanhängande skogar. Förutom storleken är också kvaliteten på skogarna av 
betydelse. På grund av modernt skogsbruk har populationer av många skogslevande 
arter minskat. Viktiga skogskvaliteter är död ved, gamla träd, flerskiktning, lövträd och 
gammal skog med lång kontinuitet.  
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Triviallövskogarna i områdets västra del är relativt isolerade i landskapet men är viktiga 
restbiotoper i ett brukat landskap. De är betydelsefulla livsmiljöer för bland annat vildbin 
och fåglar. 
 
Miljöer för pollinerare utgör viktiga ekologiska samband. Det öppna landskapet med 
artrika före detta åkermarker och dikesrenar, tillsammans med den hävdgynnade floran 
kring motionsspår och stigar, bidrar till goda förutsättningar för pollinerare. Även de 
mindre sumpskogsobjekten med exempelvis skvattram och fläcknycklar utgör en del av 
förutsättningarna för mångfalden av olika arter pollinerare. Samhället Frövi med uppväxta 
trädgårdar och ängs- och betesmarksobjekt i landskapet kring utredningsområdet är del 
av det ekologiska sambandet. 
 
Förutom blommande miljöer behöver det finnas bomiljöer, exempelvis död ved och gamla 
träd till vildbin. Därför är det viktigt att sambanden mellan skog, med rik förekomst av död 
ved och gamla träd, och blommande miljöer inte bryts. 

9 Samlad bedömning och rekommendationer 

Den samlade bedömningen gjord av Länsstyrelsen i Örebro län i mitten av 1980-talet står 
sig fortfarande. Området är ett viktigt frilufts- och rekreationsområde på lokal (kommunal) 
nivå. Det friluftsliv som bedrivs, bland annat löpning och skidåkning på motionsspår, har 
även inneburit att hävdgynnade arter som höskallra, ängsvädd och prästkrage finns kvar 
utmed motionsspåren och stigarna. I södra delen av utredningsområdet är detta påtagligt.  
 
Rekommendationen är att bevara klass 3 objekt, det öppna landskapet i söder kring 
klubbstugan samt kring motionsspår.  

9.1 Utvecklingsmarkering för biologisk mångfald 

Skogen omfattas av alltifrån öppna hyggen till slutna äldre skogar. Till största delen 
barrskog med tall och gran. Men i västra delen är lövinslaget högre. Det mesta är yngre 
lövskog med ganska högt inslag av sälg och andra salixarter, vilket gör att de skulle 
kunna utvecklas till naturvärdesobjekt inom en snar framtid. Tillsammans med dem finns 
ett mindre område med asp, med inslag av hålträd, vilket gör att det är viktigt att det i 
framtiden finns hålträd för kontinuiteten i anslutning till befintligt område.  
 
I anslutning till klass 3 objekt som tagits med i denna inventering finns områden som kan 
utgöra utvecklingsmarker för biologisk mångfald i området. De omfattar ungefär 25–30 
hektar och finns, som ovan beskrivits, främst i anslutning till lövskogsobjekten i väster. 
Utvecklingsmarkerna omfattas av vissa naturvärden och de har betydelse för friluftslivet i 
området. De är även viktiga som utvecklingsmarker för den biologiska mångfalden då 
klass 3 objekten är fragmenterade och därför behöver spridningsmöjligheter finnas mellan 
objekten. Det är av betydelse att den totala arealen av områden som är 
utvecklingsmarker bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls 
eller förbättras.  

9.2 Rekommendationer 

Följande underlag rekommenderas vid eventuell fortsatt planläggning och prövning: 

• fördjupade inventeringar på detaljnivå 
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• spridningsanalyser och då inkludera omgivande landskap 

• ekosystemtjänstanalys. 
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RITNINGAR 

Ritningsnummer  Ritning    Skala  Format 

G-10.1-001   Plan     1:2000  A1 

G-10.1-002   Plan     1:2000  A1 

G-10.1-003   Plan     1:2000  A1 

G-10.3-301   Spår 1/Sektion 0/620-1/060 H 1:100/L 1:400 A1 

G-10.3-302   Spår 1/Sektion 1/060-1/420 H 1:100/L 1:400 A1 

G-10.3-303   Spår 1/Sektion 1/420-1/800 H 1:100/L 1:400 A1 

G-10.3-304   Spår 1/Sektion 1/800-2/240 H 1:100/L 1:400 A1 

G-10.3-305   Spår 1/Sektion 1/420-1/800 H 1:100/L 1:400 A1 

G-10.3-501   Spår 2/Sektion 1/110-1/460 H 1:100/L 1:400 A1 

G-10.3-502   Spår 2/Sektion 1/460-1/900 H 1:100/L 1:400 A1 

G-10.3-503   Spår 2/Sektion 1/900-2/120 H 1:100/L 1:400 A1 

G-10.3-601   Gata 1B/Sektion 0/100-0/460 H 1:100/L 1:400 A1 

G-10.3-602   Gata 1B/Sektion 0/460-0/680 H 1:100/L 1:400 A1 
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1   Bakgrund 

På uppdrag av Bergslagens Kommunalteknik har ÅF Infrastructure AB i Örebro, 

utfört en översiktlig geoteknisk undersökning med anledning av planerade 

järnvägsspår och gator i ett planerat industriområdet, se figur 1.  

Figur 1: Fältundersökningarna har utförts inom markerat område. 

De översiktliga geotekniska undersökningarna genomfördes under februari och 

början av mars 2018.  

Undersökningspunkternas placering har anpassats till erhållet förslag över var 

järnvägsspåren och gatorna planeras.  

Det är inte klarlagt ifall övrig infrastruktur, i form av exempelvis VA-ledningar 

kommer att anläggas i anslutning till planerade gator och spår. 

2   Syfte och mål 

Syftet med dessa undersökningar var att översiktligt beskriva rådande 

geotekniska förhållanden samt utreda förutsättningar inför kommande 

exploatering. Fokus på undersökningarna låg på att ta fram bergnivåer i 

området. Detta gjordes för att bättre kunna uppskatta behov och omfattning av 

bergschakt, då dessa aktiviteter är kostnadsdrivande. Även möjligheten att 

utföra fyllningar, har beaktas.  

Till följd av besvärliga framkomlighetsmöjligheter i det aktuella området, har 

undersökningarnas omfattning minskats ner.  
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Föreliggande PM är ett projekteringsunderlag och behandlar företrädesvis 

geotekniska anvisningar och rekommendationer i projekteringsskedet.  

Redovisningen av innehållet är uppdelat längs tre delsträckor; ”Spår 1” med 

”Gata 2” och ”Gata 3”, ”Spår 2” och ”Gata 1 alt B”, se ritningar G-10.1-001 - G-

10.3-003. 

3   Underlag för PM 

Digitala ritningar med projekterade järnvägsspår och gator i dwg-format har 

erhållits som underlag. Vidare utgörs underlaget av följande handling: 

[1]. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik – Frövi industriområde Etapp 

3, tillhörande bilaga och ritningar. Handlingar upprättade av ÅF Infrastructure 

AB, daterade 2018-04-06. 

4   Utförda undersökningar 

En sammanställning av inom detta projekt utförda geotekniska 

fältundersökningar redovisas i separat rapport, se [1].  

5   Geotekniska förhållanden 

5.1   Jordlagerföljd 

Det aktuella området består av ett kuperad skogsmark. Delar av området är 

avverkat. 

Ett antal jordprover som klassificerats har okulärt bedömts i ute i fält. Vid 

markytan är sten- eller blockhalten delvis mycket hög. Bergöverytan finns nära 

markytan vid stora områden, se de röda områden i figur 1. 
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Figur 1 De röda områdena markerar ”Berg i dagen”, enligt SGUs jordartskarta. 

Jordlagerföljden består av ett tunt lager mull närmast markytan, följt av lerjord 

ovanpå grovkornigt jord ovan bergöverytan. Den grovkorniga jorden består av 

sandjord och/eller morän.  

5.2   Jordens materialegenskaper 

Jordens lagringstäthet har undersökts med totalt 10 st viktsonderingar. Vidare 

har störd provtagning av befintlig jord genomförts med hjälp av skruvprovtagare.  

Den provtagna jorden har okulärt bedömts i fält. Baserat på dessa bedömningar 

har materialtyper och tjälfarlighetsklasser hämtats från AMA Anläggning 17. 

Aktuella materialparmetrar på jordens deformations- och hållfasthetsegenskaper 

har valts dels baserade på utförda viktsonderingar och dels baserade på 

konservativa erfarenhetsvärden.  

Redovisningen av resultaten är uppdelad efter Spår 1 tillsammans med Gata 2 

och 3, Spår 2 samt Gata 1 alt B, enligt planritningarna G-10.1–001 – G-10.1–

003. 

I figur 1 framgår det att den dominerande jordarten under växttäcket är morän. 

Genomförda undersökningar som styrdes till lågpunkter visar även på 

förekomsten av relativt fast lerjord, dels som torrskorpelera , dels som siltig lera.  

Den dominerande moränen i området har sandig siltig karaktär och klassas som 

materialtyp 3B samt tjälfarlighetsklass 2 (något tjällyftande jordarter). 
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Baserat på erfarenhetsvärden för sandig siltig morän bedöms dess friktionsvinkel 

till 38 grader och E-modul till 40 MPa. 

Lerjorden klassas som materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 (mycket 

tjällyftande jordarter).  

Då lerjorden var relativt fast lagrad undersöktes dess egenskaper med 

viktsondering. Baserat på resultat från viktsondering samt TR Geo 13 – 

Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktion görs en uttolkning av lerjordens 

friktionsvinklar och E-modul. Friktionsvinkeln sätt till ca 26 grader och E-modulen 

till ca 2 MPa. 

I SGUs jordartskarta, se handling [1], förekommer även kärrtorv. 

5.3   Hydrogeologiska förhållanden 

Ingen installation av grundvattenrör har utförts i samband med de aktuella 

geotekniska undersökningarna.  

I samband med skruvprovtagningen noterades grundvattennivåer vid några 

undersökningspunkter längs spår 2. Vid punkterna 18AF507 och 18AF511 låg 

grundvattennivå 0,1 respektive 0,3 meter under markytan. Vid punkten 18AF522 

identifierades ingen grundvattennivå. Grundvattenytan låg här således mer än 

0,7 meter under markytan.  

Grundvattennivån varierar årligen med årstid och nederbördsförhållanden. De 

högsta värdena uppnås vanligen under perioden februari-april. 

5.4   Tjäle 

Tjäldjupet är beroende av rådande lufttemperatur samt vatteninnehållet i 

marken. I aktuellt område under rådande förhållanden, är ett tjäldjup på cirka 

1,4 m att förvänta.  

Förekommande jordars tjälfarlighet variera mellan något (tjälfarlighetsklass 2) 

till mycket tjälfarlig (tjälfarlighetsklass 4).  

6   Stabilitet och sättningar 

Utifrån rådande geometri och belastning föreligger inga stabilitetsproblem i 

området. Risk för lokala stabilitetsproblem kan dock uppstå vid djupa schakter 

och stora uppfyllnader. 

Jordlager som innehåller lera kan vara sättningsbenägna. Sättningarnas storlek 

och tidsförlopp är beroende främst av påförd tillskottslast samt jordens 

mäktighet och kompressionsegenskaper. Då projekterad marknivå ligger under 

befintlig marknivå kommer ingen tillskottslast att påföras jorden. Det innebär att 

sättningsrisken i området bedöms som liten.   
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7   Grundläggningsförutsättningar 

7.1   Geoteknisk kategori 

Grundläggnings- och markarbeten skall dimensioneras, planeras, utföras och 

kontrolleras i geoteknisk kategori 2 (GK 2). 

7.2   Säkerhetsklass 

Grundläggnings- och markarbeten skall dimensioneras, planeras, utföras och 

kontrolleras för säkerhetsklass 2 (SK 2). 

8   Rekommendationer och anvisningar 

Vägar och vändplan kan grundläggas på naturlig mark, förutsatt att allt organiskt 

material schaktats bort.  

Om projekterad gata/vändplan utförs med överbyggnaden direkt på befintlig 

lermorän (se figur 3) bör tjälisolerande åtgärder vidtas för att undvika skador 

från tjällyftning. Detta kan t.ex. utföras med en isolerande cellplast eller med 

Hasopor. Alternativt kan lermoränen skiftas ut innan grundläggning.   

8.1   Schaktarbeten 

I samband med anläggandet av vändplats och gator krävs permanenta 

schaktslänter. Dessa bör inte utföras brantare än 1:2 i friktionsjord och inte 

brantare än 1:1 i förekommande lermorän, se tillhörande ritningar i [1].  

Vid schaktarbetet ska föreskrifter och rekommendationer som ges i ”Schakta 

säkert” beaktas.  

Det är viktigt att allt organiskt material (mull) schaktas bort där spår och gator 

ska anläggas. 

Att moränen i området är siltig ska beaktas vid schakt. Jorden är tjälaktiv, 

erosions- och flytbenägen. Vid vattenmättat tillstånd förlorar jorden snabbt sin 

hållfasthet och rinner ut i mycket flacka lutningar. Kunskap om rådande 

grundvattennivå är i nuläget begränsad, varför schakt föreslås att utföras 

etappvis. 

Då projekterad marknivå ligger kring +44 (vid upprättandet av detta PM) 

förväntas det att vissa schakter kommer att bli permanenta och djupa. Ett sätt 

att förstärka släntstabiliteten kan vara att förse slänter samt diken med ett 

erosionsskydd. Erosionsskyddets uppgift är dels att dränera bort utströmmande 

vatten, dels att förhindra partikeltransport d.v.s. att vatten som strömmar 

genom jorden eroderar lös finkornigt material från den befintliga jorden. Det 

rekommenderas att använda ett erosionsskydd eftersom erosion kan orsaka 
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sättningar i den befintliga jorden samt försämra dikets funktion då det sakta fylls 

igen med utströmmande, finkornigt material.  

Bergöverytan ligger nära markytan. Detta i kombination med djupa schakter 

innebär stor risk att bergschakt föreligger inom delar av området. 

8.2   Fyllningsarbeten 

Vid all eventuell utskiftning i området gäller att utskiftad jord ersätts med ett 

kontrollerat, homogent och väldränerat fyllnadsmaterial. Materialet skall ej vara 

sättningsbenäget och vara av icke tjällyftande karaktär.  

All fyllning utförs på icke tjälad jord utan inblandning av snö eller frusna massor.  

8.3   Kontroller under byggskedet 

Genomförda undersökningar är av översiktlig karaktär. Kunskapen om de 

geotekniska förhållandena har förbättrats. För att förbättra kunskapen ytterligare 

bör noggrannare geotekniska undersökningar genomföras. På så sätt blir det 

lättare att uppskatta mängden bergschakt, jordschakt och fyllning. 

Under alla förhållanden bör en schaktbottenbesiktning genomföras, i samband 

med planerade schaktarbeten. Den ska genomföras av geotekniskt kunnig 

personal för att säkerställa så att de projekterade förhållandena överensstämmer 

med de verkliga. Schaktbottenbesiktning skall utföras avseende schaktdjup, 

schaktbotten, jordlagerföljd och grundvattenförhållanden. 

Det rekommenderas att ett grundvattenrör installeras i området för att fastställa 

befintlig grundvattennivå. Kontinuerliga mätningar av grundvattennivån bör äga 

rum under schaktarbetet för att säkerställa arbetsmiljön. 

9   Övrigt 

Inför bergschakt måste en riskanalys utföras som bl.a. behandlar gränsvärden 

för tillåtna vibrationer i området. Detta utförs eftersom vibrationer som alstras av 

sprängning kan ha en negativ påverkan på närliggande hus och ledningar.  
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 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
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 

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  

Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 4 2020 

Förslag till beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2020 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera 
detta till IVO. 

Kommunerna rapporterar kvartalsvis. 

Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut 
ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift 
hos förvaltningsrätten. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Socialnämnden 

Bilagor: 

Redovisning Ej verkställda beslut 



§104/21 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 4 2020 - KS 2021/122-2 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 4 2020 : SN § 39 Ej verkställda beslut kvartal 4 2020

 Protokollsutdrag 6 (21) 

 Sammanträdesdatum:  
Socialnämnden 18.03.2021  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §39/21   Dnr: SN 2021/14 
 
Ej verkställda kvartal 4 2020 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar 

• Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 4 
år 2020 delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna 
rapportera detta till IVO. Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om 
IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett 
beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av 
en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

Coronapandemin har medfört längre väntetid för äldre som 
bevilats bistånd särskilt boende. Detta för att verksamheten inte 
tilldelat lediga lägenheter där det funnits bekräftat covid-19 smitta 
på avdelningen.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta: 

• Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut 
kvartal 4 år 2020 delges kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  

 
_____ 

 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 

 

KS 2021/122-1
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Ej verkställda beslut - Kvartal 4 2020 (Socialnämnd) 
Område Ej verkställda beslut Mä

n 
Q4 

Kvinno
r Q4 

Anta
l Q4 

Anta
l Q3 

Anta
l Q2 

Anta
l Q1 

Anta
l Q4 
201
9 

Kommenta
r 

Funktionsstö
d  

Avlösare (LSS)  2 0 2 3 0 0 0  

Bostad med särskild 
service (LSS)  

3 5 8 5 6 2 0  

Daglig verksamhet 
(LSS)  

0 0 0 0 0 0 1  

Dagverksamhet (SoL)  0 0 0 0 0 0 0  

Kontaktperson (LSS)  3 3 6 4 7 5 6  

Ledsagare (LSS)  0 1 1 1 1 0 0  

Stödfamilj (LSS)  2 1 3 2 2 1 1  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

6 7 13 9 6 5 4  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

6 2 8 6 5 3 3  

Korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år 
(LSS)  

0 0 0 0 0 0 0  

Korttidsboende (LSS)  0 0 0 2 3 1 0  

Bostad med särskild 
service barn och 
ungdom (LSS)  

1 0 1 1     

Individ och 
familjeomsor
g  

Boendestöd  0 0 0 0 3 0 0  

Ekonomiskt bistånd  3 0 3 2 2 4 2  

Familjehemsplaceringa
r  

0 0 0 0 0 0 0  

Kontaktfamilj  0 0 0 1 0 0 0  

Kontaktperson  0 0 0 1 0 1 0  

Kontaktperson 
psykiatri  

       0             0         0 0 0 0 0  

Övriga insatser  0 1 1 1 0 0 1  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

0 1 1 0 0 0 0  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

0 0 0 1 2 1 0  

Avslutade utan 
verkställighet  

3 2 5 3 1 0 1  

Vård och 
omsorg  

Dagverksamhet  0 0 0 0 0 0 0  

Gruppboende  0 0 0 4 1 4 3  

Korttidsboende  0 0 0 0 0 0 0  

Vårdboende  5 9 14 13 18 4 5  
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Område Ej verkställda beslut Mä
n 
Q4 

Kvinno
r Q4 

Anta
l Q4 

Anta
l Q3 

Anta
l Q2 

Anta
l Q1 

Anta
l Q4 
201
9 

Kommenta
r 

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

5 6 11 9 4 1 0  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

4 7 11 6 5 8 5  

Hemtjänst  0 0 0 0 0 0 0  

Trygghetslarm  0 0 0 0 0 1 0  

Växelvård  3 1 4 4 5 4 1  
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 Tillväxtförvaltningen 

Helena Randefelt 
 0581-816 06 
helena.randefelt@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Information om förstudie för utredning av ansvaret för 
kommunens turismverksamhet och besöksnäring 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

• Tack för informationen 

Ärendebeskrivning 
Utvecklingsstrateg för tillväxtnämnden informerar kommunstyrelsen om 
delrapport: turismverksamhet och besöksnäring. 

 

Magnus Sjöberg Helena Randefelt 
Förvaltningschef Handläggare 

 
För kännedom: 
Kommunsekreterare 
Utvecklinsstrateg, tillväxtförvaltningen 
Tillväxtnämnden 
Bilagor: 

Förstudie turism och besöksnäring 



 

Förstudie utredning av ansvaret för 

kommunens turismverksamhet och 

besöksnäring 

Tillväxtnämnden 
 

  



Förstudie (Tillväxtnämnden) 

Projekt Bakgrund 

Ansvar för 

turism och 

besöksnäringen 

i Lindesbergs 

kommun 

Idé och bakgrund 

Inför den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen som trädde i kraft den 
1 januari 2021 fördes diskussion kring hur turismverksamheten och ansvaret 
för besöksnäringen ska organiseras inom den kommunala organisationen. 
Utifrån workshops med utskottet för stöd och strategi kring revidering av 
reglementen och fördelning av ansvarsområden mellan kommunstyrelsen och 
tillväxtnämnden fanns en politisk önskan att tydliggöra hur kommunen kan 
arbeta vidare med turism- och besöksnäringsfrågor, och i vilken 
organisationsform detta ska ske. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020 att uppdra till 
tillväxtnämnden att utreda ansvaret för kommunens turismverksamhet och 
besöksnäring.  
 
Idag arbetar flera aktörer med frågorna: 

 Tillväxtnämnden: 
Ansvara för kommunens turismverksamhet 
 

 Kommunstyrelsen: 
Stöd och vägledning till företag, där även besöksnäringsföretag ingår. 

 
 Besök Linde AB: 

Besök Linde Aktiebolag ägs i syfte att ansvara för drift och utveckling 
av i bolagskoncernen ingående besöksanläggningar. Inom denna 
verksamhet ska bolaget vara ett instrument i utvecklingen av 
kommunen som en attraktiv och efterfrågad bostads-, besöks- och 
verksamhetsort. Bolaget ska kunna anordna arrangemang i 
Lindesbergs kommun i syfte att göra kommunen mer attraktiv och 
efterfrågad som bostads-, verksamhets- och besöksort.  

 
 Destination Bergslagen – Samverkan kommunerna i norra Örebro 

län  
Föreningen har till ändamål att verka för en effektiv turistverksamhet 
inom samtliga medlemskommuner som främjar medlemmarnas 
ekonomiska intressen och utvecklar turismen och dess besöksnäring. 
Föreningens verksamhet bedrivs via aktiv samverkan mellan 
föreningen och Destination Bergslagens besöksnäring, Region Örebro 
län och övriga intressenter inom medlemskommunerna. Föreningen 
ska arbeta för att skapa förutsättningar för att få fler besökare och 
turistentreprenörer till vårt område.  

 

Utmaningar med nuvarande arbete med turism och besöksnäring 

Inom den kommunala organisationen finns olika kompetenser och aktörer 
kopplat till turism och besöksnäringen men ingen gemensam strategi för 
arbetet, vilket skapar otydlighet. Avsaknaden av en uttalad strategi för 
platsens Lindesbergs kommuns utveckling och attraktivitetsarbetet gör det 
svårt för aktörerna att leverera uppdragen som anges i stadgar och 
bolagsordning. Idag finns det ingen uttalad funktion som samordnar arbetet 



Projekt Bakgrund 

vilket gör att det finns en otydlighet i ansvar, roller och gränsdragningar 
mellan aktörer. 
 
Idag är arbetet med kommunens platsvarumärke vilande och det finns inte ett 
uttalat ansvar för frågan inom den kommunala organisationen. 
Platsvarumärket Lindesberg är en viktig del i att bygga kommunens 
attraktivitet och identitet. Platsvarumärket skapas av alla vi som bor och verkar 
i Lindesbergs kommun. Våra tankar, åsikter och kunskaper om platsen skapar en 
bild som vi hela tiden kommunicerar till vår omvärld. Det vi förmedlar till 
omvärlden avgör om människor vill besöka, bo eller etablera företag här. De 
platser som lyckas förmedla en tydlig, äkta och positiv bild, blir också attraktiva. 
Varumärket talar om vilken bild vi vill visa upp och ska ligga till grund för all 
kommunikation och marknadsföring av platsen. Genom att utgå från 
varumärkesplattformen kan alla vi som bor och verkar här bygga en tydlig och 
enhetlig bild av Lindesberg. 
 
Vision 2030: Lindesbergs kommun - där Bergslagen och världen möts 
"Lindesbergs kommun ska genom nyskapande insatser, byggda på tradition och 
erfarenhet, vara det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och 
angränsande delar av Mälardalen". 
 
Så sammanfattas visionen för Lindesberg kommun, men idag saknas ett 
långsiktigt arbete för att framhäva att Lindesbergs kommun är en attraktiv 
plats. Lindesbergs kommun har exempelvis ett kulturarv som är unikt för 
Sverige. I kommunen finns kulturlandskap med flera riksintressen för 
kulturmiljövården och kulturmiljöer som skulle kunna vara en större 
attraktionskraft för kommunen än vad den är idag. Kulturmiljöer har en stor 
potential för kommunen som en attraktiv plats för boende och besökare. 
Kulturarvet och kulturmiljöer ökar förståelsen för vår identitet, gemenskap 
och kunskapen om den egna hembygden, både i det förflutna och den framtida 
utvecklingen. Medvetenheten om historien är viktig för ett samhälle som 
blickar framåt. Människans vilja att förstå sin samtid genom dåtiden får oss att 
vilja besöka historiska platser.  
 
För regioner på landsbygden är dessa besöksmål ofta en viktig resurs för den 
ekonomiska utvecklingen. Samtidigt är tillgängliga och attraktiva 
kulturmiljöer som erbjuder utmanande och lärorika upplevelser en outnyttjad 
källa för turism i många regioner. Den regionala besöksnäringen har ofta en 
stor potential i att lyfta fram kulturarv i sin marknadsföring. Det finns 
utvecklingspotential när det kommer till besöksnäringen kopplat till 
kulturmiljöer i Lindesbergs kommun.  
 
I kommunen finns attraktiva platser, miljöer och anledningar som kan locka 
både boende och besökare. Kommunen behöver äga sitt attraktivitetsarbete 
och sitt varumärke och utveckla kommunen till en attraktiv plats. Boende, 
besökare och företag ger samhällsekonomiska effekter och en ökad 
attraktivitet genererar en ökad tillväxt av invånare, besökare och företag. 

 

Idag finns det ingen nämnd eller förvaltning som har ett uttalat ansvar för 
kommunens attraktivitetsarbete, platsutveckling och varumärkesarbete, och 
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det finns ingen uttalad funktion som samordnar arbetet. Genom att ta ett 
helhetsgrepp kring frågorna skulle de aktörer som berörs få bättre 
förutsättningar att leverera sina uppdrag och Lindesbergs kommun skulle 
kunna öka sin attraktivitet och stärka sitt varumärke. 
 

Syfte 

Syftet med projektet är att utarbeta förslag till organisation för 
samordningsansvar för arbetet med kommunens attraktivitet, platsutveckling 
och varumärke, som ska vara antaget inför den nya mandatperioden 2023. 

 

Strategier/lösningar 

Projektets resultat syftar till att skapa en organisation som tydliggör och 
stärker arbetet med platsens attraktivitet, utveckling och varumärke. 
 
Kommunens attraktivitet är en fråga som berör alla kommunala nämnder, 
förvaltningar och bolag och ett utvecklingsarbete krävs tillsammans. 
Projektets resultat syftar till att tydligt peka ut ansvaret för att samordna och 
koordinera arbetet med frågorna kopplade till kommunens attraktivitet: 
 

- Platsutveckling – tydligt ägarskap för vem som ansvarar för att 
samordna utvecklingen av platsen Lindesbergs kommun. 

- Varumärkesplattform – implementera, utveckla och förvalta 
kommunens varumärkesplattform. 

 

Effektmål och nyttoanalys 

Följande effektmål eftersträvas:  
Mål 1: Lindesbergs kommun har genom den nya organisationen ett stärkt 
arbete kring platsens identitet och skapar attraktivitet för boende och 
besökare. 
Mål 2: Varumärkesplattformen är väl implementerad i organisationen och 
används internt och externt för att marknadsföra kommunen 

 

Avgränsningar 

Projektet ska fokusera på den övergripande viljeriktningen och föreslå en 
organisation som ger bästa möjliga förutsättningar för frågorna.  

Projektet kommer inte specifikt belysa särskilda besöksmål eller 
besöksanledningar. 

 

Målgrupper 

Internt: Förtroendevalda i Lindesbergs kommun, medarbetare och chefer i 
kommunala förvaltningar och bolag. 
Externt: Medborgare, företag, föreningar och civilsamhälle. 

 

Riskanalys 

En risk är att om inga beslut tas om fortsatt organisationsutredning finns 
otydligheten kvar i organisationen. Skapas inte en tydlighet i hur kommunen 
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ska arbeta med attraktiviteten och marknadsföringen för att attrahera fler 
besökare kan det sluta med att kommunen tappar boende och besökare, och 
heller inte lockar till oss några nya. 

En annan risk är att det inte finns personella eller ekonomiska resurser för att 
gå vidare och få till ett lyckat arbete. 

En ytterligare risk är att det kan vara svårt att enas om var i organisationen 
frågorna passar in bäst eller att politiken inte känner sig trygg med föreslagna 
förändringar för att tydliggöra uppdraget. Det kostar att göra en 
attraktivitetsresa och det krävs uthållighet och långsiktighet. 
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Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Remiss – Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2022–
2030 

Förslag till beslut 

Kommundirektören föreslår kommunstyrelsen besluta: 

• Godkänna yttrandet gällande Remiss – Regional utvecklingsstrategi för 
Örebro län 2022-2030: DNR 21RS5939. 

Ärendebeskrivning 

Den regionala utvecklingsstrategin ska ses över vart fjärde år. Vår nuvarande 
RUS, Tillväxt och hållbar utveckling – Regional utvecklingsstrategi för Örebro 
län 2018-2030, är antagen 2018.  

I dialog med partnerskapet för regional utveckling har Region Örebro län 
beslutat att inte göra en ny RUS utan att behålla strukturen i nuvarande RUS 
och att göra nödvändiga uppdateringar. 

Syftet med den regionala utvecklingsstrategin är att skapa en gemensam 
vägvisare för hur vi inom länets kommuner, näringsliv, myndigheter, offentlig 
förvaltning, universitet och civilsamhälle tillsammans ska utveckla vårt län i 
den riktning vi vill.  

Den prioriterar områden som är långsiktigt strategiskt viktiga och där det 
behövs en hög grad av samverkan för att kunna ställa om till social, 
miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 

För att vara en attraktiv och pulserande region för alla och ha likvärdiga 
förutsättningar i länet. Strategin visar också nuvarande och kommande 
samarbetspartner vad vi kommer att satsa på. 

• Remissperioden är 21 juni – 30 september 2021.  

• Beslut i regionfullmäktige planeras till februari 2022. 

 

Henrik Arenvang  
Kommundirektör 
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Yttrande gällande Regional utvecklingsstrategi för Örebro län RUS 
2022-2030 revidering 2021

Övergripande 
Lindesbergs kommun har tagit del av föreslagna uppdateringen av den regionala 
utvecklingsstrategin.  

Att varje del inleds med den gula informationsrutan kring de justeringar som föreslås är 
bra, då blev det enkelt att se vilka förändringar som har tillkommit. 

Utifrån Lindesbergs perspektiv anser vi att de övergripande delar ser bra ut. Innehållet i 
dessa texter harmonierar väl med de målbilder som vi har i Lindesbergs kommun. 

Vi har inte reagerat över något som ser konstigt, ogenomtänkt eller orimligt ut. Vi har heller 
inte noterat något viktigt som saknas.  

Förslaget ser ut att kunna bli en bra strategi och bra målbild för regionen att kunna 
gemensamt jobba tillsammans för utveckling fram till 2030. 

Särskilda frågeställningar 
1) Vad är er organisations samlade uppfattning om det uppdaterade strategiförslaget och

dess relevans?

Kommentar: Lindesbergs kommun anser att den regionala utvecklingsstragin har ett ökat 
fokus på kommande utmaningar, både lokalt, regionalt, nationell och globalt. 
Det ser vi positivt på. 

Vi ser också att de regionala handlingsplanerna och styrdokumenten kopplas till den 
nationell och global nivnå. Särskilt viktigt är att den regionala utvecklingsstratgin kan 
kopplas ihop med lokala styrdokument på den kommunala nivån. Vi kommer koppla ihop 
kommunala planer med de regionala strategier och regionala planer. 

Lindesbergs kommun ser positivt på att landsbygdernas betydelse har lyfts mer och att 
landsbygdspolitiken numera finns inom politikområdet hållbar regional utveckling.  

2) Motsvarar uppdateringarna de förändringar som behövs för att den regionala
utvecklingsstrategin för Örebro län fortsatt ska vara aktuell?

Kommentar: Lindesbergs kommun tycker att uppdateringarna känns aktuella och ligger i helt 
rätt i tiden. 

Samspelet mellan olika nivåer är särskilt tydligt, där de gobala målen för hållbar utveckling 
sammanvävs i den regionala utvecklingsstrategin och sedan vidare till regionala 
handlingsplaner. 
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3) Vad är särskilt bra med remissförslaget och behöver något ändras?

Kommentar: Vi anser att arbete som genomförts under pandemi varit givande och med en 
lagom ambitionsnivå. Tjänstepersoner har kunna ta del arbetets utveckling och vi har också 
kunna påverkat och kommit med inspel under våren 2021. 

Det som har varit mindre tillfredsställande är den politiska processen och tajta tidschema för 
remisstiden.  

Det har varit en sommar och Lindesbergs kommunstyrelse har inte haft planerade beredande 
och beslutade möten i den omfattning som hade varit vore önskvärt under perioden 21 juni 
till 30 september.  

Därav har Lindesbergs kommun beslutat om ett extra kommunstyrelsesammanträde i 
augusti för att kunna politiskt bereda den regionala utvecklingsstrategin. 

Övriga påpekande: 

Risker: 
Det kan finnas en risk för målkonflikter mellan den regionala utvecklingstrategin och de 
regionala handlingsplanerna.  

Ett förslag kan vara att ta fram riskanalyser gällande målkonflikter mellan olika 
handlingsplaner. Ett exempel är om det finns en målkonflikt mellan Kulturplanen och Läns 
plan för transportinfrastrukur och en annan målkonflikt kan vara mellan kollektivfrafiken 
prioritering, som på sikt kan försämra för framtida kompentesförsörjningar. 

Kartor och regionen som en knutpunkt 
I inledningstexten betonas att Region Örebro län tidigt var en knutpunkt där ett vägnät växte 
fram och där även vattenvägarna växte fram samt vikten av världsledande företag med 
rötterna i järnhantering. Det beskrivs att vår region tidigt band ihop södra Sverige med norra 
delen av landet. Här lyfts export och tekniskt kunnande fram.  

Bilder är viktiga. Om vi ritar regionen som ett spindelnät med vägar syd-nord samt öst-väst 
kan betydelsen av regionen som en knutpunkt i Sverige stärkas. 

Bilder skapar föreställningar hos läsaren och tankar hos företag, medborgare och 
tjänstepersoner. Det är därför viktigt att kartor speglar viktiga stråk.  Kartan på s 38 med 
Godstransporter beskrivs endast utifrån ett järnvägsnät, inte vägar vilket är olyckligt då 
oerhört mycket gods färdas från Dalarna till Örebro, respektive till Frövi på landsväg. 
Tågsträckan utmed Rv 50 pekas ut som ”sekundärt godsstråk” medan tåg mellan Frövi 
Fagersta och uppåt pekas ut som Primärt godsstråk. Då stora företag i Örebro, ABB, Baettr, 
Meritor, Kopparbergs Bryggeri, Skogsnäringen, Bandstål, Spendrups bryggeri, SBAB, Linde 
Maskiner, Korsnäs mfl företag är i starkt beroende av väg och järnväg norrut genom Dalarna 
så undrar vi över definitionen sekundärt godsstråk till skillnad från primärt. Här går både 
järnväg med mycket gods samt 1000 lastbilar varje dygn med timmer och annat gods. Vad 
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ligger bakom definitionen? Dessutom är mycket av dessa industrier intimt förknippade med 
järnet och skogen där de tidiga korsvägarna och stråken skapades. 
En risk är att kartorna driver på urbaniseringen! I dokumentet står att de flesta ska klara sin 
vardag utan bil och att hela regionen ska hänga ihop. Då bilvägar inte finns med utan 
kartorna på sidan 38 utgår från järnvägsnätet kan man utan lokalkännedom få uppfattningen 
att mellan Örebro och Lindesberg finns ingenting eftersom ”vägen” går mellan Frövi och 
Örebro. Det intressanta i en sådan karta blir endast järnvägsnoderna! 
Mindre orter och byar utan järnvägsknutar ”upphör” att vara intressanta i sådana bilder. 
Finns man inte på kartan så finns man inte. Att använda jvg – karta för att beskriva regionala 
stråk innebär risker för förståelsen hos tjänstepersoner som ska planera framtidens 
infrastruktur. 

Riksväg 50, 68 och 249 är viktiga transportleder för industri och behöver poängteras att det 
viktiga att dessa riksvägar prioriteras. 

Frövi saknas som transportnod 2030 på sidan 38. 

Förslag: Se över kartorna och stråken utifrån den korsväg regionen är och vill vara. Vi har 
stråk syd-nord samt väst-öst. 

Målkonflikter i regionala och lokala dokument 
Det finns några målkonflikter mellan RUS och t ex Kulturplanen eller mellan RUS och av 
kommunens utpekade LIS-områden där vi tror att just kartorna sätter bilden hos planerare. 
Kanske man tror att barn och unga som bor mellan Storå och Kopparberg eller mellan Örebro 
och Lindesberg hoppar på tågen i noderna. Här kan kartan förvilla planeringen. Tillgänglig 
kultur för barn och unga kommer i konflikt med RUS:en som snarare vetter mot ökat behov 
av bil. Därmed kan även klimat- och miljömål bli svårare att nå. 

Kartan utan landsväg, endast med järnväg, på s 35 ”Förutsättningar för framtida 
bebyggelser”, kan ge bilden att det inte finns några förutsättningar på många platser som är 
utpekade av Lindesbergs kommun som nya utvecklingsområden om endast järnvägen finns 
med i den strukturbilden. Mellan Lindesberg och Örebro är det väglöst land om man inte 
känner till verkligheten. 

Lindesbergs kommun vill förtydliga att det riskerar att bli en snedfördelning i kommande 
investeringar och utvecklingssatsningar om det endast är Karlskoga och Örebro som anses 
vara Noder med stor betydelse för den regionala utvecklingen, enligt den karta som finns på 
sidan 35. 

Ytterligare målkonflikter i vår region att flagga för: Hemestertrenden – tänka på miljön – 
samtidigt ska vi satsa på ny energi och hur påverkar det naturturism. Dammar och 
vattenkraft som ska avvecklas innebär att man motverkar lokalt producerad energi. 
Förslag: Kolla skrivningarna igen så olika dokument harmonierar mer avseende målen. 

Jordbruk 
Text om jordbruksprodukter – kan justeringar göras? Den ekologiska produktionen är en 
väldigt liten del av jordbruket. 
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Tätort 
Frövi har tidigare varit större tätort i vår regionala bild men inte nu. Lindesbergs kommunen 
hade problem att bygga pga buller då staten definierade orten som en mindre tätort. 
Lindesbergs kommunen hade dock stöd av den regionala planen som definierade orten som 
större tätort. Definitionen har stor betydelse för kommunernas möjligheter att expandera. 
Vad är en tätort respektive större eller mindre? 

Skola och kompetens 
Sidan 24, Ökad måluppfyllelse i skolan bör finnas kvar som begrepp. Barn och unga utan 
fullgjord utbildning har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden senare i livet. 
Omskrivningen gör att styrningen och ansvaret av denna viktiga fråga blir otydlig. Viktigt att 
vi som region fortsätter målmedvetet med frågan och tydligt visar det i denna RUS. Använd 
tidigare ordalydelse. 

Ett viktigt påpekande är kompetensförsörjning och rekreation i målkonflikter 
gällande dokument för kollektivtrafiken. En välfungerande kollektivtrafik på sträckan 
på RV50 303 och 308 är utifrån framtida kompetensförsörjningens behov oerhört 
viktigt. 

Hälsan 
Sidan 30, Fördjupa med någon mening omkring hur samverkan kan stärkas runt psykisk 
ohälsa – Hälsa utan piller! Ensamhet är andra exempel – viktigt att samverka mellan region, 
kommun och idéburen verksamhet – t ex studieförbunden. Förebyggande! Exempel finns som 
Cross, SISU, Dans. Sociala innovationer – universitet. Förslag: Texten bör tydligare peka på 
vikten av samverkan mellan kommun, region och civilsamhället, särskilt idéburen 
verksamhet som byggde landet och som är så oerhört viktig för framtidens socialt hållbara 
samhälle. 

Lindesberg 2021-08-19 

Henrik Arenvang 
Kommundirektör 



En attraktiv och pulserande region för alla

Örebro läns regionala utvecklingsstrategi 2022–2030
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Här är förslaget till RUS för 2022-2030
Enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete ska RUS 
ses över varje mandatperiod. Eftersom vår nuvarande 
RUS antogs i mars 2018, är det dags för en översyn nu 
innan valet 2022.

RUS:ens roll är att vara länets gemensamma vägvisare 
där vi hanterar långsiktiga utvecklingsområden där 
samverkan behövs.

I dialog med partnerskapet för regional utveckling har 
Region Örebro län beslutat att inte göra en ny RUS 
utan att behålla strukturen i nuvarande RUS och att 
göra nödvändiga uppdateringar. 

Region Örebro län har involverat partnerskapet för 
regional utveckling i översynen.
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Örebroregionen – Sveriges hjärta
En attraktiv och pulserande region för alla

Näringsliv och entreprenörskap 

Innovationskraft och specialisering

Kunskapslyft och utbildning

Kompetensförsörjning och matchning

Social sammanhållning och demokrati

Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård

Klimat, miljö och energi

Bostadsförsörjning och attraktiva miljöer

Transporter och infrastruktur

Upplevelser och evenemang

God 
resurseffektivitet

• Minskad klimatpåverkan

• Giftfri miljö

• Ökad biologisk mångfald

• God vattenförsörjning

• Mer bioekonomi och  
cirkulära flöden

• Ökad andel förnybar energi

Övergripande mål

E
ff
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k

tm
å

l

Prioriterade områden

Figur 1: Översiktsbild – kopplingen mellan vision, övergripande mål, effektmål och prioriterade områden.

Hög och jämlik
livskvalitet

• Goda uppväxtvillkor

• Goda försörjningsmöjligheter

• Ökad grad av delaktighet och 
inflytande

• Attraktiv boende- och närmiljö

• God och jämlik hälso- och sjukvård 

• God och jämlik folkhälsa

Stark 
konkurrenskraft

• Förbättrad kompetensförsörjning

• Ökad kunskapsintensitet

• Ökad innovationskraft

• Ökad entreprenöriell aktivitet

• Ökad nationell attraktionskraft

• Ökad global konkurrenskraft

• Ökad tillväxt i näringslivet

• Ökad produktion inom areella 
näringar

Mål i RUS
De övergripande målen är oförändrade. 

Förändringar i de Prioriterade områdena 
gör nu att även område 5.3, 5.4 och 
5.5 styr mot målet God resurseffektivtet 
och därför är rutan fylld med lila även 
på dessa områden.

Effektmål .
Här har vi ändrat målet Säkrad vatten-
försörjning till God vattenförsörjning. 
Vi har lagt till effektmålen Mer bioeko-
nomi och cirkulära flöden samt Ökad 
andel förnybar energi.
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Plats för förord

Läsanvisning
På varje uppslag där något ändrats finns en gul lapp som  
förklarar ändringarna. 

Övergripande – det här är nytt i RUS
• Ökat fokus på digitalisering – trenden är integrerad i hela 

RUS.
• Förändrad arbetsmarknad där lokalisering spelar mindre 

roll och vi ser ökat distansarbete.
• Landsbygdernas betydelse lyfts mer. Landsbygdspolitiken 

finns numera med inom politikområdet hållbar regional 
utveckling.

• Behovet av snabb omställning lyfts tydligare och utifrån 
flera perspektiv bland annat 

 - omställning till en cirkulär ekonomi 
 - implementera ny teknik som AI, automation

• Bättre balans i antalet effektmål (8, 6, 6 tidigare 8, 6, 4)
kopplat till de tre övergripande målen.

• Alla tio prioriterade områden ska arbeta mot alla tre över-
gripande mål, det vill säga samtliga dimensioner av hållbar 
utveckling: stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvali-
tet och god resurseffektivitet.
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Missiv
Detta är ett skärmklipp av missivet, 
det följebrev som skickas med till de 
organisationer som ombeds svara på 
remissen.

Missivet finns också på webben.
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Postadress 
Region Örebro län 

Regional utveckling 
Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionalutveckling@regionorebrolan.se 
 

Besöksadress 
Eklundavägen 1, Örebro 

Tel: 019-602 10 00 
Organisationsnummer: 232100-0164 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 
Regional utveckling, Susanne Rosendahl 
019-602 63 37, 
susanne.rosendahl@regionorebrolan.se 

2021-06-16 Missiv 

 

Organisationerna i partnerskapet  
för regional utveckling i Örebro län 
samt LO, TCO, Svenska Näringsliv, LRF 

 

Remiss – Regional utvecklingsstrategi för 
Örebro län 2022-2030 Dnr: 21RS5939  
Bakgrund 
Den regionala utvecklingsstrategin ska ses över vart fjärde år. Vår nuvarande RUS, 
Tillväxt och hållbar utveckling – Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2018-
2030, är antagen 2018. Region Örebro län har därför genomfört en översyn av 
strategin. I dialog med partnerskapet för regional utveckling har Region Örebro län 
beslutat att inte göra en ny RUS utan att behålla strukturen i nuvarande RUS och att 
göra nödvändiga uppdateringar.  
 
Partnerskapet för regional utveckling i Örebro län består av länets kommuner, 
Länsstyrelsen Örebro län, Handelskammaren Mälardalen, Örebro universitet, RF-
SISU, Örebro läns bildningsförbund samt Region Örebro län.  
 
Tidplan och arbetssätt förankrades med KC/RD (regiondirektörens möte med 
kommuncheferna) på två möten runt årsskiftet 2020/2021. På mötet med 
partnerskapet för regional utveckling 210311 förankrades vad i RUS som bör 
uppdateras och med vilka underlag. Det uppdaterade förslaget presenterades sedan på 
partnerskapets möte den 4 juni.  
 
Remissperioden är 21 juni – 30 september 2021. Den 29 september anordnas en 
öppen remisskonferens där även organisationer som inte fått remissen skickad till sig 
har möjlighet att framföra synpunkter. Beslut i regionfullmäktige planeras till februari 
2022. 

Strategins roll 
Syftet med den regionala utvecklingsstrategin är att skapa en gemensam vägvisare 
för hur vi inom länets kommuner, näringsliv, myndigheter, offentlig förvaltning, 
universitet och civilsamhälle tillsammans ska utveckla vårt län i den riktning vi 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 
Regional utveckling, Susanne Rosendahl 
019-602 63 37, susanne.rosendahl@regionorebrolan.se 

2021-06-09 Missiv 
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vill. Den prioriterar områden som är långsiktigt strategiskt viktiga och där det 
behövs en hög grad av samverkan för att kunna ställa om till social, miljömässig 
och ekonomisk hållbarhet. För att vara en attraktiv och pulserande region för alla 
och ha likvärdiga förutsättningar i länet. Strategin visar också nuvarande och 
kommande samarbetspartner vad vi kommer att satsa på. 

Material   
På http://www.regionorebrolan.se/remisser hittar ni remisshandlingarna till 
regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2022-2030. Där finns också en länk till 
film som översiktligt beskriver strategins olika delar och de viktigaste 
ändringarna.  

Svara på remissen  
Region Örebro län önskar svar på remissen senast den 30 september 2021. Svaret 
ska vara så kortfattat och konkret som möjligt, gärna med en kortfattad 
motivering. 
 
Skicka svaret i ett kopierbart format (Word eller pdf) till 
regionen@regionorebrolan.se. Ange diarienummer 21RS5939 i ämnesraden. 
Ange den organisation du representerar samt kontaktperson hos er som svarar.  
 
Genom att ni skickar in ett svar på remissen via mail kommer personuppgifter 
behandlas av Region Örebro län. Läs mer om hur vi behandlar personuppgift på 
https://www.regionorebrolan.se/personuppgifter 

Frågor att ha i åtanke vid svar på remissen:  
• Vad är er organisations samlade uppfattning om det uppdaterade strategiförslaget 

och dess relevans? 
• Motsvarar uppdateringarna de förändringar som behövs för att den regionala 

utvecklingsstrategin för Örebro län fortsatt ska vara aktuell? 
• Vad är särskilt bra med remissförslaget och behöver något ändras? 
 
Vi önskar att ni inleder svaret med övergripande synpunkter på strategin som helhet 
och att mer specifika yttranden följer dokumentstrukturen med hänvisning till avsnitt 
och sidnummer. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Andreas Svahn (S) 
Regionstyrelsens ordförande 

Irén Lejegren (S)  
Ordförande regional tillväxtnämnd 
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vill. Den prioriterar områden som är långsiktigt strategiskt viktiga och där det 
behövs en hög grad av samverkan för att kunna ställa om till social, miljömässig 
och ekonomisk hållbarhet. För att vara en attraktiv och pulserande region för alla 
och ha likvärdiga förutsättningar i länet. Strategin visar också nuvarande och 
kommande samarbetspartner vad vi kommer att satsa på. 

Material   
På http://www.regionorebrolan.se/remisser hittar ni remisshandlingarna till 
regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2022-2030. Där finns också en länk till 
film som översiktligt beskriver strategins olika delar och de viktigaste 
ändringarna.  

Svara på remissen  
Region Örebro län önskar svar på remissen senast den 30 september 2021. Svaret 
ska vara så kortfattat och konkret som möjligt, gärna med en kortfattad 
motivering. 
 
Skicka svaret i ett kopierbart format (Word eller pdf) till 
regionen@regionorebrolan.se. Ange diarienummer 21RS5939 i ämnesraden. 
Ange den organisation du representerar samt kontaktperson hos er som svarar.  
 
Genom att ni skickar in ett svar på remissen via mail kommer personuppgifter 
behandlas av Region Örebro län. Läs mer om hur vi behandlar personuppgift på 
https://www.regionorebrolan.se/personuppgifter 

Frågor att ha i åtanke vid svar på remissen:  
• Vad är er organisations samlade uppfattning om det uppdaterade strategiförslaget 

och dess relevans? 
• Motsvarar uppdateringarna de förändringar som behövs för att den regionala 

utvecklingsstrategin för Örebro län fortsatt ska vara aktuell? 
• Vad är särskilt bra med remissförslaget och behöver något ändras? 
 
Vi önskar att ni inleder svaret med övergripande synpunkter på strategin som helhet 
och att mer specifika yttranden följer dokumentstrukturen med hänvisning till avsnitt 
och sidnummer. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Andreas Svahn (S) 
Regionstyrelsens ordförande 

Irén Lejegren (S)  
Ordförande regional tillväxtnämnd 
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Var börjar egentligen berättelsen om Örebroregionen? 
När Axel Oxenstierna drog upp gränserna för länen 
för knappt 400 år sedan? Eller när Ancylussjön sjönk 
undan efter istiden för 10 000 år sedan och blottlade 
den fantastiskt rika, varierande och natursköna ska-
pelse som finns inom länets gränser än idag? Nej, 
svaret är snarare att såväl dåtid, nutid som framtid 
bildar en kedja av händelser och förlopp som skapar 
särprägel och identitet för regionen. Identitet är 
inte ett fast begrepp, det formas och omformas av 
människorna som bor och verkar i ett område. Vår 
identitet kan inte dikteras fram utan får innehåll 
och liv genom oss som lever här. 

Ett pulserande hjärta 
Området som idag kallas Örebroregionen har alltid 
varit ett område där vägar möts. Och där vägar 
möts, möts människor. Det har skapat handel och 
utbyte av idéer. En del stannar kvar, andra passerar 
förbi, men alla bidrar på något sätt till den gemen-
skap vi känner. Redan efter istidens slut, när vattnet 
sjönk undan och landytan höjdes, var det här som 
den första landförbindelsen mellan södra och norra 
Sverige skapades och en knutpunkt för ett forntida 
och medeltida vägnät växte fram. Även vattenväg-
arna har haft stor betydelse för den starka utveck-
lingen. Örebroregionen har varit ett logistiskt cen-
ter så länge människan har befolkat Sverige. Och 
än idag är det en viktig mötesplats där tankar byts, 
bryts och väcks av människor från när och fjärran. 
Där det pulserar av liv. Därför känns det helt rätt att 
kalla Örebroregionen för Sveriges hjärta.

Kunskap bygger tillväxt, tillväxt bygger välfärd 

Den omfattande handeln och de rika naturresurserna 
har drivit på tillväxten genom århundradena och 
utgör fortfarande näringar i länet. Flera företag 
med rötterna i järnhanteringen är idag världsledande 
på nischade stålprodukter och tekniskt kunnande. När 
kunskap om att ta nästa steg saknats, har kompetens 
rekryterats utifrån. Det är så Örebroregionen har 
jobbat, och gör än idag. Exportinriktade tillväxtföre- 
tag skapar arbetstillfällen och står för en betydande 
del av den ekonomiska framgången för länet. Alfred 

1. Inledning – berättelsen om 
Örebroregionen 

Inga ändringar på 1. Inledning
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Nobels arv ger spin-off-effekter långt utanför krut 
och vapen. Idag ser vi det i branscher med högtekno- 
logisk spetskompetens. Det naturtillgångarna var 
förr är kunskapstillförseln från Örebro universitet 
idag. Kunskap bygger tillväxt, tillväxt bygger välfärd. 
Det är så vi bygger attraktionskraft. Export och goda 
samarbeten över gränserna är en förutsättning för 
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i Örebro- 
regionen. 

Alla länets kommuner är beroende av varandra
Samarbete över gränserna är en förutsättning 
även inom länet. Örebro kommun, där hälften av 
länets invånare bor, är i kraft av sin storlek och 
utbildnings- och arbetsmarknad ofrånkomligt den 
dominerande staden i länet. Men alla kommuner är 
viktiga och alla är beroende av varandra. Behoven 
av kompetens, bostäder, kultur och miljö visar tyd-
ligt hur stor nytta vi har av att växa och komplettera 
varandra. Ett förhållande som sannolikt kommer att 
öka med tiden. Beroendet är ömsesidigt och gott. 

Förstärk det som redan är bra
I Örebro län finns flera områden där vi har inter-
nationellt unik kompetens. I den regionala ut-
vecklingsstrategin pekar vi ut dessa. Det finns en 
klar poäng att förstärka det som redan går bra. En 
sådan strategi skapar resurser som kan satsas på 
andra områden. Så har vi gjort förr och så gör vi 
även nu. Men ingen utvecklingsstrategi i världen 
kan få någon kraft om inte alla hjälps åt. Därför är 
det tillsammans vi formar och genomför den regi-
onala utvecklingsstrategin. Då finns den kraft som 
behövs. Som det står i förordet: När nästan 300 000 
människor håller ihop och drar åt samma håll finns 
det ingen gräns för vad vi kan åstadkomma. Då är 
allt möjligt.

Inga ändringar på 1. Inledning
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Globala målen för hållbar utveckling

Den gröna given

Nationell strategi för hållbar regional utveckling

En attraktiv och pulserande region för alla, RUS 2022-2030

Regionala handlingsplaner och styrdokument

Exempelvis
Digitaliseringsstrategi
Innovationsstrategi
Kulturplan

Energi och klimatprogram 
God, jämlik och jämställd hälsa 
Länsplan för transportinfrastruktur

Global nivå

EU-nivå

Nationell nivå

Regional och 
lokal nivå

Styrdokument hos partnerskapet för regional utveckling

Exempelvis
Verksamhetsplan
Översiktsplan

Liknande planer som finns  
eller tas fram

Vår gemensamma vägvisare mot en 
hållbar framtid
Den regionala utvecklingsstrategin uttrycker Örebro läns 
samlade vilja och fungerar som en gemensam plattform för 
länets aktörer. Den är en utgångspunkt för arbetet med hållbar 
regional utveckling de kommande åren och ger vägledning vid 
den fysiska planeringen.

Strategin tar sin utgångspunkt i länets geografi och historia – 
det som format oss till vad vi är idag och i det vi strävar efter 
att vara 2030: Örebroregionen Sveriges hjärta, en attraktiv och 
pulserande region för alla.

Att utveckla ett län är en ständigt pågående process som sker i 
ett samspel mellan många aktörer och, inte minst, med invånar-
na. Samspelet sker dessutom på olika nivåer; lokala, regionala, 
nationella och internationella. Det är med andra ord ganska 
komplext. För att få kraft och beslutsamhet i utvecklingen krävs 
därför att vi är ense om en tydlig styrning.

Syftet med den regionala utvecklingsstrategin är att skapa en ge-
mensam vägvisare för hur vi inom länets kommuner, näringsliv, 
myndigheter, offentlig förvaltning, universitet och civilsamhälle 
tillsammans ska utveckla vårt län i den riktning vi vill. Den 
prioriterar områden som är långsiktigt strategiskt viktiga och 
där det behövs en hög grad av samverkan för att kunna ställa 
om till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. För att 
vara en attraktiv och pulserande region för alla och ha likvärdi-
ga förutsättningar i länet. Strategin visar också nuvarande och 
kommande samarbetspartners vad vi kommer att satsa på.

Uppdraget
Det formella uppdraget kommer från lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) samt från förordning 
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete, vilka säger att den regi-
onalt utvecklingsansvariga aktören – Region Örebro län – ska 
”utarbeta och fastställa en strategi (regional utvecklingsstrategi) 
för länets utveckling och samordna insatser för att genomföra 
strategin”.

Den regionala utvecklingsstrategin ingår i en struktur av styr- 
och policydokument i flera nivåer, från de globala hållbar-
hetsmålen och Agenda 2030 till policydokument och verk-
samhetsplaner på lokal nivå. Genomförandet av den regionala 
utvecklingsstrategin bidrar till Agenda 2030 och att uppfylla de 
globala målen.

De globala målen och Agenda 2030 finns till för att utrota 
fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna 
för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och 
flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och 
dess naturresurser. De globala målen är integrerade, odelbara 
och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

EU:s tillväxtstrategi – den gröna given – syftar till att ställa om 
till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. 
Det ska ske genom att omvandla miljöutmaningarna till möj-
ligheter inom alla politikområden och se till att omställningen 
blir rättvis för alla. EU:s regionalpolitik, sammanhållningspo-
litiken, utgör tillsammans med Agenda 2030 och de globala 

2. Syfte remissversion

Den regionala utvecklingsstrategin ingår i en 
struktur av styr- och policydokument i flera 
nivåer, från de globala hållbarhetsmålen 
och Agenda 2030 till policydokument och 
verksamhetsplaner på lokal nivå. 

Viktigaste ändringarna i kapitel 2
Sverige och EU har fått nya styrdokument och 
här har vi sett till att det blir rätt hänvisningar 
till dessa dokument. I övrigt är texten som i  
nuvarande RUS.

Det finns tillägg om vad en RUS är (se illustra-
tion nedan till höger) och hur strategin hänger 
ihop med andra styrdokument (se illustration 
nedan till vänster).
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2. Syfte remissversion

våra övergripande mål. Varje område beskriver nuläge och öns-
kat läge till 2030 och pekar ut tre strategiska inriktningar för 
att nå det önskade läget. Till några prioriterade områden finns 
regionala strukturbilder.

Regionala strukturbilder
Kommunerna har ansvar för den fysiska planeringen, medan 
regionerna ansvarar för det regionala utvecklingsarbetet, kollek-
tivtrafiken och disponeringen av statens investeringar i regional 
transportinfrastruktur. Därför finns det starka kopplingar 
mellan regional och kommunal nivå i den rumsliga planering-
en. Några av de prioriterade områdena i den regionala utveck-
lingsstrategin har kompletterats med regionala strukturbilder 
för att tydliggöra den strategiska inriktningen. De regionala 
strukturbilderna har fyra huvudsakliga syften:

Förtydliga vår regionala målbild

De övergripande målen i den regionala utvecklingsstrategin 
förutsätter att vi prioriterar i den rumsliga planeringen. Struk-
turbilderna visar vilka prioriteringar och regionala planerings-
principer som ger bäst förutsättningar att nå de övergripande 
målen.

Vara underlag för kommunernas översiktsplanering

Genom samhällsplanering spelar kommunerna en avgörande 
roll för att skapa en samhällsutveckling i riktning mot de över- 
gripande målen. Enligt plan- och bygglagen ska kommunerna 
ta hänsyn till, och samordna sina översiktplaner med regionala 
strategier. Strukturbilderna är i det sammanhanget ett underlag
för den kommunala översiktsplaneringen.

Inriktning för länstransportplanen och det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet

Strukturbilderna pekar ut inriktningen för den länstransport- 
plan och det trafikförsörjningsprogram som Region Örebro 
län tar fram på uppdrag av regeringen. Prioriteringarna i dessa 
program ska ta sin utgångspunkt i strukturbilderna.

Örebroregionens inspel till storregional, nationell och 
internationell planering

På storregional nivå görs överenskommelser om gemensamma 
prioriteringar i transportinfrastruktur och tågtrafik. Staten 
ansvarar för den nationella transportinfrastrukturen medan EU 
ansvarar för internationell stråkutveckling. Strukturbilderna är 
utgångspunkten för Örebro läns inspel till dessa planprocesser.

målen utgångspunkter i den nationella strategin för hållbar 
regional utveckling. 

Den nationella strategin är vägledande för inriktningen av 
de regionala utvecklingsstrategierna och styrande för vad de 
regionala utvecklingsmedlen inom anslag 1:1 får användas till. 
Den regionala utvecklingspolitiken ska bidra till en hållbar 
utveckling i alla delar av landet och innehåller fyra strategiska 
områden: likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd; 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling; innovation 
och förnyelse samt entreprenörskap och företagande; tillgäng-
lighet genom digital kommunikation och transportsystem. 

Genom att relatera Örebro läns utvecklingsstrategi till de olika 
nivåerna och andra aktörers styrdokument skapas tillsammans 
en flernivåsamverkan. Till detta kopplas också Örebro läns sam-
arbete med andra län i storregionala frågor och skapar en viktig 
och naturlig dimension i utvecklingsarbetet.

Så här är strategin uppbyggd
Vi vill uppnå en god och jämlik livskvalitet för alla i Örebro 
län, både nu och i framtiden. Därför är vår vision att skapa en 
attraktiv och pulserande region för alla. Strategins övergripande 
mål visar hur vi ser att RUS kan bidra inom de tre dimensio- 
nerna av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig. 
De övergripande målen konkretiseras av 18 effektmål. Till varje 
effektmål kopplas två målsatta indikatorer. Utöver de målsatta 
indikatorerna i strategin kommer ytterligare indikatorer att an-
vändas för att få en sammantagen bild av hur väl utvecklingen 
stämmer med de uppsatta målen. För att skapa förutsättningar 
för viktiga analyser, följs indikatorerna upp och redovisas förde-
lat på kön, ålder och socioekonomi, där det är möjligt.

Genomförandet sker genom samverkan inom tio prioriterade 
områden och insatser inom områdena bidrar på olika sätt till 

Den regionala utvecklingsstrategin prioriterar 
områden som är långsiktigt strategiskt viktiga och 
där det behövs en hög grad av samverkan för att 
kunna ställa om till ett socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbart samhälle.
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Vision
Örebroregionen – Sveriges hjärta. En attraktiv och pulserande region för alla.

Våra övergripande mål 

Stark konkurrenskraft Hög och jämlik livskvalitet God resurseffektivitet

Dessa tre övergripande mål för Örebro läns utveckling motsvarar de tre aspekterna av hållbarhet: ekonomisk, social och 
miljömässig. 

Utveckling i balans

Utvecklingsinsatser och investeringar ska leda till hög och jämlik livskvalitet för länets alla invånare och till stark kon-
kurrenskraft. Samtidigt får inte de planetära gränserna överskridas, eftersom både människors hälsa och den ekonomiska 
utvecklingen är beroende av att ekosystemen är i balans.

Jämställdhetsintegrering i allt vi gör

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett nationellt prioriterat mål och en förutsättning för utveckling. För att nå vår 
vision använder vi jämställdhetsintegrering i hela den regionala utvecklingsstrategin och i det faktiska utförandet.

Etiskt förhållningssätt i det regionala utvecklingsarbetet

Varje människa ska betraktas som unik och okränkbar. Det är nyckeln till ett jämlikt och jämställt län där medborgar-
nas olikhet och olika behov blir tillgodosedda. Därför ska ett systematiskt värdegrundsarbete, där värden som är goda 
och eftersträvansvärda, prägla den regionala utvecklingsstrategin.

3. Vår vision och övergripande mål

3. Vision och mål remissversion 

Viktigaste ändringarna i kapitel 3

Enligt överenskommelsen med partnerska-
pet för regional utveckling om uppdatering 
av RUS har vi endast gjort nödvändiga 
förändringar av effektmål och indikatorer.  

Vision och mål
Språkliga ändringar av mindre karaktär.

Indikatorer 
Under Stark konkurrenskraft och Hög och 
jämlik livskvalitet har vi gjort små föränd-
ringar inom ramen för befintliga indikato-
rer (vi har t. ex. bytt källor för statistik för 
att förenkla uppföljningen). Dessa föränd-
ringar har markerats med grön text.

Ordet Nuläge har bytts till Startvärde efter-
som det är samma värde som i nuvarande 
RUS och inte ett uppdaterat nuläge. 

God resurseffektivitet
Det fanns en obalans mellan de tre över-
gripande målen. God resurseffektivitet 
hade bara fyra effektmål och det speglar 
inte innehållet i RUS. Därför har vi lagt till 
två effektmål och Säkrad vattenförsörjning 
har ändrats till God vattenförsörjning. Vi 
har också bytt ut fyra av de nuvarande 
indikatorerna som bättre speglar effektmå-
lens syfte.
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Indikatorer i regionala utvecklingsstrategin som är kopplade till effektmålen: 

Effektmål Indikator

Förbättrad  
kompetensförsörjning

1. Eftergymnasial utbildning – Andel i befolkningen, 25–64 år, med minst tvåårig eftergymna-
sial utbildning ska öka. Skillnader mellan kvinnor och män ska minska. Startvärde 2016: kvinnor 
42,6 procent, män 29,8 procent

2. Övergång till högre studier – Andel elever avgångna från gymnasieskolan som påbörjat 
högskolestudier eftergymnasial utbildning inom 3 år ska vara minst 45 50 procent år 2030. 
Skillnader mellan kvinnor och män ska minska. Startvärde 2016: 37 procent, könsuppdelad 
historik saknas Startvärde 2017 i procent: Totalt 45, kvinnor 51, män 38 :

Ökad kunskapsintensitet

1. Investeringar i FoU (forskning och utveckling) – Andel FoU-investeringar av bruttoregional- 
produkten, BRP, ska öka mer procentuellt än i jämförbara län. Startvärde 2015: Örebro län 
1,3 procent, riket 3,3 procent

2. Såld högspecialiserad vård – Högspecialiserad vård som förmedlas till invånare i andra rregi-
oner/länder i miljoner kronor ska till år 2030 öka med minst 100 procent jämfört med år 2016. 
Startvärde 2016: 355 mnkr

Ökad innovationskraft

1. Kunskapsintensiva företag – Andel personal med minst treårig högskoleutbildning i privat 
företagssektor ska vara minst 20 procent 2030. Startvärde 2016: Örebro län 13,2, riket 20,9 
procent

2. Universitetssjukvård – Andel enheter som uppfyller kriteriet för universitetssjukvårdsenhet 
ska öka till minst 75 procent år 2030. Startvärde 2017: cirka 60 procent

Ökad entreprenöriell 
aktivitet

1. Nystartade företag – Antal nystartade företag per 1 000 invånare ska vara högre än snit-
tet för riket. Startvärde 2016: Örebro län 10,3, riket 11,8

2. Överlevnadsgrad hos företag – Antalet konkurser per 100 nystartade företag och år ska 
minska. Startvärde 2016: 8,3

Ökad nationell 
attraktionskraft

1. Företagsetableringar – Andel svenska och utländska företag som etablerats i länet ska öka. 
Startvärde 2016: Örebro län 15,8, riket 17,4 procent

2. Gästnätter – Totalt antal gästnätter per år ska öka med minst 33 procent jämfört med 
2016. Startvärde 2016: 1 269 443 nätter

Ökad global 
konkurrenskraft

1. Utlandsägda företag – Andel utlandsägda företag i länet ska vara minst sex procent 2030. 
Startvärde 2016: Örebro län 4,3, riket 4,4 procent

2. Internationaliseringsgrad – Andel företag där minst 20 procent av omsättningen går till 
export ska öka. Startvärde 2016: Örebro län 3,3, riket 4,8 procent

Ökad tillväxt i näringslivet

1. Tillväxtföretag – Andel företag med 1–9 anställda som växer med 7 anställda, samt arbets-
ställen med minst 10 anställda som ökar antalet anställda med i genomsnitt 20 procent per år, 
under en treårsperiod ska öka. Startvärde 2016: Örebro län 15,1, riket 15,1 per 1 000 arbetsstäl-
len

2. Produktivitet – Bruttoregionalprodukt per sysselsatt ska öka mer procentuellt än i jämför-
bara län. Startvärde 2016: Örebro län 810 tkr, riket (BNP/sysselsatt) 901 tkr

Ökad produktion inom 
areella näringar

1. Jordbruksmark – Total areal jordbruksmark i Örebro län ska öka. Startvärde 2016: 112 696 
ha

2. Areella näringar – Produktionsvärdet inom jordbruk och fiske ska öka. Startvärde 2016: 1 
028 mnkr

Våra effektmål 2030 

Effektmål och indikatorer för stark konkurrenskraft

Det övergripande målet om stark konkurrenskraft följs upp och preciseras av följande effektmål: Förbättrad kompetens- 
försörjning, ökad kunskapsintensitet, ökad innovationskraft, ökad entreprenöriell aktivitet, ökad nationell attraktions-
kraft, ökad global konkurrenskraft, ökad tillväxt i näringslivet och ökad produktion inom areella näringar.

3. Vision och mål remissversion 
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Indikatorer i regionala utvecklingsstrategin som är kopplade till effektmålen: 

Effektmål Indikator

Goda uppväxtvillkor

1. Framtidstro – Andel barn i årskurs 9 som har en ljus framtidstro ska öka jämfört med 2017. 
Skillnaden mellan flickor och pojkar ska minska. Startvärde 2017 i procent: flickor 74, pojkar 
81

2. Barn i ekonomiskt utsatta familjer – Andel barn 0–17 år som lever i ekonomiskt utsatta 
familjer ska minska jämfört med 2015. Skillnader mellan grupper ska minska. Startvärde 
2015 i procent: flickor 22, pojkar 22

Goda försörjnings  
möjligheter

1. Sysselsättningsgrad – Andel förvärvsarbetande nattbefolkning, 20–64 år ska öka. Skillnader 
mellan olika grupper ska minska. Startvärde 2015 i procent: Inrikes födda: kvinnor 81, män 
83. Utrikes födda: kvinnor 44, män 49

2. Slutförd gymnasieutbildning – Andel elever som slutfört gymnasieutbildning inom fyra år 
ska öka jämfört med läsår 2015/16. Skillnader mellan kvinnor och män ska minska. Start-
värde för eleverna som började läsåret 2012/13 och senaste slutförde läsåret 2015/16 i procent: 
totalt 73,0, kvinnor 77,1, män 70,9

Ökad grad av delaktighet 
och inflytande

1. Mellanmänsklig tillit – Andel barn i årskurs 9 samt antal vuxna som litar på andra människor 
ska öka jämfört med 2017. Skillnaden mellan kvinnor och män samt grupper med olika 
utbildningsnivå ska minska. Startvärde 2017 i procent: flickor 44, pojkar 58, kvinnor 73, män 
73. Förgymnasial utbildning 63, gymnasial utbildning 69, eftergymnasial utbildning 82 

2. Valdeltagande – Andel som röstar i riksdags- och kommunalval ska öka jämfört med valet 
2014. Skillnaden mellan kvinnor och män och olika åldersgrupper ska minska. Startvärde 
2014 i procent: Riksdagsval: kvinnor 86, män 88 Kommunalval: kvinnor 84, män 85

Attraktiv boende- och 
närmiljö

1. Bostadsmarknad i balans – Samtliga kommuner ska ha en bostadsmarknad i balans. Start-
värde 2017: tre av tolv kommuner

2. Trygghet i närmiljön – Andel barn i årskurs 9 samt andel vuxna som känner sig trygga i 
bostadsområdet ska öka. Skillnaden mellan kvinnor och män samt grupper med olika 
utbildningsnivå ska minska. Startvärde 2017 i procent: flickor 82, pojkar 95, kvinnor 90, män 
93. Utbildningsnivå: förgymnasial 84, gymnasial 90, eftergymnasial 94 

God och jämlik hälso- 
och sjukvård

1. Förtroende – Andel i befolkningen som har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och 
sjukvården i sin helhet ska öka till 90 procent till år 2030. Startvärde 2016: Region Örebro Län 
69,8 procent, riket 59,7 procent

2. Tillgänglighet – Andel av befolkningen som söker primärvård (alla personalkategorier) som 
fått vänta mindre än tre dagar ska öka till 100 procent. Ny indikator från 2018 - Andel patienter 
som får operation/behandling utförd inom vårdgarantitid (90 dagar) ska öka till 100 procent. 
Startvärde 2016: 73 procent

God och jämlik folkhälsa

1. Självskattat hälsotillstånd – Andel unga i årskurs 2 på gymnasiet samt andel 
vuxna som anser sig ha gott allmänt hälsotillstånd ska öka jämfört med 2017. Skillnaden mel-
lan kvinnor och män samt grupper med olika utbildningsnivå ska minska. Startvärde 2017 i 
procent: unga kvinnor 64, unga män 77, kvinnor 67, män 73, Utbildningsnivå: förgymnasial 57, 
gymnasial 71, eftergymnasial 80

2. Levnadsvanor – Andel unga i årskurs 2 på gymnasiet samt andel vuxnas levnadsvanor (röker/
riskbruk av alkohol/fysisk aktivitet) ska förbättras jämfört med 2017. Skillnaden mellan kvinnor 
och män samt mellan grupper med olika utbildningsnivå ska minska. Startvärde 2017 i 
procent: Andel rökare: unga kvinnor 7, unga män 6, kvinnor 7, män 7, förgymnasial utbildning 
11, gymnasial utbildning 8, eftergymnasial utbildning 3. Riskkonsumtion av alkohol: unga 
kvinnor 18, unga män 16, kvinnor 9, män 15, förgymnasial utbildning 9, gymnasial utbildning 5, 
eftergymnasial utbildning 10. Fysisk aktivitet unga kvinnor 71, unga män 74 (tränar minst 
1 gång i veckan), kvinnor 36, män 39, utbildningsnivå: förgymnasial 27, gymnasial 38, 
eftergymnasial 45 (minst 300 aktivitetsminuter i veckan)

Effektmål och indikatorer för hög och jämlik livskvalitet

Det övergripande målet om hög och jämlik livskvalitet följs upp och preciseras av följande effektmål: Goda uppväxtvill-
kor, goda försörjningsmöjligheter, goda möjligheter till delaktighet och inflytande, attraktiv boende- och närmiljö, god 
och jämlik hälso- och sjukvård och god och jämlik folkhälsa.

3. Vision och mål remissversion 
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Indikatorer i regionala utvecklingsstrategin som är kopplade till effektmålen: 

Effektmål Indikator

Minskad  
klimatpåverkan

1. Utsläpp av växthusgaser – Ton koldioxidekvivalenter per år ska minska med 60 procent 
till år 2030 jämfört med 2005. Startvärde: 2005: 1 832 ton CO2-e, 2015: 1 352 CO2-e 

2. Energieffektivitet – Total slutanvändning av energi per bruttoregionalproduktenhet (kWh/
miljoner kronor) ska vara minst 50 procent effektivare år 2030 jämfört med 2005. 

Giftfri miljö

1. Farliga ämnen – 1. Luftföroreningshalter – Utsläpp till luft av kväveoxider (Nox) ska minska till 
2 500 ton till 2030. Startvärde 2018: 3 800 ton

2. Förorenade områden – Antal åtgärdade områden ska öka till 15 områden per år. Startvärde 
2019: 12 områden

Ökad biologisk mångfald

1. Använding av skogsmark – Andel hektar formellt skyddad produktiv skogsmark ska öka till 
8 procent till år 2030. Startvärde 2016: 3,4 procent

2. Skyddad natur – Areal skyddad natur totalt, dividerat med areal totalt i det geografiska 
området ska öka till 10 procent till år 2030. Med skyddad natur avses område inom nationalpark, 
naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde. Startvärde 2019: 5,2 procent

God vattenförsörjning

1. Grundvattenförekomster – Andel grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ 
status ska öka till 99,8 procent till år 2030. Startvärde 2014-2016: 99,1 procent

2. Vattenskyddsområden – Andelen vattenskyddsområden för grundvattentäkter och ytvatten-
täkter ska öka till 90 procent till år 2030. Startvärde 2020: 73,6%

Mer bioekonomi och 
cirkulära flöden

1. Avfall som materialåtervinns  – Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 
inkl. biologisk behandling ska öka till minst 60 procent år 2030. Startvärde 2019: 37 procent 

2. Bioekonomins andel av BRP ska öka till minst 16 procent år 2030. Startvärde 2017: 8,1 
procent.

Ökad andel förnybar 
energi

1. Förnybar energi – Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 bestå av minst 80 procent 
förnybar energi. Startvärde 2018: 57,3 procent.

2. Elproduktion från sol, vind och vatten ska öka till 2 200 GWh år 2030. Startvärde 2018: 478 
GWh.

Effektmål och indikatorer för god resurseffektivitet

Det övergripande målet om god resurseffektivitet följs upp och preciseras av följande effektmål: Begränsad klimatpåverkan, 
giftfri miljö, ökad biologisk mångfald och säkrad vattenförsörjning. 

3. Vision och mål remissversion 
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3. Viktiga perspektiv remissversion 

Vårt arbete med utvecklingsfrågor är till för människorna som lever och verkar i 
Örebro län. I dag och i framtiden. Därför behöver vi hela tiden ha klart för oss hur 
den utveckling vi vill åstadkomma faktiskt påverkar olika grupper av människor och 
den miljö vi lever i. En viktig utgångspunkt är att genomförandet av strategin ska 
bidra till de sociala, miljömässiga och ekonomiska övergripande målen som alla 
samspelar med varandra för en hållbar utveckling. Här är fem perspektiv som vi 
alltid ska ha med oss i arbetet med strategin.

Jämställdhet 
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället 
och sitt eget liv. Det handlar om inflytande, ekonomi, makt, 
utbildning, hälsa, arbete och fysisk integritet. Att ha en inkomst 
som går att försörja sig på är en förutsättning för att kunna 
råda över sitt eget liv. Ojämställdheten tar sig många uttryck. 
Bland annat jobbar fler kvinnor än män mindre än de önskar 
och arbetsmarknaden är segregerad då kvinnor och män i stor 
utsträckning har olika yrken. Detta får negativa konsekvenser 
både för individen och för samhället. 

Det regionala utvecklingsarbetet ska bidra till att uppnå jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män. Kvinnor och män ska ha 
samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala utveck-
lingsarbetet och få tillgång till utvecklingsresurser. 

Jämställdhet är en förutsättning för en hållbar utveckling och 
det finns ett samband mellan jämställdhet och ekonomisk 
tillväxt. När kvinnor och män väljer utbildning och yrke efter 
intresse och fallenhet – och inte efter kön – ökar sannolikheten 
att både kvinnors och mäns kompetens tas tillvara.

Välfärdstjänster av god kvalitet för såväl barn som äldre äldre 
är en förutsättning för ökad jämställdhet mellan kvinnor och 
män. Om dessa tjänster inte är tillräckligt dimensionerade 
väljer annars många kvinnor att arbeta deltid för att ta hand om 
barn eller äldre anhöriga.

Att tänka nytt
Vi lever i en värld som förändras snabbt. Megatrenderna, som 
till exempel digitalisering och ökat hållbarhetsfokus driver i sin 
tur andra trender. Samhällsförändringarna innebär både utma-
ningar och möjligheter för en hållbar regional utveckling. 

Vi behöver därför bygga resiliens och utvecklingskapacitet. 
Med resiliens menar vi en långsiktig förmåga att stå emot och 
klara av en förändring, återhämta sig och vidareutvecklas för att 
kunna möta både kända samhällsutmaningar och oförutsedda 
händelser. Med utvecklingskapacitet menas möjlighet att arbeta 
strategiskt och långsiktigt med utvecklingsfrågor och ta vara på 
möjligheterna. 

Vi kan åstadkomma nya lösningar av de resurser som vi redan 
har. För att lyckas får vi inte låta oss hindras av begränsande 
normer, invanda tankemönster och metoder. Stora förändringar 
kräver mod. Vi behöver vara modiga, kreativa och föränd-
ringsorienterade och utveckla arbetssätt som vägleder oss vid 
komplexa utmaningar. 

Enskilda innovationer räcker dock inte för att bidra till lös-
ningar på samhällsutmaningarna och ta vara på möjligheterna. 
Det behövs innovationsinsatser av systemkaraktär, så kallad 
systeminnovation, alltså förändringar i utvecklingen av hela 
samhällsområden, sektorer och näringsgrenar. Här behöver vi 
pröva nya utforskande arbetssätt som utgår från insikter om 
invånarnas behov och samskapande för långsiktigt hållbara 
lösningar.

Viktigaste ändringarna i
Viktiga perspektiv

Det här är helt nya texter och de är skrivna 
som en pitch med den här formen:
• Beskriv problemet/behov
• Presentera lösningen
• Vilka fördelar har det att jobba så här? 

Varför vill vi jobba med perspektivet 
för att få kraft i genomförandet?

Perspektivet Integration har ändrats till 
Inkludering. 

I uppdraget ingick att lägga till Digitalise-
ring, men under skrivprocessen växte det 
till Att tänka nytt. Här ryms digitalisering, 
nya arbetssätt, systeminnovation och 
resiliens.
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3. Viktiga perspektiv remissversion 

Genom att experimentera, testa i liten skala och skapa demon-
strationsplattformar möjliggör vi lärande och skapar innova-
tionskraft för hållbar utveckling. Att ta risken att misslyckas 
är en del av lärandet. För att öka takten i omställningen krävs 
gemensamt ledarskap präglat av tillit, delat ansvar och strategisk 
samverkan.

Barn och unga
Förutsättningarna behöver stärkas för att alla barn och unga, 
flickor och pojkar, oberoende av social och ekonomisk bak-
grund, ska kunna utveckla sina kompetenser, kunskaper och 
tillgodogöra sig en god utbildning. Vi vill ge dagens barn möj-
ligheter till goda uppväxtvillkor och ett gott liv som vuxna med 
arbete och egen försörjning. Att lyckas i skolan en av de starkast 
skyddande faktorerna för barns hälsa och utveckling, här och 
nu och genom hela livet.

När barn och unga är trygga kan de växa upp till vuxna som 
kan ta tillvara sina möjligheter. Det är därför centralt för den 
regionala utvecklingen att skapa, stötta och stärka en god start 
i livet och ge jämlika uppväxtvillkor för barn och unga i hela 
länet. Barnperspektivet och barnrättsperspektivet ska vara 
vägledande. Alla ungdomar ska ha makt att forma sina liv och 
inflytande över samhällsutvecklingen. 

Goda uppväxtvillkor skapar en positiv tro på framtiden och 
ger en grund för att känna tillit till samhället. När fler flickor 
och pojkar gör val som inte begränsas av kön eller social eller 
kulturell bakgrund får det positiva effekter för samhället. Till 
exempel förbättras förutsättningarna för att säkra det framtida 
kompetensbehovet. 

Internationellt samarbete
Länets utmaningar och utvecklingsmöjligheter är inte geogra-
fiskt isolerade. En hållbar regional utveckling kräver därför 
internationellt förhållningsätt och samarbete. I en global värld 
finns det samhällsutmaningar som lokala eller regionala aktörer 
inte kan lösa på egen hand. Därför stärks regionalt utvecklings-
arbete av internationellt samarbete och ett sådant engagemang 

ger möjligheter till påverkan och kan leda till samarbeten inom 
olika områden. Ett internationellt perspektiv på vårt regionala 
utvecklingsarbete stärker handlingsförmågan vilket ökar Örebro 
läns attraktivitet och konkurrenskraft.

Insatser sker visserligen regionalt och lokalt, men resultat blir 
ofta endast möjligt i en internationell kontext, där samarbete 
inom EU är en naturlig utgångspunkt. Därför är det viktigt 
att det vi genomför i länet tar hänsyn till ett internationellt 
perspektiv där FN:s globala mål, Östersjöstrategin och gemen-
samma EU-strategier utgör de viktigaste ramarna. Att bygga 
vidare på vår långa historia med starka internationella band och 
nätverk stärker länets konkurrenskraft genom ny kunskap och 
samverkan mellan olika aktörer i andra länder. 

Inkludering
Alla människor ska känna tillit till samhället och kunna vara 
med och bidra, det är både en mänsklig rättighet och en 
nödvändighet för att klara våra utmaningar. Diskriminering 
utifrån ålder, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion, 
funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
social situation eller bostadsort. I länet råder ett allt större 
underskott på personer i arbetsför ålder vilket leder till att 
såväl offentliga som privata arbetsgivare får allt svårare att klara 
arbetskrafts- och kompetensförsörjningen.

Att stärka sammanhållning, tillit och möjlighet till delaktig-
het är därför viktigt. Tillgång till arbete och studier förbättrar 
kompetensförsörjning, stärker inkludering och integration samt 
bidrar till en ökad befolkning i länet.

Genom att förbättra tillgången till sysselsättning, öka och bi-
behålla anställningsbarheten, främja livslångt lärande ges unga 
som varken arbetar eller studerar bättre möjlighet att etablera 
sig i arbets- och samhällslivet. Det främjar även integrationen 
av nyanlända och den sociala inkluderingen.

När fler är med och bidrar i samhället, stärker det länets 
konkurrenskraft och ger en högre och mer jämlik livskvalitet i 
befolkningen.
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Megatrender som driver andra trender
Megatrender är stora kraftiga förändringar som påverkar oss 
alla, vare sig vi vill eller inte. De har djupgående påverkan på 
alla delar av samhället – näringsliv, politik, kultur, ekonomi och 
inte minst på enskilda medborgare. Fem megatrender: globali-
sering, digitalisering, urbanisering, demografiska förändringar 
samt hållbarhetsfokus, driver i sin tur andra trender. Megatren-
derna verkar inte var för sig, utan påverkar varandra i komplexa 
samband och för med sig stora samhällsutmaningar. Genom 
att vara medvetna om trenderna kan vi möta både kända och 
okända utmaningar och vända dem till möjligheter.

Kapacitet till omställning allt viktigare
Förutom trender kommer även särskilda, oförutsedda händelser 
påverka oss. Här är den pandemi vi i skrivandets stund är mitt 
uppe i ett tydligt exempel. Oförutsedda händelser kan vända 
upp och ner på mycket av det givna och gör att den förutsägba-
ra framtidshorisonten minskar. 

Ibland kan en oförutsedd händelse påverka samhället så mycket 
att det blir en kris. Frågan är vad som består och vad som åter-
går efter krisen – vad blir en parentes och vad blir ett paradigm-
skifte? Krisen kan leda till att en redan påbörjad omställning 

Förändringar i omvärlden påverkar förutsättningarna för oss i Örebro län. Strävan 
efter hållbarhet – social, miljömässig och ekonomisk – blir allt viktigare i utveck-
lingsarbetet. Två krafter formar huvudsakligen framtiden: omvärlden och våra egna 
handlingar. I detta kapitel beskrivs trender i omvärlden och vårt läns förutsättningar. 
Vad vi sedan vill göra och vart vi vill nå, beskrivs i de tio prioriterade områdena. 

accelereras, medan vissa trender skruvas ner eller tar en oväntad 
bana. Denna osäkerhet gör att det är viktigt att ha omställning-
skapacitet – kunna arbeta agilt, ha kunskap om scenarioplane-
ring, veta var vi ska rikta blicken för att se en förändring, samt 
att vara resilienta.

Större omvärldstryck på regionerna
Globaliseringen innebär ett allt större omvärldstryck på regio-
nerna. Det är tydligt att det är regionerna snarare än nationen 
som är bärare av konkurrensfördelarna. Den regionala utveck-
lingen är en förutsättning för nationens prestationsförmåga. 
Attraktiviteten för människor, kapital och idéer är avgörande 
för hur väl länet kan utvecklas.

En viktig förutsättning för Örebro län är att vi samverkar med 
Stockholm-Mälarregionen och andra angränsande län, för att 
tillsammans vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

Den världspolitiska kartan är under omstöpning. Järnridåns fall 
i början av 1990-talet och EU:s utvidgning under decenniet 
därefter visade på en öppenhet och nedmontering av gränser. 
Denna trend verkar nu globalt bytas mot en trend med mer 
nationalism. Flera av konflikterna i världen får konsekvenser 
långt utanför de direkt berörda länderna.

Några sätt som pandemin påverkat samhället

Teknisk omställning Vi har förändrat 
arbetssätt och använder ny teknik och 
digitala lösningar i högre grad. Ökad 
digitalisering har gjort arbete och ut-
bildning mer oberoende av fysisk plats. 

Hållbarhet i fokus Fler än någonsin 
är positiva till företagens hållbarhets-
arbete och pandemin har påverkat 
förtroendet för arbetet med miljö och 
sociala frågor i en positiv riktning.

Ökad ojämlikhet Sysselsättningen 
har minskat och arbetslösheten ökat. 
Det har drabbat dem som redan före 
pandemin hade en svag ställning på 
arbetsmarknaden – unga och personer 
födda utomlands. Det finns risk för 
ökad ojämlikhet i hälsa framöver t.ex. 
genom redan befintliga ojämlikheter 
förstärks. Ett minskat idrottande bland 
barn och unga och distansundervis-
ning i skolan kan också bidra till ökad 
ojämlikhet i hälsa. 

Förändrade värdekedjor Stora 
störningar i globala produktions- och 
leveranskedjor, som kan leda till att 
värdekedjorna blir kortare och mindre 
globala i framtiden. Behovet av säkrade 
materialflöden vid kriser har blivit allt 
viktigare.

Viktigaste ändringarna i kapitel 4
Det här är till stor del nyskrivna texter.

I nuvarande RUS innehåller omvärldskapit-
lets texter omvärld, fakta och önskvärda 
lägen. Här beskriver vi endast trender i 
omvärlden och förutsättningar i vårt län 
som berör flera prioriterade områden. 

Vad vi sedan vill göra och vart vi vill nå och 
vilka möjligheter vi ser, det kommer i de tio 
prioriterade områdena. 
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Ett näringsliv och arbetsmarknad i 
omvandling
Ett näringsliv och arbetsmarknad i omvandling ger länet 
möjligheter att utvecklas. Teknisk utveckling har präglat 
samhällsutvecklingen under lång tid och tekniksprång har 
inneburit nya möjligheter för näringslivet, men även ställt nya 
krav. Digitalisering i kombination med automatisering, ro-
botisering och datadriven affärs- och organisationsutveckling 
ger nya möjligheter för företag och organisationer att skapa 
ökad kund- och medborgarnytta. Cirkulära affärsmodeller 
och hållbara innovationer skapar konkurrensfördelar för både 
befintligt näringsliv och för att attrahera nya etableringar till 
länet.

Örebro län har branscher som skulle kunna öka sin affärsnyt-
ta genom att i högre grad använda data som affärsdrivare, 
hitta ändrade konsumtionsmönster hos kunder och företag 
samt öka automatisering och elektrifiering. Logistik och parti-
handel är ett sådant område, industrin ett annat.

Industrin är en drivande näringsgren i länet som sysselsätter 
många och bidrar starkt till den regionala ekonomin. Indu-
strin har under flera år genomgått en strukturomvandling, där 
bland annat automatisering gjort att sysselsättningen minskar, 
men teknikutvecklingen har samtidigt skapat nya typer av 
arbeten. Den industriella utvecklingen har även inneburit att 
en allt större del av industrins arbete finns inom tjänstesek-
torn. Denna utveckling ställer höga krav på olika former av 
kompetenser och påverkar hur vi utbildar och kompetensut-
vecklar oss både innan och i arbetslivet. 

Tätbefolkade och folkrika regioner är ofta mer attraktiva för 
företagsetableringar och investeringar eftersom de har lättare 
att hitta rätt kompetens jämfört med mindre tätbefolkade 
regioner. Förbättrade pendlingsmöjligheter leder till att 
människor reser allt längre sträckor till sina jobb, med en allt 
snabbare förstoring av arbetsmarknadsregionerna som följd.

Globalisering driver ekonomisk utveckling och en mycket 
stor del av ekonomin i Örebro län är inflätad i de globala eko-
nomiska värdekedjorna. För ett litet län, i en liten ekonomi 
som Sverige, är rörligheten och ömsesidigt utbyte avgörande 
för hur vi lyckas, men kan också innebära att beroenden blir 
stora.

Nya typer av samarbeten i nätverk och ekosystem kan utveckla 
innovationer som nya tjänster och produktionsmetoder som i sin tur 
skapar konkurrensfördelar, tillväxt i företagen samt bidrar till 
övergången till en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle.

Klimatutmaningen kräver omställning
En av länets – och hela världens – största utmaningar är klimat-
utmaningen som kräver en stor omställning i samhället. Den 
innebär inte bara att vi behöver minska våra utsläpp, utan också 
att vi behöver minska materialanvändningen, stärka den biolo-
giska mångfalden och ändra beteenden. Utsläppen av växthus-
gaser har minskat i länet de senaste decennierna, men behöver 
fortsättningsvis minska radikalt för att vi ska klara det nationel-
la målet om att inte ha några nettoutsläpp. Transporter är den 
enskilt största kategorin av utsläpp av växthusgaser och står för 
en dryg tredjedel följt av utsläpp från jordbruk, avfall och in-
dustri. Ökad elektrifiering inom transportsektorn och industrin 
är viktigt för att nå nettonollutsläpp i samhället. Samtidigt kan 
brist på elkapacitet leda till hinder för företagsetableringar. 

Vi behöver också arbeta med klimatanpassningar i samhället, 
det vill säga att bemöta eller undvika negativa konsekvenser av 
ett förändrat klimat, för att i framtiden undvika skador av till 
exempel översvämningar.
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Demografiska utmaningar
Örebro län har växt med 30 000 invånare sedan 1970-talet. Vi 
går nu in i en period där antalet äldre över 80 år ökar drastiskt, 
samtidigt som andelen i förvärvsarbetande ålder förväntas 
minska. Det innebär att färre behöver försörja fler. Migration 
har länge haft en stor påverkan på länets befolkningsutveck-
ling och att fler invandrar än utvandrar är den enskilt starkast 
drivande faktorn i befolkningsökningen. Eftersom migranter i 
högre utsträckning är i arbetsför ålder är det ett möjligt tillskott 
till arbetskraften. I dag är dock sysselsättningsgraden lägre 
jämfört med inrikes födda. Befolkningsökningen år 2020 var 
den minsta i länet på 15 år, vilket främst beror på minskad 
invandring.

Demografiska förändringar ställer olika – men också nya – krav 
på den offentliga verksamheten i länet. En förändrad ålders-
struktur får stora konsekvenser för det lokala behovet av vård 
och välfärds tjänster men också för behovet av arbetskraft, fram-
förallt inom vård och omsorg.  

Städerna växer, landsbygderna har 
slutat minska
I Örebro län är all landsbygd ”tätortsnära”, det vill säga invånar-
na har mindre än 45 minuter med bil till en tätort med mer än 
3 000 invånare. Men landsbygdernas förutsättningar är olika, 
vilket främst beror på ungas preferenser om var de vill bo som 
i sin tur påverkar genomsnittsålder och födslar. Detta är en 
utmaning framförallt för länets norra och sydvästra del. 

Landsbygderna är en stor resurs, till exempel för livsnödvändig 
försörjning av vatten, livsmedel och energi, biobaserade pro-
dukter och lokal förädling.

Många tätorter i Örebro län växer samtidigt som landsbygdsbe-
folkningarna som helhet inte minskar längre. Örebro län beräk-
nas öka med omkring 10 000 – 20 000 personer till år 2030. 
Den huvudsakliga ökningen kommer sannolikt att ske i Örebro 
stad, men även andra kommuner i länet förväntas fortsätta öka.

4. Örebro län och omvärlden remissversion
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Den enskilt viktigaste faktorn för bostadspriser är tillgången till 
arbete inom pendlingsavstånd. När distansarbete gör avståndet 
mellan bostad och arbetsplats mindre viktigt ges möjligheter till 
platser vid sidan av de stora stråken att utvecklas. Distansarbete 
har trendmässigt ökat i Sverige under den senaste tioårsperio-
den och det finns undersökningar som tyder på att det fyr- eller 
femdubblats under pandemin. 

Ett ökat distansarbete kombinerat med att konsumtionen av 
digitala tjänster förväntas öka allt mer gör att tillgång till digital 
infrastruktur är avgörande. Bredbandstäckningen i Örebro län 
har ökat, men har långt kvar till det nationella målet. Det är 
ojämn tillgång till bredband bland länets kommuner, vilket kan 
påverka människor och företag i synnerhet på landsbygderna 
hårt. Utvecklingen av nästa generations mobilnät 5G kommer 
att bli ett starkt komplement till fiber. 

Ökade klyftor i samhället
Länets invånare har högre utbildningsnivå, inkomstnivå och 
sysselsättning än tidigare och den allmänna hälsan är god, 
samtidigt som vi ser att skillnaderna mellan olika grupper 
och kommuner ökar. Äldre personer mår sämre än yngre och 
personer med sämre livsvillkor – det vill säga de som har lägre 
utbildningsnivå, sämre ekonomi och de som saknar arbete – 
mår sämre än de med bättre livsvillkor. Andra grupper som 

generellt löper större risk för ohälsa är personer med funktions-
nedsättning och hbtq-personer. Den ökade teknikutvecklingen 
har lett till ett större digitalt utanförskap för i synnerhet äldre, 
men även för de med låg utbildningsnivå, låg inkomst, boende 
på landsbygd och personer födda utanför Sverige. 

Kvinnor har generellt högre utbildningsnivåer än män, men 
lägre inkomst, lägre sysselsättning och sämre självupplevd hälsa 
och psykiskt välbefinnande samt högre ohälsotal. 

Örebro län har en låg måluppfyllelse i grund- och gymnasiesko-
lan i nationella jämförelser och färre ungdomar än i riket når 
behörighet till gymnasieskolan. Vid sidan av undervisningen 
i skolan har fritid, uppväxtvillkor, segregation och föräldrars 
situation stor betydelse för utveckling av kunskaper och kom-
petenser. Psykisk hälsa är också en viktig faktor för möjligheten 
att klara av skolan. Befolkningsundersökningar visar att flickor i 
lägre grad än pojkar uppger att de mår bra. 

Flera kommuner i länet har en förhållandevis hög andel åldran-
de befolkning, invånare med lägre inkomst och utbildningsnivå 
samt högre arbetslöshet, medan andra har förhållandevis höga 
inkomstnivåer, hög andel förvärvsarbetande och utbildningsni-
vå samt många barnfamiljer. Den socioekonomiska utveckling-
en påverkar den regionala utvecklingen genom de samhällsut-
maningar och möjligheter som de innebär. 
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Nuläge och utmaningar

Ett lönsamt men lokalt sårbart näringsliv

Näringslivet är lönsamt och tillväxten ligger i nivå med övriga 
riket. Många länsbor jobbar i tillverkande företag som står inför 
en stor omställning kopplat till teknik, hållbarhet och kom-
petens. Det är viktigt att Örebro län rustar sig och arbetar för 
denna omställning. Det finns potential i att stärka branscher 
som stödjer tillverkningsindustrin. Flest nya jobb skapas i dag i 
växande småföretag. Företagsklimatet är överlag gott och visar 
generellt på positiva trender. Flera orter är sårbara på grund 
av att de är beroende av enskilda större företag, strukturer på ar-
betsmarknaden, företagandets omfattning eller företagsklimat.

Kunskapsinnehåll och internationaliseringsgrad

Kunskapsnivån i det som produceras är relativt låg med till 
exempel sjunkande FoU-investeringar och en svag utveckling 
i antal kunskapsintensiva företag. Universitetssjukhuset med 
sin högspecialiserade hälso- och sjukvård utgör ett undantag, 
tillsammans med universitetet och nischade exportföretag runt 
om i länet. 

Andelen internationella företag ligger strax under rikssnittet 
men andelen exporterande småföretag har ökat och ligger sedan 
ett par år över rikssnittet. 

Vi behöver attrahera fler etableringar och  
investeringar

De senaste årens stora etableringar av centrallager och logistik-
verksamheter har befäst länets attraktivitet. Att kunna erbjuda 
Nordens mest centrala läge med Sveriges största järnvägsknut 
innebär en konkurrensfördel i arbetet med att attrahera större 
investeringar även inom andra branscher. I Business Region 
Örebro arbetar tolv kommuner och Region Örebro län tillsam-
mans för att attrahera ännu fler företag, kompetens och inves-
teringar. Länets goda elkraftsförsörjning är en konkurrensfördel 
som behöver bibehållas i takt med ökad elektrifiering.

Det behövs mer stöd för ett hållbart näringsliv

Utvecklingen mot ett mer hållbart näringsliv behöver gå 
snabbare för att säkra konkurrenskraft och en hållbar tillväxt. 
Stöd för investeringar och olika kunskapshöjande insatser efter-
frågas. Fler företag behöver nyttja digitaliseringens möjligheter. 

Stärkt entreprenörskap skapar förnyelse i näringslivet

Flest nya jobb skapas i växande småföretag. Vi behöver nya 
företag för att fortsätta utveckla en livskraftig ekonomi. Örebro 
län ligger under rikssnittet när det gäller nyföretagande, något 
som också gäller för andelen länsbor som kan tänka sig att 
starta företag. Av dem som startar företag står männen för den 
största andelen – 69 procent – och antalet kvinnor som startar 
företag ökar inte. 

God 
resurseffektivitet

• Minskad klimatpåverkan

• Giftfri miljö

• Ökad biologisk mångfald

• God vattenförsörjning

• Mer bioekonomi och  
cirkulära flöden

• Ökad andel förnybar energi

Övergripande mål
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m
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Hög och jämlik
livskvalitet

• Goda uppväxtvillkor

• Goda försörjningsmöjligheter

• Ökad grad av delaktighet och 
inflytande

• Attraktiv boende- och närmiljö

• God och jämlik hälso- och sjukvård 

• God och jämlik folkhälsa

Stark 
konkurrenskraft

• Förbättrad kompetensförsörjning

• Ökad kunskapsintensitet

• Ökad innovationskraft

• Ökad entreprenöriell aktivitet

• Ökad nationell attraktionskraft

• Ökad global konkurrenskraft

• Ökad tillväxt i näringslivet

• Ökad produktion inom areella 
näringar

Viktigaste ändringarna i 5.1 
• Tydligare skrivningar om samverkan mel-

lan länets näringsliv, offentliga organisa-
tioner och Örebro universitet.

• Hållbarhet kommer in på flera ställen, 
t.ex. i de strategiska inriktningarna

• Ökat fokus på digitalisering och elkrafts-
försörjning som konkurrensfördel. 5.1 Näringsliv och entreprenörskap remissversion
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Tillgången till finansieringsmöjligheter behöver stärkas

Företagens förmåga att kunna leva upp till sin potential är bero-
ende av att de får finansiering. Det offentliga har särskilt en roll 
i att stödja hållbara affärsidéer och företag i tidiga skeden. Unga 
företag uppger att tillgången på krediter är ett hinder för till-
växt. Det privata, riskvilliga kapitalet går nästan uteslutande till 
företag som har kommit en bit i kommersialiseringsfasen. Vid 
en jämförelse med län i liknande storlek och struktur framgår 
det tydligt att riskkapitalinvesteringarna i vårt län är få.

Önskvärt läge 2030

Fler arbetsställen och företag

Det finns goda förutsättningar att starta, driva och utveckla 
hållbara företag i hela länet. Detta är möjligt tack vare god 
fysisk och digital infrastruktur, god kompetensförsörjning och 
ett gott företagsklimat. Vi har ökat antal arbetsställen och på så 
sätt minskat flera orters sårbarhet. Arbetsmarknaden är nu mer 
diversifierad och mindre segregerad. Samverkan mellan företag, 
utbildningsaktörer, kommuner och myndigheter är god. Det 
erbjuds behovsanpassade lösningar för kapitalförsörjning för att 
idéer ska kunna utvecklas till nya hållbara företag. Både nystar-
tade och befintliga bolag får stöd i de investeringar de behöver 
göra för att utvecklas.

Livskraftiga företag med högt kunskapsinnehåll och 
hög internationaliseringsgrad

Länets företag levererar hållbara produkter och tjänster med 
högt kunskapsinnehåll. Mötesplatser och metoder för kun-
skapsöverföring från Örebro universitet är en naturlig del 
i företagens utvecklingsarbete. Företagen drivs utifrån god 
omvärldskunskap och en medvetenhet om de långsiktiga 
utmaningarna. Länets företag är i hög grad internationaliserade 
och andelen företag som exporterar har ökat. Företagen nyttjar 
digitaliseringens möjligheter för att göra hållbara affärer på till-
växtmarknader och har säkrat sina leverantörskedjor. Vi ser allt 
fler avknoppningar och följdinvesteringar inom våra etablerade 
innovativa miljöer. 

Attraktionskraft driver nya hållbara etableringar

Vårt län attraherar kompetens samt hållbara nationella och in-
ternationella etableringar och investeringar. Företag expanderar 
och stannar i Örebro län. Detta är ett resultat av vårt konti-
nuerliga arbete med att stärka och marknadsföra vår position 
som bästa logistikläge och våra infrastrukturella och industriella 
förutsättningar. Vår fortsatt goda elkraftsförsörjning är en kon-
kurrensfördel vid företagsetableringar. 

Fler nya företag med ungt entreprenörskap

Vi har ökat etableringsfrekvensen av och överlevnadsgraden 
hos nystartade hållbara företag. Entreprenörskapet hos barn 
och unga är starkt för att säkerställa den framtida kompetens-
försörjningen av entreprenörer och vi arbetar långsiktigt för att 
ändra inställningen till företagande och risktagande. Vi skapar 
förutsättningar för barn och unga att utveckla ansvarstagande, 
kreativitet, nyfikenhet, initiativtagande och samarbete. 

Konkurrenskraftigt hållbart näringsliv

Näringslivet omfattar nya affärsmodeller och har tagit tillvara 
på digitaliseringens möjligheter för både affärer och kompe-
tensförsörjning. Genom innovation, teknisk utveckling och 
cirkulära affärsmodeller bidrar näringslivet i Örebro län till 
hållbart användande av material, produkter och tjänster. Kom-
muner och region samverkar med sociala företag för att möta 
samhällsutmaningar och leverera nya välfärdslösningar. Kvinnor 
och män har samma villkor i näringslivet. Fler kvinnor än 
tidigare startar och driver numera företag, vilket har lett till att 
jämställdheten i länets näringsliv har ökat och att kvinnors och 
mäns kompetens tas till vara på ett effektivt sätt.

Strategiska inriktningar
• Skapa ett företagsklimat där entreprenörer har goda förut- 

sättningar att starta, driva och utveckla hållbara företag.
•  Öka internationaliseringsgraden och kunskapsinnehållet i 

näringslivet.
•  Underlätta för fler hållbara etableringar, investeringar och 

finansieringsmöjligheter. 

5.1 Näringsliv och entreprenörskap remissversion
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Nuläge och utmaningar 

Hållbar innovationskraft skapar hållbar tillväxt

Hållbar tillväxt i en global ekonomi kräver hög innovations-
kraft och god förmåga till omställning och förnyelse. Det är 
därför nödvändigt för ett litet län att arbeta strategiskt och 
långsiktigt med att stärka sitt innovationssystem. Det regionala 
innovations systemet samlar olika sektorer och aktörer i länet 
för att gemensamt verka för innovativa lösningar och ökad inn-
ovationskapacitet. Det bidrar till att skapa förutsättningar för 
en positiv näringslivs- och samhällsutveckling med ett tydligt 
samspel mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig 
sektor. Länets innovationssystem behöver fortsätta utvecklas 
för att bli mer samspelt och mer effektivt. Då kan länet bli mer 
konkurrenskraftigt i den globala ekonomin och bidra till att 
möta samhällsutmaningar. 

Länets innovationssystem behöver stärkas – Smart 
Specialisering ger riktningen

Smart specialisering är en metod och ett verktyg för att ge 
riktning i arbetet med innovationer och peka ut de nischer där 
Örebro län särskilt väl kan utveckla nya lösningar för stärkt 
omställningsförmåga, konkurrenskraft och hållbar tillväxt. 

Smart specialisering ger vägledning i hur vi i hela länet kan 
prioritera för att kraftsamla runt kunskapsområden som kan 

skapa framtidens kunskapsintensiva företag, utveckla existeran-
de branscher, bidra till nästa generations vård- och omsorgslös-
ningar och stärkta offentliga strukturer.

God tillväxtpotential inom life science och den  
högspecialiserade hälso- och sjukvården

Tillväxtpotentialen är stor inom life science – en tvärvetenskap-
lig forskningsgren vars mål är förbättrad hälsa – och inom den 
högspecialiserade hälso- och sjukvården. Nationellt högspeciali-
serad vård är i dag etablerad inom ett diagnosområde och arbete 
pågår att vidareutveckla sådan verksamhet till fler områden.
Tillsammans med läkarutbildningen och den medicinska forsk-
ningen bidrar den till regional utvecklingskraft. Life science 
och nära vård, som bedrivs i samverkan mellan kommuner och 
region, agerar även innovationsdrivare för att möta demografis-
ka behov och utmaningar för välfärden.

• Minskad klimatpåverkan

• Giftfri miljö

• Ökad biologisk mångfald

• God vattenförsörjning

• Mer bioekonomi och  
cirkulära flöden

• Ökad andel förnybar energi

• Goda uppväxtvillkor

• Goda försörjningsmöjligheter

• Ökad grad av delaktighet och 
inflytande

• Attraktiv boende- och närmiljö

• God och jämlik hälso- och sjukvård 

• God och jämlik folkhälsa

• Förbättrad kompetensförsörjning

• Ökad kunskapsintensitet

• Ökad innovationskraft

• Ökad entreprenöriell aktivitet

• Ökad nationell attraktionskraft

• Ökad global konkurrenskraft

• Ökad tillväxt i näringslivet

• Ökad produktion inom areella 
näringar

God 
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Hög och jämlik
livskvalitet

Stark 
konkurrenskraft
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Viktigaste ändringarna i 5.2
Här fortsätter RUS att betona vikten av sam-
verkan för att utveckla innovationssystemet.

• Smart specialisering som tydligt uttryck 
för den regionala innovationspolitiken. 

• Stärkta skrivningar om att koppla den 
högspecialiserade vårdens bidrag till  
den regionala utvecklingen.

5.2 Innovationskraft och specialisering remissversion
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Önskvärt läge 2030

Samverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle

Samverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle gör ut-
bildning och forskning attraktiv och konkurrenskraftig. Privata, 
offentliga och civila aktörer arbetar tillsammans för att bygga 
upp innovativa miljöer för forskning, tester och demonstra-
tion. Detta skapar samhällsutvecklande innovationer samt nya 
tekniker, produkter, tjänster och processer till nytta för länets 
näringsliv och offentlig sektor.

Ett starkt innovationssystem som stärker  
konkurrenskraften

Det starka innovationssystemet ökar länets konkurrenskraft och 
stimulerar hållbar tillväxt. Våra prioriteringar för smart speci-
alisering bidrar till nytta för företag och offentliga strukturer 
i hela länet. Offentliga medel används effektivt för att främja 
innovationsutveckling. Smart specialisering ökar internationa-
liseringen av näringslivet och uppmuntrar till samarbeten där 
både näringsliv och offentlig verksamhet bidrar.

Konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer

Det regionala innovationssystemet är samspelt och arbetar 
strategiskt mot gemensamma prioriteringar. Länets innova-
tionsmiljöer stärks genom samarbete med liknande miljöer i 
storregionala samarbeten, nationellt och internationellt och 
Örebro läns innovationsarbete är en motor i samarbetet inom 
östra Mellansverige. Vi har en samverkansorienterad innova-
tionsutveckling där ett antal kunskapsdrivna innovationsmiljöer 
är etablerade. Vi skapar nya värden genom att arbeta inklude-
rande för att bredda och stärka innovationsprocesserna. 

Life science-sektorn och den högspecialiserade vården 
bidrar till länets tillväxt och attraktionskraft

Vi har utvecklat gemensamma innovationsmiljöer för hälso- 
och sjukvård, universitet och näringsliv. Universitetssjukhusets 
roll är stark både på den nationella och på den internationella 
arenan. Den högspecialiserade hälso- och sjukvården är en själv-
klar regional och nationell samarbetspartner med fler nationella 
uppdrag och bidrar i hög utsträckning till länets attraktions- 
och utvecklingskraft. Inom enstaka diagnosområden erbjuds 
även en unik kompetens för internationella vårduppdrag. 
Värdet av denna hälso- och sjukvård ökar och fördelas på ett 
ändamålsenligt sätt vid Örebro läns tre sjukhus: Universitets-
sjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. 

Life science-sektorn i länet är inom sina utvalda områden na-
tionellt ledande och internationellt framstående och bidrar till 
regional utveckling, innovationskraft och specialisering. Inom 
folkhälsoarbete, prevention, diagnostik och behandling inom 
hälso- och sjukvård är Örebro län nationellt ledande när det 
gäller forskningsanknuten artificiell intelligens, precisionshälsa 
och precisionsmedicin. 

Strategiska inriktningar
• Fördjupa långsiktig samverkan mellan relevanta aktörer 

inom länets utpekade innovationsstrategiska prioriteringar 
för smart specialisering.

• Utveckla den innovationsstödjande infrastrukturen i länet 
för att stärka framväxten av kunskapsintensiva företag och 
etableringen av internationellt konkurrenskraftiga forsk-
nings- och innovationsmiljöer.

• Utveckla life science-sektorn till internationell nivå för 
inriktningarna precisionsmedicin samt artificiell intelligens 
inom nära vård och högspecialiserad vård.

5.2 Innovationskraft och specialisering remissversion
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Nuläge och utmaningar

God gymnasiesamverkan men det livslånga lärandet 
behöver stärkas

Grunden för hög livskvalitet, arbetslivets kompetensförsörjning 
och för samhällets utveckling är tillgång till bra utbildning från 
förskola till universitet. Det är viktigt att alla invånare i hela 
länet har goda och jämlika förutsättningar att fullfölja utbild-
ning på minst gymnasienivå. I dag har alla elever tillgång till 
samtliga nationella program genom länets gymnasiesamverkan, 
men vi behöver bli bättre på att stimulera till och att erbjuda 
goda möjligheter för ett livslångt lärande.

Öka måluppfyllelsen och slut jämställdhetsgapet

Allt för få ungdomar når behörighet till gymnasieskolans 
nationella program och andelen som går vidare till högre 
studier minskar. Ur ett längre tidsperspektiv har Örebro län 
en låg mål uppfyllelse i grund- och gymnasieskolan i nationella 
jämförelser. Föräldrars utbildningsnivå och andra socioekono-
miska faktorer har stor betydelse för elevers skolresultat. Fler 
flickor än pojkar når gymnasiebehörighet och fler kvinnor än 
män fortsätter till en högre utbildning. Samtidigt är det fler 
män än kvinnor som etablerar sig på arbetsmarknaden. Kvinnor 
har oftare än män en högre utbildning än vad som krävs för det 
yrke de arbetar inom, vilket både innebär att kompetens inte 
tas tillvara och att kvinnor blir underbetalda. Arbetsmarkna-

den är könssegregerad och en mer jämställd arbetsmarknad är 
önskvärd, men hindras av att flickor och pojkar gör traditionel-
la utbildningsval istället för val utifrån intresse och potential. 
Dessa gap är kostsamma både för individen och för samhället.

Vi behöver fler med högre utbildning

Kraven på utbildningsnivå ökar, liksom behovet av specialiserad 
och yrkesutbildad arbetskraft. Andelen högutbildade har ökat 
nationellt under hela tjugohundratalet, men både kvinnor och 
män i Örebro län har en lägre utbildningsnivå jämfört med 
riksgenomsnittet. I en global kunskapsekonomi är tillgången 
till kunskap, utbildning och kompetens en avgörande konkur-
rensfaktor. Omställningen till ett hållbart samhälle förändrar 
synen på vilken kompetens som behövs i framtiden, till exempel 
behöver den digitala kompetensen öka inom alla yrkesgrupper. 
Utbildning har också betydelse för individers livskvalitet och för 
folkhälsan i stort. 

Samverkan är en nyckel

Vi behöver kraftsamla för att barn och unga ska kunna möta sin 
framtid på bästa sätt. Det är ett samhällsansvar där många ak-
törer i hela länet gemensamt behöver bidra. Vi behöver ständigt 
stimulera barn och ungas kreativitet, nyfikenhet och vilja att 
pröva och omsätta nya idéer i handling. Kunskap om arbets-
marknaden och vad som efterfrågas behöver finnas tillgänglig 
under hela studietiden. För att alla elever och studenter ska få 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen är det viktigt 
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• Ökad andel förnybar energi
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• Goda uppväxtvillkor

• Goda försörjningsmöjligheter

• Ökad grad av delaktighet och 
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• Attraktiv boende- och närmiljö
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Viktigaste ändringarna i 5.3
• Texten ändras från ”bättre skolresultat 

och fler medvetna val” till” En kunskaps-
region genom starkt samverkan” efter-
som många samhällsaktörer behöver 
samverka för detta.

• En fortsatt utmaning är att föräldrarnas 
utbildningsnivå och andra socioekono-
miska faktorer är betydande för elevers 
skolresultat.

• Den första strategiska inriktningen är ny.

5.3 Kunskapslyft och utbildning remissversion
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att utbildningsanordnarna på olika sätt involverar och samverkar 
med det omgivande samhället.

Önskvärt läge 2030

Barnets bästa i centrum

År 2030 har vi uppnått en jämlik hälsa bland barn och vuxna 
genom att säkra att alla barn får en bra start i livet. En start 
med goda uppväxtvillkor som stimulerar deras tidiga utveck-
ling, inlärning och hälsa. Det är ett resultat av en satsning på 
en likvärdig förskola och skola av hög kvalitet samt på metoder 
och medel som sätter barnens behov i centrum. 

En kunskapsregion genom stark samverkan

Många olika samhällsaktörer samverkar för att barn och unga 
ska få de bästa förutsättningarna för en hög livskvalitet och 
god framtid. Vi är en kunskapsregion, där flickor och pojkar 
har förutsättningar att göra medvetna val som inte begränsas 
av kön eller av social eller kulturell bakgrund. När fler full-
följer och avslutar sin grundläggande utbildning i hela länet, 
kan individen nå sin fulla potential samtidigt som samhällets 
behov av kompetens uppfylls. 

Nya former av lärande

Digital kompetens har skapat förutsättningar för digitalisering 
och upprätthåller demokratiska värden. Distansstudier har lett 
till att fler som bor utanför studieorterna studerar, något som 
ökat utbildningsnivån på landsbygderna.

Folkhögskolorna och annan vuxenutbildning ger ännu fler 
förutsättningar för vidare studier. Hela vårt utbildningssystem 
stimulerar både entreprenörskap och en hållbar utveckling. 

Strategiska inriktningar
• Stärk samverkan mellan olika samhällsaktörer för att barn 

och unga ska få bra förutsättningar att möta sin framtid.   
• Öka anställningsbarheten genom ökad samverkan mellan 

skola och arbetsliv.
• Skapa goda utbildningsmiljöer för utsatta grupper med 

bristfällig eller avbruten utbildning.

5.3 Kunskapslyft och utbildning remissversion
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Nuläge och utmaningar

Utbildningssektorn behöver matcha länets kompetens-
behov

En väl fungerande kompetensförsörjning behövs för den om-
ställning på arbetsmarknaden som krävs inom både näringsliv 
och offentlig sektor för att nå en hållbar regional utveckling 
och ett konkurrenskraftigt näringsliv. För att nå dit krävs det 
strukturella förändringar på nationell nivå, samverkan mellan 
myndigheter och regionala aktörer samt förändringar på 
länsnivå.

Örebro universitet är länets kunskapsmotor och en stark 
attraktionsfaktor för unga inflyttare. En jämförelsevis stor 
andel av studenterna stannar kvar i länet efter avslutad 
utbildning. Folkhögskolorna och studieförbunden har också 
en viktig roll för den del av arbetskraften som inte etablerat 
sig eller står långt från arbetsmarknaden. Utbildningsutbudets 
dimensionering, innehåll och tillgänglighet behöver matcha 
arbetsgivarnas behov bättre. Så kan vi gemensamt ta ansvar 
för kompetensförsörjningen i länet. Samtidigt måste utbudet 
utformas så att fler vill utbilda sig till det som efterfrågas. Lä-
nets styrkeområden enligt smart specialisering och bristyrken 
behöver vara viktiga utgångspunkter för utbildningssystemets 
dimensionering och innehåll. 

Arbetslivsaktörerna behöver vara mer aktiva och 
kunniga

Många arbetsgivare upplever svårigheter att rekrytera rätt 
kompetens. För att åstadkomma förändring och förbättring 
krävs handling, många gånger i en bred samverkan. Ett sådant 
exempel är när arbetsgivare engagerar sig i råd eller styrelser 
för att kunna påverka utbildningars innehåll och praktik. Det 
stärker och höjer utbildningens kvalitet. För att arbetsgivare 
ska kunna hantera omställningar på arbetsmarknaden och i 
näringslivet behöver de i högre utsträckning arbeta med att 
uppdatera och utveckla nya kompetenser. Det kan handla om 
att nyttja digitaliseringens möjligheter eller att öka förmågan till 
grön omställning. 

Många arbetsgivare arbetar för att bli attraktiva och det kommer 
i hög utsträckning att stärka deras konkurrenskraft. Region 
Örebro län har i sin roll som regionalt utvecklingsansvarig ett 
regeringsuppdrag att hålla ihop länets kompetensförsörjning.

Vi behöver bryta den segregerade utbildnings- och 
arbetsmarknaden 

Trots en allt starkare arbetsmarknad ökar den strukturella 
arbetslösheten. Särskilt utsatta grupper är unga personer, 
kvinnor och män födda utanför Europa, långtidsarbetslösa i 
åldern 55 – 64 år, personer med högst förgymnasial utbildning 
och personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. En utmaning är att sysselsättningsgraden bland 
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Viktigaste ändringarna i 5.4
• Nya nationella strategin för hållbar re-

gional utveckling är tydlig när det gäller 
behov av strukturer för livslångt lärande. 
Det har lyfts in under önskvärt läge.

• Strukturomvandlingen påverkar kompe-
tensbehoven – livslångt lärande – både 
för omställning och konkurrenskraft.

• Nu styr området även mot god resurs-
effektivitet, för grön omställning kräver 
kompetensutveckling. 

• De strategiska inriktningarna är något 
omformulerade, men håller fast vid 
inriktningen.

5.4 Kompetensförsörjning och matchning remissversion
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utrikes födda är betydligt lägre än för inrikes födda. Här finns 
både högutbildade som skulle kunna vara med och bidra till lä-
nets kompetensförsörjning men som saknar vägar in i det svenska 
samhället och personer som saknar gymnasieutbildning och där-
med ingår i riskgrupperna för långtidsarbetslöshet. Det är viktigt 
för länets kompetensförsörjning att unga kvinnor och män går 
vidare till sysselsättning eller studier efter avslutad gymnasieut-
bildning. En utmaning är att fånga upp de unga i åldern 16-29 
som varken arbetar eller studerar, en annan att instegsbranscher 
som är viktiga för framförallt ungas och utrikesföddas etablering 
på arbetsmarknaden har påverkats av pandemin. Ytterligare en 
utmaning är att många branscher är könssegregerade och att 
kvinnor är överrepresenterade i lågavlönade sektorer.

Arbetskraftsförsörjningen i hela länet är en utmaning
Bristande kompetensförsörjning i hela länet är ett hinder för ut-
vecklingen i näringsliv och offentlig sektor. Utmaningarna ser olika 
ut i olika delar av länet och skiljer sig även åt när det gäller stad 
och landsbygder. Andelen äldre i länets befolkning ökar i relation 
till andelen i arbetsför ålder. Det gör att det är färre personer som 
måste försörja fler. Detta kan bli ett problem, både när det gäller 
arbetskraftsförsörjningen och att utbudet av vård och omsorg 
måste svara mot de demografiska behoven.

Önskvärt läge 2030

Infrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt 
lärande
Vi har en väl fungerande kompetensförsörjning och kompe-
tensutveckling som ökar möjligheterna att på ett effektivt sätt 
möta våra samhällsutmaningar och omställningar i näringslivet 
och på arbetsmarknaden. Vi tar till vara möjligheter och hittar 
lösningar som följer av de demografiska förändringarna, den 
tekniska utvecklingen, digitalisering, globalisering, klimat- och 
miljöomställning samt förändringar inom socioekonomi och 
sammanhållning. Det finns en väl fungerande infrastruktur för 
kompetensförsörjning inom näringsliv och offentlig sektor, vilket 
bidrar till ett livslångt lärande för länets invånare. 

Utbildning och efterfrågan matchar varandra
År 2030 matchar utbildningarnas relevans och tillgänglighet 
arbetsgivarnas behov och är så attraktiva att fler utbildar sig inom 
de områden som efterfrågas. Matchningen fokuseras på länets 
bristyrken och på regionala styrkeområden enligt smart specia-
lisering, i dialog med Örebro universitet och andra utbildnings-
anordnare. Digitalisering har gett ökade möjligheter till distansar-
bete och distansstudier, vilket har lett till en ökad rekryteringsbas 
även i länets landsbygder. Detta underlättar utveckling, innova-
tionsförmåga och diversifiering i arbetslivet. 

Kompetensutveckling attraherar arbetskraft
Arbetsgivarna arbetar strategiskt med rekrytering och attraktivi-
tet. En viktig framgångsfaktor är att erbjuda kompetensutveck-
ling under arbetslivet. Utbildningsanordnare och arbetsgivare 
har skaffat sig ökad kunskap och samverkar om jämställdhet, 
likabehandling och mångfald, vilket har gett en effektivare 
kompetensförsörjning. Örebro universitet och utbildnings-
anordnare inom yrkeshögskolan, gymnasiala utbildningar för 
unga och vuxna och folkhögskolan är viktiga aktörer för att 
stärka näringslivets och offentliga organisationers kompetens-
försörjning. Arbetsgivare efterfrågar såväl formell utbildning 
som erfarenhet och social kompetens. 

Vi har nått social sammanhållning och ekonomisk 
konkurrenskraft 
Ett arbete ger förutsättningar för såväl egen försörjning som 
hälsa och ett gott liv. Vi tar tillvara hela befolkningens kompe-
tens, kreativitet och erfarenheter. Därför har vi nått både social 
sammanhållning och ekonomisk konkurrenskraft. Utbildning och 
kompetens hos kvinnor och män som förut hade svårt att etablera 
sig på arbetsmarknaden tas nu tillvara av arbetsgivare. Arbetsgivar-
na har skaffat sig större kompetens för att kunna möta de särskilt 
utsatta gruppernas behov och förenkla för dem, vilket motverkar 
diskriminering. Dessutom har antalet sociala företag ökat.

Strategiska inriktningar
• Möt arbetskraftsefterfrågan i bristyrken och regionala 

styrkeområden enligt smart specialisering. 
• Utveckla stödstrukturer för arbetslivets strategiska kompe-

tensförsörjningsarbete.
• Riv hinder för utsatta grupper på arbetsmarknaden.
 

5.4 Kompetensförsörjning och matchning remissversion
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Nuläge och utmaningar 

Civilsamhället och det offentliga skapar demokrati och 
sammanhållning

Den sociala sammanhållningen i samhället gynnas av att väl-
färden kommer alla till del, men också av att alla ges möjlighet 
att delta i samhällslivet, att påverka sin livsmiljö och forma 
sina liv. Delaktighet, tillgänglighet, tillit och trygghet är viktiga 
ledord. I länet finns ett starkt civilsamhälle med idrottsrörelse, 
studieförbund och andra organisationer samt folkhögskolor och 
folkbibliotek som bidrar till den demokratiska utvecklingen. 
Här finns också möjlighet till ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. 
De är krafter som tillsammans skapar sammanhållning och 
fungerar som demokratiskola. Det är därför viktigt att värna 
civilsamhällets oberoende. Den sociala ekonomin består av 
organiserade verksamheter som är fristående från den offentliga 
sektorn, bygger på demokratiska värderingar och bidrar till 
samhälls- eller medlemsnytta. Ett exempel är civilsamhällets 
organisationer som arbetar med människor som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. En utmaning är de ökade digitala klyftor 
vi ser till följd av coronapandemin, och som bidrar till ett 
utanförskap. 

Kultur ska vara till för alla 

Ett rikt utbud av kultur och ett fritt kulturliv är en central del 
i ett demokratiskt samhälle som också bidrar till en attrak-

tiv livsmiljö och en hållbar samhällsutveckling. Kultur ger 
människan möjligheter att utvecklas och främjar hälsa och 
lärande. Framförallt ger kulturen utrymme för reflektion om 
det gemensamma och insikt i andra människors liv och villkor, 
vilket är särskilt viktigt nu i en tid av växande klyftor och färre 
gemensamma referensramar. Det ökade regionala ansvaret för 
kultur genom den nationella kultursamverkansmodellen gör att 
kulturen i högre grad kan samspela och vara en del i det regio-
nala utvecklingsarbetet. Ett rikare utbud av kultur såväl som av 
fritidsaktiviteter kan bidra till en attraktivare livsmiljö och till 
social sammanhållning. 

Vi behöver en fungerande kulturell infrastruktur i hela 
länet
Det finns ett rikt kulturliv i länet som rymmer både spets och 
bredd, men här finns också stora utmaningar. Ett jämlikt, 
jämställt, inkluderande och tillgängligt kulturliv är utmaningar 
som Örebro läns kulturplan lyfter fram. Ytterligare en utma-
ning är att förbättra förutsättningarna för kulturell kreativitet, 
utveckling och tillgänglighet och att skapa en fungerande kultu-
rell infrastruktur i hela länet. Detta är särskilt viktigt i spåren av 
coronapandemin som drabbat Örebro läns professionella kul-
turliv hårt. Strukturen innefattar offentligt finansierad kultur 
som tillsammans med privata och ideella kulturaktörer är tätt 
sammankopplade och beroende av varandra. Viktiga aktörer är 
institutioner, arrangörer, professionella kulturskapare, offentliga 
aktörer, studieförbunden, folkbildningen och olika utbildning-
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Viktigaste ändringarna i 5.5 
• Större tydlighet kring socialt företa-

gande, social innovation och kultur.
• Området bidrar till fler effektmål än 

tidigare.
• Den första strategiska utmaningen 

har fått ett tillägg om sociala företag 
och den sista inriktningen är ny. 5.5 Social sammanhållning och demokrati remissversion
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ar. I spåren av pandemin ser vi en stark digital utveckling som 
väcker nya frågor, till exempel om att ta betalt för digital kultur. 
Vi ser också ett behov av ökad internationell samverkan.

Önskvärt läge 2030

Alla har möjlighet att forma sina liv

År 2030 har flickor och pojkar, kvinnor och män i länet möj-
lighet att påverka sin livsmiljö och forma sina liv. Jämlikhet och 
jämställdhet är vägledande principer i frågor som rör boende, 
utbildning, arbetsliv och fördelning av resurser. Civilsamhäl-
let, kulturen och den sociala ekonomins aktörer är viktiga i 
samhällsutvecklingen för att identifiera och främja innovativa 
lösningar på olika samhällsutmaningar, såväl sociala som miljö-
mässiga. 

Ökad delaktighet i samhället

Delaktigheten i samhället har ökat tack vare kulturen, folkbild-
ningen, biblioteken, det civila samhället och den sociala eko-
nomin. Den digitala utvecklingen i länet har bidragit till ökad 
delaktighet och inkludering nu när det digitala utanförskapet 
har minskat. Vi lägger särskild vikt vid att skapa trygghet och 
platser där människor kan mötas när vi utformar den fysiska 
miljön. Vi ger barn och unga större inflytande och bidrar till 
inkludering av nyinflyttade, något som stimulerar de demokra-
tiska strukturerna. 

Socialt företagande och innovation möter  
samhällsutmaningar

Sociala innovationer och socialt företagande bidrar till att möta 
samhällets utmaningar. De sociala företagen har blivit starkare 
och fler. De gör en stor insats för att bidra till minskad klimat-
påverkan, ökad inkludering i samhället samt skapa arbetstill-
fällen för personer som har varit arbetslösa länge. Genom att 
vi skapat goda förutsättningar för dessa företag i länet, bland 
annat genom offentlig upphandling, har de vuxit och blivit fler. 

Blomstrande kulturliv i hela länet

Den kulturella kreativiteten blomstrar tack vare att vi har en 
väl fungerande kulturell infrastruktur i hela länet. Det finns 
ett rikt, varierat och fritt kulturliv med hög tillgänglighet. Här 
ryms både spets och bredd och kulturen upplevs betydelsefull. 
Den digitala kulturutveckling som skett gör det möjligt för 
fler att ta del av kultur och öppnar upp för ökad internationell 
verksamhet och samverkan. 

Strategiska inriktningar 

• Skapa goda förutsättningar för ett starkt civilsamhälle, en 
stark folkbildning och sociala företag. 

• Stärk länets kulturella infrastruktur med tonvikt på ett 
jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv med barn och 
unga i fokus.

• Stärk insatser som bidrar till en inkluderande digitalisering 
och ökad internationell samverkan. 

5.5 Social sammanhållning och demokrati remissversion
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Nuläge och utmaningar

Klyftorna mellan olika grupper i befolkningen ökar

Människors livsvillkor är viktiga förutsättningar för goda 
levnadsvanor och för en god, jämlik och jämställd hälsa. Den 
fysiska och psykiska hälsan är generellt god i länet, men klyftor-
na ökar. Vi ser stora skillnader i hälsa mellan olika geografiska 
områden och olika socioekonomiska grupper. Äldre personer 
mår sämre än yngre. Flickor och kvinnor mår sämre än pojkar 
och män. När det gäller psykiskt välbefinnande mår unga 
flickor och äldre kvinnor sämst. De som löper störst risk för 
ohälsa är personer med låg utbildningsnivå, sämre ekonomi och 
de utan arbete. Personer med funktionsnedsättning, hbtq-per-
soner, migranter och de som tillhör nationella minoriteter är 
också riskgrupper. 

Coronapandemin riskerar att få långsiktiga effekter på männ-
iskors livsvillkor och hälsa. Det drabbar de med sämst förutsätt-
ningar hårdast och riskerar att ytterligare öka klyftorna i sam-
hället. Klimatförändringarna påverkar människors hälsa. Barn, 
äldre och sjuka är extra känsliga grupper för dessa förändringar. 
Andra miljöfaktorer som påverkar hälsan är buller, luftförore-
ningar, kemikalier samt kvaliteten på dricksvattnet. 

Förändrad demografi

Andelen invånare i yrkesverksam ålder minskar i länet samtidigt 
som andelen äldre över 80 år ökar kraftigt. För att undvika en 
ökad belastning på vårt välfärdssystem behöver de ojämlika 
hälsoskillnaderna i befolkningen minska och det hälsofrämjan-
de och sjukdomsförebyggande arbetet stärkas. Den förändrade 
demografin leder till stora utmaningar med kompetensförsörj-
ning inom framför allt vård och omsorg. 

Helhetssyn saknas

Vården och omsorgen är i dag fragmenterad och uppdelad på 
olika vårdgivare och specialiteter. Den enskilde behöver få mer 
inflytande och i högre grad sättas i centrum för sin egen vård.
Det finns behov av ett omfattande förändringsarbete för att 
skapa helhetssyn kring den enskilde. En mycket liten andel 
av de totala hälsoinvesteringarna läggs i dag på främjande och 
förebyggande insatser. För att minska samhällskostnaderna 
behöver vi satsa mer på hälsa och samtidiga insatser.
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Viktigaste ändringarna i 5.6
• Starkare betoning på människors livsvill-

kor och utsatthet istället för att fokusera 
på individens eget ansvar.

• Starkare betoning på främjande och 
förebyggande arbete.

• Omställning till nära vård.
• Starkare koppling till ekologisk hållbar- 

het så området bidrar till fler effektmål 
än tidigare.

• Den första strategiska inriktnigen står 
kvar, den andra är ny och den tredje är 
delvis omskriven.

5.6 Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård remissversion
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Önskvärt läge 2030

Goda livsvillkor för alla och särskilda insatser för utsat-
ta grupper

Goda livsvillkor och levnadsvanor, tilltro till egen förmåga, tillit 
till andra, delaktighet och inflytande samt goda boende- och 
närmiljöer påverkar folkhälsan. Genom att alla länsbor nu har 
dessa förutsättningar har vi uppnått en god, jämlik och jäm-
ställd hälsa i hela länet. 

Utöver breda folkhälsoinsatser gör vi även särskilda insatser för 
människor i utsatta livssituationer och för dem som är i behov 
av omsorg och hälso- och sjukvård. 

En jämlik, jämställd och tillgänglig hälso- och sjukvård 

År 2030 har vi en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård som 
erbjuds på lika villkor för alla i hela länet oavsett vårdgivare. 
Omställningen till en god och nära vård innebär bland annat 
att hälso- och sjukvården har gått från reaktiva till proaktiva 
och hälsofrämjande arbetssätt. Sjukvården har minskat sin 
miljöpåverkan. Intresset för att arbeta inom vård och omsorg är 
stort och kompetensförsörjningen fungerar bra. 

Tillgänglighet är en mycket viktig kvalitetsfråga. Digitalisering 
och e-hälsa har ökat individens delaktighet. Hela kedjan – från 
första kontakt till rätt vård i rätt tid – fungerar väl och alla 
patienter har lätt att nå vården utifrån sina personliga förutsätt-
ningar.

Effektiv samverkan ger vård av hög kvalitet

Omställning till en nära vård har lett till ett än mer personcen-
trerat arbetssätt som utgår från individens behov och förut-
sättningar. PrimärvårdenPrimärvården har utvecklats i samverkan mellan 
länets kommuner och regionen och i nära samspel med den 
specialiserade vården. Universitetssjukvården genomsyrar stora 
delar av hälso- och sjukvården vid såväl länets tre sjukhus som i 
övriga delar av verksamheten. Den högspecialiserade vården är 
en självklar tillgång för både länets befolkning och övriga lan-
det. Detta bidrar till en effektiv och jämnt fördelad hälso- och 
sjukvård med hög kvalitet.

Strategiska inriktningar
• Möt utmaningar inom folkhälsoområdet genom lokal, 

regional och interregional samverkan.
• Skapa förutsättningar för goda livsvillkor genom tidiga, 

främjande, förebyggande och individinriktade insatser. 
• Utveckla en tillgänglig och framtidsinriktad hälso- och 

sjukvård och omsorg genom samverkan utifrån en hel-
hetssyn kring den enskilde, där digitaliseringens och den 
tekniska utvecklingens möjligheter nyttjas. 

 

5.6 Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård remissversion
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Nuläge och utmaningar

Vi behöver möta klimatutmaningen 

Omställningen till en cirkulär, klimat- och miljömässigt hållbar 
ekonomi är viktig för den regionala utvecklingen. Klimatför-
ändringar är en av vår tids största utmaningar. Den biologiska 
mångfalden hotas och utsläppen av växthusgaser minskar 
alldeles för långsamt. För att nå klimatmålen krävs en omställ-
ning av hela samhällsområden, sektorer och näringsgrenar. 
Innovation, digitalisering och förändrade beteenden behövs för 
att hitta nya hållbara lösningar. Omställningen behövs också för 
att företagen ska behålla sin konkurrenskraft och för att stärka 
människors hälsa samt barn och ungas framtidstro. Klimatut-
maningen är en global fråga och för att kunna möta den krävs 
både lokalt, nationellt och internationellt samarbete. 

Vi behöver säkra länets hållbara försörjning och för-
ändra vår konsumtion

Vi behöver säkra länets hållbara försörjning av energi, livsmedel 
och andra livsnödvändiga produkter och tjänster. Klimatföränd-
ringarna kommer bland annat att påverka matproduktionen, 
tillgången och kvaliteten på dricksvattnet samt skogsbruket. 
Våra konsumtionsvanor orsakar stor klimat- och miljöpåverkan 
och är inte hållbara. Vi behöver tänka om och göra annorlunda. 
För en hållbar konsumtion krävs tillgång till hållbara produk-
ter, men det behövs också ändrade normer och beteenden. Vi 
vet att kvinnor är mer benägna att göra val som gynnar miljö 

och klimat än män. För barn och unga i länet är klimatet och 
miljön den viktigaste framtidsfrågan. Dessa perspektiv måste tas 
tillvara för att få till en samhällsförändring.

Goda möjligheter för en hållbar cirkulär och biobase-
rad samhällsekonomi

De gröna näringarna inom bland annat jordbruk och skogsbruk 
är betydelsefulla i stora delar av länet. Jordbruket bidrar med 
såväl lokalt odlade ekologiska produkter som med att stärka 
besöksnäringen. Skogsnäringen har en nyckelroll i utvecklingen 
av en mer biobaserad samhällsekonomi – en bioekonomi – där 
både traditionella och nya varor och tjänster produceras av en 
hållbar skogsråvara som ersätter fossila och ändliga råvaror. 
Det finns också goda möjligheter att öka länets försörjning av 
produkter och tjänster från de gröna näringarna. Samtidigt 
måste uttaget av jungfruligt material minska. Därför måste 
samhällsekonomin bygga på cirkulära modeller inom ramen för 
ekosystemens gränser. 

Vi behöver öka andelen förnybar energi

Vi måste bli mer energieffektiva och ställa om till förnybara 
energikällor för att säkra energiförsörjningen. För det krävs 
snabbare omställning av befintlig teknik, beteendeförändringar 
men också innovation och digitalisering. Elektrifiering av trans-
portsektorn och industrin är viktiga delar i omställningen till 
ett minskat fossilberoende. Samtidigt kan det ökade elbehovet 
leda till kapacitetsbrist. Länet har potential för ökad produktion 
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Viktigaste ändringarna i 5.7 
• Klimatutmaningen har fått en tydligare 

roll och livsmedel och vatten har blivit 
en del av ett större sammanhang.

• Det är ökat fokus på cirkulär ekonomi, 
konsumtion och beteendeförändringar.

• Den första strategiska inriktningen är 
kvar från nuvarande RUS, de andra två 
är nya.  

5.7 Klimat, miljö och energi remissversion
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av solenergi, vindkraft och biogas. Det leder till – utöver mins-
kat fossilberoende – ökad lokal försörjning och en rad andra 
positiva samhällseffekter.

Önskvärt läge 2030

Minskad klimatpåverkan genom omställning 

År 2030 har vi lyckats ställa om till en konkurrenskraftig, cirku-
lär samt klimat- och miljömässigt hållbar ekonomi. Näringslivets 
omställningskraft och förmåga till innovation har tagits tillvara 
och främjat en klimat- och miljödriven näringslivsutveckling i 
alla branscher.

Produktionen av livsmedel är hållbar och stark, de gröna näring-
arna växer och länets sårbarhet minskar. Andelen skyddad skog 
har ökat och därmed ökar även upptaget av koldioxid och den 
biologiska mångfalden. Kompetensen om jord- och skogsbruk 
och de gröna näringarnas samhällsvärde har ökat. Nu gör vi 
medvetna överväganden vid planering och etablering av nya 
verksamheter på bördig jord- och skogsbruksmark.

Utvecklad bioekonomi

Omställningskraften i livsmedelskedjan, skogsnäringen och övri-
ga gröna näringar är stark. Vi utvecklar och stimulerar bioeko-
nomin inom skogs- och jordbruket utan att försumma andra 
intressen och värden, till exempel friluftsliv, naturturism och 
biologisk mångfald. När vi bygger bostäder och lokaler använder 
vi träråvara i större utsträckning. Den regionala bioekonomin 
bidrar även med såväl lokalt odlade ekologiska produkter som 
med att stärka besöksnäringen.

Effektivt användande av jordens resurser och energi

Jordens resurser används mer effektivt tack vare fler cirkulära 
system. Fler varor är fria från farliga ämnen och de baseras i hög 
utsträckning på förnyelsebara råvaror. Den offentliga upphand-
lingen har varit ett viktigt verktyg för att uppnå en ansvarsfull 
och hållbar produktion, konsumtion och säker försörjning. Vi 
har även säkrat energiförsörjningen genom nya hållbara lösning-
ar och genom energieffektivitet där vi tagit tillvara den tekniska 
och digitala utvecklingen. Den lokala produktionen av förnybar 
energi har ökat genom vindkraft, solenergi och biogas. Vi har 
ändrat beteenden, vilket gör att vi konsumerar mindre. 

Strategiska inriktningar
• Uppnå hållbar energiförsörjning genom att öka energi-

effektiviteten och andelen förnybar energi.
• Skapa förutsättningar för en strukturell omställning till en 

cirkulär ekonomi och bioekonomi där vi producerar och 
konsumerar på nya hållbara sätt.

• Stärk länets hållbara försörjning av livsnödvändiga produk-
ter och tjänster. 

5.7 Klimat, miljö och energi remissversion
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Nuläge och utmaningar

Fortsatt byggande – men inte i hela länet 

En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett 
attraktivt och växande län. Drygt hälften av länets kommuner 
bedömer att det finns en bostadsbrist i kommunen som helhet 
och bristen på bostäder gör att länet inte kan växa till sin fulla 
potential. De långsiktiga förutsättningarna för bostadsförsörj-
ning skiljer sig åt mellan länets olika delar. I Örebro kommun 
har det under flera år varit svårt att hinna bygga tillräckligt 
för att kunna tillmötesgå efterfrågan. I många av de mindre 
kommunerna har förutsättningarna för bostadsbyggande länge 
varit svåra.

Vi behöver skapa flyttkedjor för att frigöra  
efterfrågade bostäder

Många kommuner upplever att de har brist på bostäder anpas-
sade för äldre, vilket hämmar rörligheten på bostadsmarknaden. 
Bra digital infrastruktur kan skapa flyttkedjor genom att rörlig-
heten ökar för de grupper på arbetsmarknaden som har möj-
lighet att jobba på distans. Det gör att efterfrågan på bostäder 
ökar utanför centralorterna och ger även bättre förutsättningar 
för företagande där. Brist på billiga bostäder gör det svårt för 
unga och nyanlända att etablera sig på bostadsmarknaden.

Vi behöver minska segregation och trångboddhet

Den långsiktiga samhällsplaneringen måste utformas så att 
bostadsbyggandet minskar segregation och trångboddhet. 
Digitaliseringen och distansarbete har potential att minska 
den socioekonomiska segregationen mellan landsbygderna och 
tätorterna. Den sociala servicen behöver utökas på flera orter. 
Här finns en potential i att utveckla den digitala infrastrukturen 
och använda digitala tjänster i högre utsträckning.

Önskvärt läge 2030 

En bostadsmarknad i balans

År 2030 är bostadsmarknaden i balans i hela länet. Vi kan er-
bjuda olika typer av goda boendemiljöer, bostäder och livsmil-
jöer och det är lätt för arbetsgivare att attrahera arbetskraft med 
rätt kompetens. Vi har skapat förutsättningar för boende där 
befolkningen ökar och förutsättningar för befolkningsutveck-
ling där befolkningen åldras och minskar. De nya bostäderna är 
byggda på ett miljömässigt hållbart sätt, är energieffektiva och 
bidrar till attraktiva miljöer.

Attraktiva boendemiljöer skapar social hållbarhet

Tryggheten, tilliten och den goda, jämställda och jämlika hälsan 
har ökat eftersom fler bor i områden med förutsättningar för 
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Viktigaste ändringarna i 5.8 
• Nya skrivningar om digital infrastruk-

tur och arbetsplatsens placering.
• Fler kommuner med ökad efterfrågan 

på bostäder.
• Den första strategiska inriktningen är 

kvar från nuvarande RUS, de andra 
två är nya. 

• Förändringar i strukturbilden: cykelba-
na Hällefors–Grythyttan och Glans-
hammar–Örebro som gör att fler 
klarar vardagsresandet med cykel och 
dessa stråk blir gula.
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social hållbarhet. Vi har motverkat segregation och exponering 
för skadliga miljöfaktorer genom god samhällsplanering. Fler 
boende har nära till grönområden, förskolor och skolor samt 
kulturella och sociala mötesplatser. Tillgänglighet till kommer-
siell service, välfärdstjänster och kommunikationer har skapat 
en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning i attraktiva boendemil-
jöer.

Vi har tillgodosett civilsamhällets behov av ytor, lokaler och 
mötesplatser. Tillgången till snabb och driftssäker digital infra-
struktur på landsbygderna är säkrad, vilket har gjort att fler kan 
bo, arbeta och bedriva verksamhet där.

Bra samordning mellan byggande och hållbara  
pendlingsmöjligheter

Möjligheterna till hållbar pendling är goda och bidrar till fung-
erande arbetskraftsförsörjning. Marknadsandelen för kollektiv-
trafiken har ökat. Det har även arbetsresor med cykel eller till 
fots och möjligheten till självständiga resor för barn och unga, 
framförallt i de gula områdena i strukturbilden. Samtidigt har 
utvecklingen av den digitala infrastrukturen bidragit till ett 
minskat behov av dagligt resande. Det gör att klimatutsläppen, 
den sociala belastningen och hälsoriskerna har minskat. Många 
människor kan i stor utsträckning klara sitt vardagsresande utan 
att vara beroende av bilen eftersom trafik- och bebyggelsepla-
neringen har samordnats. I områden utanför de större stråken 
erbjuds alternativa mobilitetslösningar som komplement till 
bilen.

Minskad segregation tack vare god samhällsplanering

Vi har lyckats minska boendesegregationen genom bland annat 
god samhällsplanering. Tillgången till social service har utökats 
på flera orter och vi har säkrat bostadsförsörjningen, skapat 
flyttkedjor och minskat trångboddheten. Tillgängligheten till 
bostäder, utbildning, arbete, välfärd och service har ökat i hela 
länet. Samhällsplaneringen har skapat förutsättningar för fler 
digitala tjänster och delningsekonomi som exempelvis bilpooler 
och kontorshubbar.

Strategiska inriktningar
• Förbättra förutsättningarna för bostadsbyggande vid en 

växande befolkning och som en utvecklingsfaktor vid en 
minskande befolkning.

• Etablera regional samverkan kring fysisk planering som 
bidrar till att nå ett hållbart Örebro län.

• Förbättra förutsättningarna för levande landsbygder 
genom utbyggnad av digital infrastruktur, platsutveckling 
samt stöd till initiativ som möjliggör ökat distansarbete, 
delningsekonomi och minskat bilberoende.

Förutsättningar för framtida bebyggelseFörutsättningar för framtida bebyggelse

Figur 6: Den framtida bebyggelsen av bostäder och arbetsplatser har 
stor betydelse för den regionala tillgången till arbetskraft och jobb-
möjligheter, hur vi kan ta del av vardaglig service samt hur vi reser till 
arbete, skola och fritidssysselsättning. Tillgång till digital infrastruktur 
i hela länet skapar tillgänglighet till arbete, utbildning, välfärd och 
service samt förutsättningar för en platsoberoende arbetsmarknad.

Större tätort

Nod med stor betydelse för den regionala utvecklingen

Utvecklingsområde där tillgänglighet till arbetsmarknad, service 
och kulturutbud stödjer sig på digital infrastruktur, noder och 
gula utvecklingsområden. Stor del av vardagsresandet sker med 
bil men kan till viss utsträckning ske med kombinerad mobilitet.

Utvecklingsområde längs regionalt prioriterat transportsamband 
eller utmed kollektivtrafikens regionala stomnät. En kombi-
nation av digital och fysisk infrastruktur skapar tillgänglighet 
till  arbetsmarknad och service. Stor del av resandet sker till 
regionala noder och gula utvecklingsområden.

Utvecklingsområde med god tillgänglighet  till arbetsmarknad 
och service i närområdet.  Merparten av vardagsresandet kan 
klaras till fots, med cykel eller kollektivtrafik. God tillgänglighet 
till regionala noder via kollektivtrafikstråken.

Nodsammanbindande kollektivtrafikstråk. Trafikeras med regio-
naltåg, expressbuss eller regionbuss med hög turtäthet. 
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Nuläge och utmaningar

Transportsystemet behöver bli mer hållbart

För att nå de nationella klimatmålen behöver vårt transport-
system förändras. I dag sker de allra flesta av de motoriserade 
pendlingsresorna med bil och transporterna står för drygt en 
tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser. Att gå, cykla och åka 
mer kollektivt blir allt viktigare för ett hållbart resande och en 
ökad andel fordon behöver drivas med förnybara drivmedel. 
Digitaliseringen gör dels att vårt behov av resor minskar, dels 
skapar det möjlighet för ett effektivt transportsystem där det 
blir allt vanligare med en kombination av olika färdsätt. Det 
är framför allt unga människor – 20 år och yngre – som reser 
på ett hållbart sätt. Därefter ökar bilanvändandet kraftigt med 
stigande ålder. Kvinnors och mäns resande skiljer sig åt, främst 
genom att kvinnor väljer andra transportalternativ än bilen. 
Infrastruktur och transporter påverkar vår miljö och den biolo-
giska mångfalden. I tätbebyggda områden innebär vägtrafiken 
även lokala miljöproblem där normer för buller och luftkvalitet 
överskrids. Därför är regional planering av hållbar transport-
infrastruktur ett viktigt verktyg för ett hållbart, jämlikt och 
jämställt samhälle.

Tillgänglighet behövs för hållbar utveckling 

Specialiserad arbetskraft efterfrågas allt mer och är viktig för att 
bibehålla länets konkurrenskraft. För att lösa kompetensförsörj-
ningen behöver Örebro län ingå i en större arbetsmarknadsre-
gion. Det är därför nödvändigt med en fortsatt utveckling av 

fysisk och digital infrastruktur. För det fysiska resandet bidrar 
en väl utbyggd kollektivtrafik till hållbara pendlingsmöjligheter 
och är bästa sättet att skapa kapacitet för många resenärer på 
liten yta. Mer arbete på distans håller på att förändra strukturen 
på arbetsmarknaden, så att betydelsen av arbetsplatsens geo-
grafiska lokalisering minskar och det kan leda till ett förändrat 
behov av pendlingsresor.

Vi har ett strategiskt läge i Norden men svag interna-
tionell tillgänglighet

Örebro län har ett strategiskt läge mellan de tre storstadsregio-
nerna Stockholm, Oslo och Göteborg. Framförallt är närheten 
till Stockholm mycket betydelsefull för länets utveckling. Länet 
har blivit en alltmer integrerad del av Stockholm-Mälarre-
gionen tack vare omfattande infrastrukturinvesteringar och 
satsningar på regional tågtrafik. Trots stora satsningar har vi 
långa restider till storstäderna och vi behöver bygga vidare på 
våra egna styrkor och specifika förutsättningar för att klara den 
framtida utvecklingen. Flyget har en fortsatt viktig roll för den 
internationella tillgängligheten. Örebro Airport är strategiskt 
viktig för länets internationella tillgänglighet men även tillgäng-
ligheten till Arlanda har stor betydelse.

Bilen behövs i första hand på landsbygderna

Bilen ska i första hand vara ett alternativ för dem som bor på 
landsbygderna där kollektivtrafiken är gles och avstånden är för 
långa för cykelpendling. För korta resor på landsbygderna kan 
cykeln vara ett bra alternativ och även bidra till bättre folkhälsa 
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Viktigaste ändringarna i 5.9 
• Här har hållbarhetsaspekterna lyfts 

upp.
• Skrivningarna om bredband – ändrat 

fokus till de systemförändrande effek-
terna av digital infrastruktur.

• Området bidrar till fler  
effektmål än tidigare. 5.9 Transporter och infrastruktur remissversion
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samt ökad självständighet för barn och unga. Utbyggd närtrafik 
är ett alternativ för de lite längre resorna. Bilens negativa 
miljö- och klimatbelastning kommer att begränsas av förnybara 
drivmedel. En fortsatt hög andel bilresor från landsbygderna 
bedöms därför inte stå i kontrast till målet om minskad klimat-
påverkan från länets transporter.

Örebro län attraherar logistikföretag

Örebro län genomkorsas av Sveriges största transportleder för 
gods, både på väg och järnväg, och binder samman både norra 
och mellersta Sverige med Europa och södra Sverige samt 
Stockholm med Göteborg och Oslo.

Hallsberg är landets viktigaste godsnod med stor betydelse 
även ur ett internationellt perspektiv. Vår flygplats är Sveriges 
fjärde största fraktflygplats som även används för samhälls-
viktiga funktioner. Kombinationen med vårt geografiska läge, 
gott samarbete och logistikutbildning på civilingenjörsnivå vid 
Örebro universitet har skapat goda förutsättningar för logistik-
företag att etablera sig i länet.

Önskvärt läge 2030

Ett hållbart transportsystem

År 2030 har vägtrafiken och transportsystemet minskat sin mil-
jö- och klimatpåverkan samt blivit mer jämlikt och jämställt. 
Andelen gång, cykel och kollektivtrafik har ökat vilket både har 
förbättrat livskvaliteten och bidragit till attraktiva boendemiljö-
er. Allt fler fordon drivs med förnybara drivmedel och infra-
strukturen för laddning och tankning för dessa är väl utbyggd 
i hela länet. Lösningar för kombinerad mobilitet och delnings-
tjänster finns både i tätorter och på landsbygderna. Fler av dem 
som pendlar till och från Örebro väljer kollektivtrafiken vilket 
har gjort att pendlingskapaciteten ökat. Behovet av resor och 
transporter har också minskat tack vare ny teknik, transportef-
fektivitet och utbyggnad av digital infrastruktur.

En attraktiv kollektivtrafik och integrerade arbets-
marknadsregioner 

De äldre i hela länet har god tillgång till samhällsservice och 
kollektivtrafiken har förbättrat möjligheterna för unga på lands-
bygderna att pendla till och från skola samt fritidsaktiviteter. 
Utanför de större stråken erbjuds alternativa mobilitetslösningar 
som komplement till bilen. Vi har också lyckats korta restiderna 
med kollektivtrafik mellan Örebro och kommunhuvudorterna 
samt till Stockholm-Mälarregionen och Oslo.Vi har arbetat 
för att korta restiderna med kollektivtrafik till Göteborg. Tack 
vare korta restider och hög turtäthet har kollektivtrafiken nått 

en hög marknadsandel i dessa stråk och det har underlättat 
kompetensförsörjning och näringslivets affärsresor. Fler åker tåg 
istället för flyg samtidigt som flygets klimatpåverkan minskat 
vilket bidrar till ett hållbart samhälle. Utbyggnad av Nobel-
banan kommer att stärka den regionala pendlingen i stråket 
Oslo-Stockholm och gör att vi drar nytta av huvudstäderna som 
motor i utvecklingen samt utvecklar våra goda relationer med 
omkringliggande län.

Ett attraktivt läge som lockar etableringar och investe-
ringar

Vårt län är attraktivt och lockar både internationella och natio-
nella hållbara företagsetableringar och investeringar. Sysselsätt-
ningen inom logistikbranschen har ökat ytterligare och Örebro 
län har befäst sin position som ett av Sveriges bästa logistiklä-
gen. I kombination med en utvecklad digital infrastruktur gör 
det länets företag konkurrenskraftiga.

Strategiska inriktningar
• Skapa förutsättningar för hållbara resor och transporter 

enligt strukturbilderna.
• Utveckla Örebro län som nod längs nationella och  

internationella transportstråk.
• Säkra en robust tillgång till digital infrastruktur i hela 

länet.

5.9 Transporter och infrastruktur remissversion



38

Örebro
Airport

Oslo/
Värmland

Stockholm

Dalarna

Göteborg

Södra Sverige/
Centraleuropa

Örebro

Hallsberg

Frövi

Sc
an

M
ed

-k
or

rid
or

en

Sc
an

M
ed

-k
or

rid
or

en

Värmland/
Göteborg

Norra Sverige/
Nord-Norge

Norrköping

Kopparberg

Lindesberg

Hällefors

Nora

Karlskoga

Degerfors

Tågstation
Nobelbanan

Fjugesta

Örebro
Airport

Hallsberg

Askersund

Laxå

Örebro
Oslo

Karlstad Västerås
Eskilstuna
Arlanda
Stockholm

Borlänge
Falun

Göteborg

Malmö
Linköping

Kristinehamn

Storfors

Kumla

Norrköping

Odensbacken

Arboga

Filipstad

Godstransporter och logistik 2030

Figur 8: Strukturbilden visar de stråk som har högst prioritet för Örebro 
läns näringsliv. Kartan visar också viktiga noder för gods- 
transporterna samt kopplingar till noder utanför vår region. Stråken 
och noderna är också avgörande för att åstadkomma effektiva trans-
portkedjor såväl nationellt som internationellt.
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Figur 7: Det finns goda förutsättningar att med transportsystemet 
stärka Örebro läns relationer till omvärlden, stärka tillgängligheten 
på arbetsmarknaden samt att begränsa transporternas klimatpåver-
kan. Strukturbilden visar de viktigaste regionala och interregionala 
transportsambanden. Korta restider, hög kapacitet och god standard 
är avgörande för länets utveckling till 2030 och därefter. Utöver dessa 
stråk finns det också många andra stråk som är av stor betydelse för 
den lokala utvecklingen. 
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Storregional strukturbild 2050

Figur 9: Storregional rumslig principbild för östra Mellansverige med 
fokus på ortsstruktur och storregionala samband. Källa: ÖMS 2050 – 
samverkan kring planering i östra Mellansverige
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Nuläge och utmaningar
Attraktiva miljöer och stora evenemang

Örebro län har ett stort utbud av attraktiva miljöer som bidrar 
till ett ökat välbefinnande, förbättrad folkhälsa och livskvalitet. 
Ett attraktivt och diversifierat utbud av kultur, natur, idrott och 
upplevelser av olika slag är viktigt för att stärka attraktionskraf-
ten för länet och livskvaliteten för länsborna.

Länet har en stark position när det gäller stora möten och 
evenemang. Vi har tagit vara på digitaliseringens möjligheter 
för att fler ska får tillgång till länets utbud. Upplevelser och 
evenemang, allt ifrån initiativ från amatörer till professionella 
evenemang av högsta kvalitet, tar vara på digitaliseringen och 
gör Örebro län attraktivt för dem som bor, verkar i eller besöker 
länet. Vi ser att samverkan kring upplevelser och besöksan-
ledningar inom natur, kultur och måltid är starkare i dag men 
en utmaning är att vi inte har en gemensam plattform som 
synliggör länet och länets utbud. 

Naturen är en viktig förutsättning

Länet har två nationalparker och många natur- och kulturreser-
vat som ger goda förutsättningar till rekreationsmöjligheter och 
fungerar som reseanledningar för besökare. Naturen är en viktig 
förutsättning för många verksamheter, eftersom de använder 
den i sin produktpaketering. Detta ger också många arbetstill-
fällen på landsbygderna. 

I dag är andelen produktionsskog stor medan andelen rekrea-
tionsskog är liten. För att skogen ska kunna användas som en 
hållbar råvara, för att bidra till biologisk mångfald och dessut-
om vara en attraktiv plats för friluftsliv och naturupplevelser, 
behöver dialogen stärkas mellan ägare för produktionsskog, 
intressenter för rekreationsskog och upplevelseindustrin. 

Besöksnäringen viktig för länets attraktivitet 

Besöksnäringen har haft en stark tillväxt i Örebro län i flera år 
och en orsak är alla de utländska besökare som kommer under 
sommarmånaderna. Besöksnäringen är viktig för hela länet och 
är betydelsefull även för andra näringsgrenar. Branscherna har 
haft det tufft under coronapandemin, men inom flera geografis-
ka delar av länet har de stärkts när hemestertrenden bidragit till 
ökad efterfrågan på natur, kultur och matupplevelser. Två goda 
exempel är Bergslagsleden och Bergslagen Cycling som utveck-
lat både sin produkt och kommunikation och är nu starkare 
reseanledningar än vad de har varit tidigare år.

Ett attraktivt län lockar besökare och nya invånare, vilket gyn-
nar länets företag. Ett starkt attraktionsvärde skapar också en 
stolthet bland länets invånare och företagare och kan ge arbets-
givare stärkta förutsättningar till att rekrytera ny kompetens. 
Det finns alltså ett samband där attraktion för invånare även 
bygger attraktionskraft för företag.
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Viktigaste ändringarna i 5.10 
• Här har pandemin påverkat nuläget:  

hemestertrenden åt det positiva hållet,  
färre tillresta gäster åt det negativa. 

• Branscherna står inför stor omställning
 - digitalisering var tydlig redan i förra  

RUS, men är än viktigare nu.
 - besökarnas krav på hållbarhet  

har slagit igenom.
• Fokus på natur, kultur och måltid, något 

som vi ser även i de strategiska inrikt-
ningarna.

• Den första strategiska inriktningen är 
omskriven och de andra två är nya.

5.10 Upplevelser och evenemang remissversion
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Önskvärt läge 2030

Ett län som är attraktivt att besöka, bo och bedriva 
verksamhet i

Turismutvecklingens förutsättningar har stärkts i takt med att 
länets hållbarhetsarbete och digitala infrastruktur förbättrats. 
Vi erbjuder en god tillgänglighet och digital synlighet av länets 
upplevelser och besöksmål. Vi har samlade stråk med kultur, 
måltid och naturvärden. Inom dessa kluster samverkar entre-
prenörer, aktörer och det offentliga i linje med länets gemen-
samma strategier kring paketering och produktutveckling med 
starkt fokus på hållbarhetsperspektiven. Vi samverkar även över 
kommun- och länsgränser.

Detta har skapat ett län som är konkurrenskraftigt och 
attraktivt att leva i och besöka under alla säsonger, med fler 
entreprenörer och fler arbetstillfällen i hela länet. Örebro är nu 
den största mötesstaden utanför de tre storstadsregionerna. Vi 
arbetar hela tiden med att utveckla en mer hållbar och kon-
kurrenskraftig turism inom ekonomiska, kulturella, sociala och 
miljömässiga värden. 

Förbättrad livsmiljö för länets invånare

År 2030 har kvinnor och män, flickor och pojkar i länet till-
gång till stimulerande fritidsaktiviteter och kultur, oberoende 
av bakgrund och intresse. Aktiviteter, friluftsliv, upplevelser 
och evenemang är tillgängliga för alla. En ökad digital utveck-

ling har gett likvärdiga möjligheter för alla i länet att bedriva 
verksamhet. Vi har utvecklat hållbara metoder för att uppleva 
natur- och kulturmiljöer utan att värdena förstörs och på 
samma gång uppnått större social inkludering. Det finns goda 
förutsättningar för de aktörer som tillsammans står för utbudet, 
såväl för näringslivet och professionella aktörer som för civil-
samhället. Det breda utbudet i hela länet attraherar barn och 
unga, även från socioekonomiskt svaga grupper. Tillgången till 
lokaler och andra ytor för idrott, fritid, lek och rekreation har 
ökat. 

Strategiska inriktningar
• Öka tillgängligheten till, utbudet av och samverkan kring 

paketering av natur, kultur och måltidsupplevelser.
• Stärk förutsättningarna för att fler företag ska kunna arbeta 

med hållbar turism. 
• Utveckla digitala förutsättningar och infrastruktur för 

företag och andra organisationer så att upplevelser och 
evenemang kan nå fler.

5.10 Upplevelser och evenemang remissversion
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Nu har vi beskrivit vad vi vill. Så här går vi från ord till handling: vi – alla 
aktörer i Örebro län – arbetar tillsammans för att bli en attraktiv och pul-
serande region för alla. Vi gör gränsöverskridande insatser mellan privata, 
offentliga och civila aktörer på lokal, regional, nationell och internationell 
nivå. Vi hittar och prövar nya lösningar tillsammans och lär oss av våra 
resultat. 

Komplexa samhällsutmaningar kräver 
andra arbetssätt

De globala och regionala samhällsutmaningarna som vi står 
inför är stora och komplexa. Samhällssystem behöver ställas 
om och förändras. Komplexiteten gör att vi måste skapa nya, 
integrerande arbetssätt där olika kompetenser, perspektiv och 
aktörer tillsammans över organisationsgränser utforskar nya 
innovativa lösningar på våra samhällsutmaningar. Vi kan inte 
längre dela upp utmaningar i bitar och försöka hitta lösningar 
var och en för sig. 

Uppföljning för ett utmaningsdrivet 
genomförande

Uppföljning som stärker hållbarhetsarbetet

Den regionala utvecklingsstrategins tre övergripande mål – 
som speglar de tre hållbarhetsdimensionerna – är beroende av 
varandra. Det krävs tvärsektoriell samverkan, samhandling och 
en konsekvent integrering av de tre hållbarhetsdimensionerna i 
allt utvecklingsarbete för att nå målet om ett hållbart och kon-
kurrenskraftigt samhälle. Arbetssättet behöver vara utmanings-
drivet där utvecklingsstrategins mål eller prioriterade områden 
sätts i centrum. När vi kraftsamlar kring insatser behöver vi 
tänka utanför områdes- och organisationsgränser. 

Uppföljning som en del av genomförandet

Kontinuerlig uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin 
är en viktig del i själva genomförandet. En del av uppfölj-
ningen är kvantitativ där effektmålen följs upp med hjälp av 
indikatorer. För att kunna tolka och förstå indikatorernas utfall 
behöver vi komplettera med kvalitativ information som samlas 
in genom uppföljning av de prioriterade områdena, handlings-
planer, dialoger med länets aktörer och andra analyser. Varje 
prioriterat område påverkar samtliga övergripande mål och flera 
effektmål. Därför identifierar vi vilka insatser som binder ihop 
de prioriterade områdena och skapar en gemensam förståel-
se om hur allt hänger ihop. Genom att aktörer samlas kring 
gemensamma insatser blir det större kraft i genomförandet då 

fler jobbar tillsammans. Då kan också målkonflikter identifieras 
och hanteras.

Uppföljning som grund för agerande

Uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin kommer 
att visa vilka insatser som är mest angelägna att arbeta med 
framöver. Det sätt utvecklingsarbetet bedrivs på kan skilja sig 
åt utifrån utmaningens art. Det skulle kunna leda till att en ny 
handlingsplan tas fram, att en utforskande expedition startas, 
att ett nätverk initieras eller förändras, eller att projekt startas. 
När partnerskapet för regional utveckling resonerat om hur 
länet behöver mobilisera kring insatser kan även andra aktörer 
bjudas in till att jobba med samma utmaning. När vi sedan 
genomför insatser använder vi innovativa arbetssätt som främjar 
nytänkande och bidrar till att öka omställningstakten. Då 
behöver vi ha ett förändringsorienterat ledarskap och medar-
betarskap samt ett uthålligt engagemang. Vi behöver ha tillit 
till andra och varandra, ha mod att ifrågasätta det invanda och 
beredskap att hantera det oväntade.

Likvärdiga förutsättningar i hela länet

Insatser som främjar hållbar regional utveckling behöver ha 
ett territoriellt perspektiv och ta hänsyn till länets strukturella 
skillnader, till exempel olikheter i tätortsstruktur, demografi, 
socioekonomi och näringsliv. Insatserna ska också sträva efter 
att skapa likvärdiga förutsättningar i länet. Det innebär att vi 
inte kan göra på samma sätt överallt, utan vi behöver  anpassa 
insatser utifrån länets olika förutsättningar. För att kunna göra 
det behöver vi i uppföljningen spegla perspektiven jämlikhet 
och jämställdhet, kön, ålder, socioekonomi, integration, geogra-
fi samt barn och unga. 

Handlingsplaner som stöd i genomförandet

Handlingsplaner är ett stöd i genomförandet av den regionala 
utvecklingsstrategin. En handlingsplan kan initieras utifrån att 
uppföljningen visar behov av att mobilisera kring gemensamma 
prioriteringar. I handlingsplanerna kommer olika aktörer att 
kunna precisera sina insatser och åtaganden. En handlingsplan 
kan komma att beröra flera prioriterade områden och ska spegla 
de mål och indikatorer som finns i denna strategi. Samtliga 
handlingsplaner ska vara jämställdhetsintegrerade.

6. Från ord till             handling remissversion

Viktigaste ändringarna i kapitel 6 
Skrivningarna är uppdaterade utifrån RUS analys- 
och uppföljningsplan, som inte fanns när nuvarna-
de RUS togs fram. 

Det som står under Uppföljning i nuvarande RUS är 
omskrivet. 

Texten beskriver ett utmaningsdrivet genomföran-
de, det vill säga att vi sätter frågan i centrum och 
undersöker varför vi har problem och utmaningar 
för att sedan kunna utföra insatser över områdes- 
och organisationsgränser. Här binder vi alltså ihop 
de frågor som finns i flera av RUS tio prioiriterade 
områden och som flera olika kompetenser och 
organisationer kan vara med att lösa. 
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Finansiering av gemensamma kraftsamlingar

Att länet kraftsamlar tillsammans innebär att vi alla bidrar 
till genomförandet av strategin med såväl kompetenser som 
resurssättning. Alla aktörer uppmanas att lyfta in de frågor man 
planerar att bidra med i sina respektive verksamhetsplaner och 
budgetar. Ett framgångsrikt genomförande kännetecknas av 
nya samverkansformer med breda finansieringslösningar, där 
många känner ansvar och är med och bidrar. Vi ska också dra 
nytta av den erfarenhet och kunskap länet har för att konkurre-
ra om kompletterande regionala, nationella och internationella 
finansieringsmöjligheter. 

Samarbetsformer och roller

Nya samarbetsformer

Redan i dag samarbetar vi, både inom och utanför länet, för 
en hållbar utveckling av vårt län och vi behöver alla bidra med 
vår kunskap och kompetens för att nå framgång. Det är viktigt 
att alla aktörer känner ett ägarskap och därmed ett ansvar för 
genomförandet. Därför behöver vi hitta nya samverkansformer 
där vi samlas kring gemensamma insatser och får möjlighet till 
sektorsövergripande utvecklingsarbete. 

Region Örebro län har en samordnande roll

Region Örebro län har ett särskilt uppdrag att leda och sam-
ordna genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. 
Region Örebro län kommer därför att bjuda in till samtal om 
vem som gör vad och hur vi tillsammans gör konkreta insatser 
och åtaganden. 

Eftersom regionfullmäktige är det högsta beslutande organet i 
Region Örebro län är fullmäktige ytterst ansvarig för genom-
förandeprocessen av den regionala utvecklingsstrategin. Men 
det bör understrykas att alla aktörer är ansvariga att bidra i de 
områden de väljer att engagera sig i. Politisk samverkan kan 
bland annat bedrivas genom den regionala samverkansstruktur 
där kommunerna och Region Örebro län träffas löpande.

Partnerskap för regional utveckling

Aktörerna i partnerskapet för regional utveckling har ett särskilt 
ansvar för strategins genomförande både genom sina ordinarie 
uppdrag och i sin roll i partnerskapet.

6. Från ord till             handling remissversion
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Innehåll

• Bakgrund och tidsplan

• Arbetssätt - Hur har uppdateringen gått till?

• Vad är det nya?

• Sammanfattning av uppdaterad RUS

• Remissförfarande och tidplan framöver

• Frågor



Bakgrund

Medskick från Partnerskapet

• 11 mars 2021 
− Vad ska ändras? Vilka underlag?

• Arbetsgång
− Uppdateringar

− Remiss, 17/6 – 30/9

− Sammanställning av svar

− Förankring med partnerskapet

Medskick från regionledningen

• Varför? - händelser i omvärlden.

• Uppdaterad RUS klar slutet 

2021

• Inte en ny RUS utan att göra 

uppdateringar

• Behåll strukturen i nuvarande 

RUS

• Involvera partnerskapet i 

översynen.



Tidsplan – Översikt

Vad ska uppdateras?

Vilka underlag?

Skrivfas

Uppdateringar

Remiss till Partnerskapet för regional 
utveckling

Mitten av juni – t o m september

Skrivfas
Upp-

dateringar

Politisk 
förankring

Nämnder

Politiska beslut

RF

Jan. och feb. Mars till maj Juni t o m sept. Okt.
Nov. och 

dec.
Jan. och feb 2022



Detaljerad tidsplan

• 4 juni: PPT visat för 

partnerskapet

• 9 juni: PPT visas för 

regionala 

samverkansrådet

• 10 juni: RUS-dokumentet 

till RTN

• 16 juni: Beslut om remiss 

RTN



Partnerskapet 11 mars
- Vad bör uppdateras och vad bör vara orört?



- Vilka underlag bör ligga till 

grund för uppdateringen?

Underlagsrapporten

- sammanställning av 

händelser/trender/mål/strategier

- bedöms påverka RUS innehåll

- tas med i det fortsatta arbetet



Arbetssätt

40-tal medarbetare involverade
− Process

− Forum för genomförande

− Ledningsgrupp, regional utveckling



Vad är det nya?

− Ökat fokus på digitalisering

− Förändrad arbetsmarknad

− Landsbygdernas betydelse

− Behov av snabb omställning

− Cirkulär ekonomi

− Balans mellan 

övergripande mål



Sammanfattning av uppdaterad RUS
Kapitel för kapitel



Vår gemensamma vägvisare 

mot en hållbar framtid 



Den regionala utvecklingsstrategin ingår i en struktur 

av styr- och policydokument i flera nivåer, från de 

globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 till 

policydokument och verksamhetsplaner på lokal nivå. 



Örebroregionen 

−Sveriges hjärta
En attraktiv och 

pulserande region 

för alla



• Jämställdhet

• Barn och unga

• Internationellt samarbete

• Inkludering

• Att tänka nytt



• Megatrender som driver andra trender

• Kapacitet till omställning allt viktigare

• Större omvärldstryck på regionerna

• Ett näringsliv och arbetsmarknad i omvandling

• Klimatutmaningen kräver omställning

• Demografiska utmaningar

• Städerna växer, landsbygderna har slutat 

minska

• Ökade klyftor i samhället



Önskvärt läge
• Fler arbetsställen och företag

• Livskraftiga företag med högt kunskapsinnehåll 

och hög internationaliseringsgrad

• Attraktionskraft driver nya hållbara etableringar

• Konkurrenskraftigt hållbart näringsliv



Strategiska inriktningar

• Skapa ett företagsklimat där entreprenörer har goda 

förutsättningar att starta, driva och utveckla hållbara 

företag.

• Öka internationaliseringsgraden och kunskapsinnehållet 

i näringslivet.

• Underlätta för fler hållbara etableringar, investeringar 

och finansieringsmöjligheter.



Viktigaste ändringarna
• Samverkan mellan länets näringsliv, offentliga 

organisationer och Örebro universitet.

• Hållbarhet kommer in på flera ställen, t.ex. i de 

strategiska inriktningarna

• Ökat fokus på digitalisering och elkraftsförsörjning 

som konkurrensfördel 



Önskvärt läge
• Samverkan mellan universitet, näringsliv och 

samhälle

• Ett starkt innovationssystem som ökar stärker 

konkurrens kraften

• Konkurrenskraftiga forsknings- och  

innovationsmiljöer

• Life science-sektorn och den högspecialiserade 

vården bidrar till länets tillväxt och attraktionskraft



Strategiska inriktningar 

• Fördjupa långsiktig samverkan mellan relevanta aktörer inom länets 

utpekade innovationsstrategiska prioriteringar för Smart 

Specialisering.

• Utveckla den innovationsstödjande infrastrukturen i länet för att 

stärka framväxten av kunskapsintensiva företag och etableringen av 

internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer.

• Utveckla life science-sektorn med inriktning precisionsmedicin samt 

artificiell intelligens inom nära vård och högspecialiserad vård till 

internationell nivå.



Viktigaste ändringarna
• Smart Specialisering, som tydligt uttryck för den regionala  

innovationspolitiken, - något stärkt.

• Stärkta skrivningar om att koppla den högspecialiserade 

vårdens bidrag till den regionala utvecklingskontexten - bl.a. 

genom att uttrycka AI som en inriktning.



Önskvärt läge
• Barnets bästa i centrum

• En kunskapsregion genom stark samverkan

• Nya former av lärande



Strategiska inriktningar 

• Stärk samverkan mellan olika samhällsaktörer för att 

barn och unga ska få bra förutsättningar att möta sin 

framtid.     

• Öka anställningsbarheten genom ökad samverkan 

mellan  skola och arbetsliv.

• Skapa goda utbildningsmiljöer för utsatta grupper med 

bristfällig eller avbruten utbildning.



Viktigaste ändringarna
• Nuläge och utmaningar: Föräldrarnas utbildningsnivå och andra 

socioekonomiska faktorer är betydande för elevers skolresultat"

• Önskvärt läge: Från "bättre skolresultat och fler medvetna val" till" En 

kunskapsregion genom starkt samverkan". Tydliggör att många 

samhällsaktörer samverkar för detta.

• Strategisk inriktning: från "höj måluppfyllelsen i grund- och 

gymnasieskolan " till  "Stärk samverkan mellan olika samhällsaktörer 

för att barn och unga ska få bra förutsättningar att möta sin framtid" 

• Ett förtydligande av digitalisering.



Önskvärt läge 
• Infrastruktur för kompetensförsörjning och 

livslångt lärande

• Utbildning och efterfrågan matchar varandra

• Kompetensutveckling attraherar arbetskraft

• Vi har nått social sammanhållning och ekonomisk 

konkurrenskraft 



Strategiska inriktningar 

• Möt arbetskraftsefterfrågan i bristyrken och regionala 

styrkeområden. 

• Utveckla stödstrukturer för arbetslivets strategiska 

kompetensförsörjningsarbete.

• Riv hinder för utsatta grupper på arbetsmarknaden.



Viktigaste ändringarna
• Strukturomvandlingen påverkar kompetensbehoven -

Pandemin och digitaliseringen - ökat betydelsen av livslångt 

lärande för omställning och konkurrenskraft.

• Önskvärt läge: Tydlighet vad gäller behov av strukturer för 

livslångt lärande. 

• Styr nu mot god resurseffektivitet, grön omställning kräver 

kompetensutveckling. Området styr nu mot effektmål inom 

alla tre övergripande mål.



Önskvärt läge 
• Alla har möjlighet att forma sina liv

• Ökad delaktighet i samhället

• Socialt företagande och innovation möter 

• samhällsutmaningar

• Blomstrande kulturliv i hela länet



Strategiska inriktningar 

• Skapa goda förutsättningar för ett starkt civilsamhälle, 

en stark folkbildning och sociala företag. 

• Stärk länets kulturella infrastruktur med tonvikt på ett 

jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv med barn och  

unga i fokus.

• Stärk insatser som bidrar till en inkluderande 

digitalisering och ökad internationell samverkan. 



Viktigaste ändringarna
• Större tydlighet kring socialt företagande, social innovation 

och kultur som egna tydligare rubriker och texter.

• Ny strategisk inriktning: ökat fokus på digitalisering och 

internationell samverkan.

• Önskvärt läge och strategiska inriktningar bidrar till fler 

effektmål än tidigare, bland annat minskad klimatpåverkan 

under god resurseffektivitet.



Önskvärt läge 
• Goda livsvillkor för alla och särskilda insatser för 

utsatta grupper

• En jämlik, jämställd och tillgänglig hälso- och 

sjukvård 

• Effektiv samverkan ger vård av hög kvalitet



Strategiska inriktningar 

• Möt utmaningar inom folkhälsoområdet genom lokal, 

regional och interregional samverkan.

• Skapa förutsättningar för goda livsvillkor genom tidiga, 

främjande, förebyggande och individinriktade insatser. 

• Utveckla en tillgänglig och framtidsinriktad hälso- och 

sjukvård och omsorg genom samverkan utifrån en 

helhetssyn kring den enskilde, där digitaliseringens och 

den tekniska utvecklingens möjligheter nyttjas. 



Viktigaste ändringarna
• Starkare betoning på människors livsvillkor och utsatthet 

istället för att fokusera på individens eget ansvar

• Starkare betoning på främjande och förebyggande arbete 

generellt men även inom vård och omsorg med omställning 

till god och nära vård

• Starkare koppling till ekologisk hållbarhet. Önskvärt läge och 

strategiska inriktningar bidrar till fler effektmål än tidigare.



Önskvärt läge 
• Omställning för minskad klimatpåverkan 

• Utvecklad cirkulär ekonomi

• Effektivt användande av jordens resurser och 

energi



Strategiska inriktningar 

• Uppnå hållbar energiförsörjning genom att öka 

energieffektiviteten och andelen förnybar energi.

• Skapa förutsättningar för en strukturell omställning till en 

cirkulär ekonomi och bioekonomi där vi producerar och 

konsumerar på nya hållbara sätt

• Stärk länets hållbara försörjning av livsnödvändiga 

produkter och tjänster. 



Viktigaste ändringarna
• Klimatutmaningen har fått en tydligare roll. Det lyfts nu i 

rubrik, samt i text. Livsmedel och vatten har blivit en del av ett 

större sammanhang.

• Ökat fokus på cirkulär ekonomi, konsumtion och 

beteendeförändringar

• Två nya strategiska inriktningar



Önskvärt läge 
• En bostadsmarknad i balans

• Attraktiva boendemiljöer skapar social hållbarhet 

• Bra samordning mellan byggande och hållbara 

pendlingsmöjligheter

• Minskad segregation tack vare god 

samhällsplanering 



Strategiska inriktningar 
• Förbättra förutsättningarna för bostadsbyggande vid en 

växande befolkning och som en utvecklingsfaktor vid en 

minskande befolkning.

• Etablera regional samverkan kring fysisk planering som 

bidrar till att nå ett hållbart Örebro län.

• Förbättra förutsättningarna för levande landsbygder genom 

utbyggnad av digital infrastruktur, platsutveckling samt stöd 

till initiativ som möjliggör ökat distansarbete, 

delningsekonomi och minskat bilberoende.



Viktigaste ändringarna
• Digital infrastruktur

• Arbetsplatsens placering

• Fler kommuner med ökad efterfrågan på bostäder



Önskvärt läge 

• Ett hållbart transportsystem

• En attraktiv kollektivtrafik och integrerade 

arbetsmarknadsregioner 

• Ett attraktivt läge som lockar etableringar och 

investeringar



Strategiska inriktningar 
• Skapa förutsättningar för hållbara resor och transporter 

enligt strukturbilderna.

• Utveckla Örebro län som nod längs nationella och 

internationella transportstråk.

• Säkra en robust tillgång till digital infrastruktur i hela länet.



Viktigaste ändringarna
• Lyft upp hållbarhetsaspekterna så att de kommer först

• Ändrar fokus till den system-förändrande-effekterna av digital 

infrastruktur

• Önskvärt läge och strategiska inriktningar bidrar till fler 

effektmål än tidigare, både inom hög och jämlik livskvalitet 

och god resurseffektivitet.



Önskvärt läge 
• Ett län som är attraktivt att besöka, bo och 

bedriva verksamhet i

• Förbättrad livsmiljö för länets invånare



Strategiska inriktningar 
• Öka tillgängligheten till, utbudet av och samverkan kring 

paketering av natur, kultur och måltidsupplevelser.

• Stärk förutsättningarna för att fler företag ska kunna arbeta 

med hållbar turism. 

• Utveckla digitala förutsättningar och infrastruktur för företag 

och andra organisationer så att upplevelser och 

evenemang kan nå fler.



Viktigaste ändringarna
• Pandemins påverkan – hemestertrenden

• Integrerat hållbarhetsperspektiven tydligare

• Framtida fokus på natur, kultur och måltid

• Reviderade och nya strategiska inriktningar



• Uppföljning för ett utmaningsdrivet 

genomförande

• Samarbetsformer och roller



Remissförfarande

• 20 juni – 30 september

• Partnerskapet

• 29 september
− öppen remisskonferens



Möten

• Idag - 9/6, Regionala samverkansrådet.

Presentation av de stora dragen av remissversionen. 

- Partnerskapet är inbjudna

• 10/12 Regionala samverkansrådet. 

Möjlighet att komma med inspel på förslaget.

- Partnerskapet bjuds in.



Tack

• Frågor?



§107/21 Yttrande från ägarkommunerna, angående nya styrdokument för Samhällsbyggnad Bergslagen -   :

Denna behandling '§107/21 Yttrande från ägarkommunerna, angående nya styrdokument för Samhällsbyggnad

Bergslagen' har inget tjänsteutlåtande.



  

 

Tjänsteskrivelse 
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    KS 2021/54 
 Kommunstyrelseförvaltningen 

Henrik Arenvang 
 0581-810 34 
henrik.arenvang@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 
711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 

Yttrande från ägarkommunerna, angående nya styrdokument för 
Samhällsbyggnad Bergslagen 

Förslag till beslut 

Kommundirektören föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna 
föredragningen och lägga yttrande från ägarkommunerna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Efter den översyn av ägarstyrningen av kommunalförbundet 
Samhällsbyggnad Bergslagen som genomförts av medlemskommunerna, har 
arbetats fram ett förslag som innebär en ny finansieringsmodell och ny 
förbundsordning.  

Respektive kommunstyrelse har lämnad yttrande av förslagen till 
förbundsordning och ny finansieringsmodell, samt förslag till samordnad 
ekonomiprocess. 

Nästa steg 

Ägarkommunerna planerar för ett gemensam ”KNÖL-KS” där samtliga 
ordinarie ledamöter i de fyra kommunstyrelsen träffas tillsammans för att 
kunna diskutera gemensamma ärenden. Det är Ljusnarsbergs kommun som 
ansvarar för ”KNÖL-ks” 2022 och de planera att komma med en inbjudan till 
den 25 november inom kort. 

Inför mötet tillsammans med övriga kommunstyrelser bör Lindesbergs 
kommun ta ställning hur vi ställer oss till vilka verksamheter som vi 
ämnar/behöver samarbete kring och eventuellt även vilken associationsform 
vi föredrar. Därför återkommer ärendet till kommunstyrelsens beredande 
möte 14 september och för beslut/ställningstagande 19 oktober. 

 

Henrik Arenvang  
Förvaltningschef 

Bilagor: 

• Förstudie Samhällsbyggnad Bergslagen 2019-11-06 
• Konsekvensanalys Samhällsbyggnad Bergslagen 2020-03-19 
• Förslag ny förbundsordning Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
• Finansieringsmodell remissunderlag Samhällsbyggnad Bergslagen 
• Tidplan Samhällsbyggnad Bergslagen 2021 (KPMG) 
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• Hällefors yttrande över förslag till styrdokument för Samhällsbyggnad 

Bergslagen 
• Ljusnarsbergs kommun remissvar 
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 15 juni 

2021 KS § 84 - Remiss angående nya styrdokument för 
Samhällsbyggnad Bergslagen 

• Nora KS § 80 Styrdokument för Samhällsbyggnad Bergslagen KNÖL-
kommuner 

• Förslag reviderat samverkansavtal samhällsbyggnadsförvaltningen 
samhällsbyggnadsnämnd 

• Förslag reviderat reglemente samhällsbyggnadsnämnden 
• Tidslinje SBB-uppdraget.docx 



KS 2021/ 54-19

Tidslinje SBB-uppdraget

KNÖL-KS 25 maj 2019 Hällefors
Uppdrag till kommunchefer/direktörerna till målbild 2025 för Samhällsbyggnad Bergslagen

Beställning av förstudie förstudien godkändes av KSO, 14 augusti 2019
Work-shop på hemmaplanerna genomförs ( SWOT-analyser tas fram)

KNÖL-KS 6 november 2019 Nora

Förstudie tas fram som resultat av kommunvisa och gemensam Work-shop i Nora 6 november 2019

Förstudie presenteras för styrgrupp / referensgrupp Bilaga 1

Uppdrag till kommunchefer att ta fram Konsekvensanalys

Konsekvensanalys tas fram Bilaga 2

KNÖL-KS 6 maj 2020 Digitalt

Uppdrag till kommunchefer att ta fram

Beställning av projektplan för
- ny finansieringsmodell
- ny förbundsordning
- gemensam ekonomiprocess

godkändes av KSO, 20 augusti 2020

Under hösten 2020 sker enbart digitala möten, med kommunchefer, ekonomichefer och tillsammans
med samhällsbyggnadsförbundet. / Tidsförskjutning pga Corona.

KNÖL-KS november 2020 Ljusnarsberg
Inställt pga Corona

Beslut i styrgruppen att förslaget till ny förbundsordning, ny finansieringsmodell och gemensam
ekonomiprocess ska gå till respektive kommunstyrelse för yttrande,
istället för ett gemensamt KNÖL-ks. / 3 december 2020
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Januari -feb 2021
2021 Återkoppling av hela processen till de som var med i Work-shop från respektive kommun
hösten 2019 (september – oktober)

Sam tliga komm uner genom fö r lokala diskussio n( ”ks-presidier” + t jänste perso ner ) och går igenom
förslaget till ny förbundsordning, ny finansieringsmodell och gemensam ekonomiprocesser

Mars 2021

8 mars 2021, träffas styrgruppen/ referensgruppen digitalt tillsammans med Sara Linge, KPMG

Beslut att förslaget till ny finansieringsmodell, ny förbundsordning och gemensam ekonomiprocess
går till respektive kommunstyrelse för yttrande, och att de ska vara beslutat i varje kommun senast
30 juni.

Förslaget skickas ut till respektive kommunstyrelse under mars 2021 Bilagor 4,5

Yttrande kommer in från kommunstyrelserna Bilagor 6
Konsekvensbeskrivning från direktionen

Förslag på arbete:

Tidsplansförslag från KPMG Bilaga 5

KNÖL-KS, planeras till 25 november 2021 Ljusnarsberg



 

Förbundsordning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Gällande fr.o.m. X 

 

Nedanstående förbundsordning ersätter den förbundsordning för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som antogs av förbundsmedlemmarnas fullmäktige 

att gälla från och med den 1 januari 2017. 

 

Namn och säte 

1 §  

Kommunalförbundets (förbundet) namn är Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med 

säte i Nora kommun. 

 

Medlemmar 

2 §  

Medlemmar i kommunalförbundet är Hällefors kommun, Lindesberg kommun, Ljusnarsberg 

kommun och Nora kommun (förbundsmedlemmar). 

 

Förbundets ändamål mm. 

3 § 

Ändamålet med förbundet är att förbundsmedlemmarna i detta överlåter driften av 

verksamheter som presentas nedan: 

 

• Lokal- och miljöservice  
Lokal- och Miljöservice ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna 

bedriver verksamhet.  

 

Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder avseende 

maskiner för utförande av grunduppdraget. 

 

• Idrott  
Verksamhet Idrott ansvarar för drift och underhåll av idrottsanläggningar: 

fotbollsplaner, idrottsplatser, ishallar, badplatser, elljusspår och idrotts- och 

fritidsanläggningar övrigt.  

 

Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och större 

underhållsplaner.  
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• Park  
Verksamheten ansvarar för stora delar av allmän platsmark och möblering i park och 

tätortsnära skog. I uppdraget ingår att ta fram program, planer och rutiner för 

respektive kommuns arbete med grönytor och kommunala reservat. 

Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och 

underhållsplaner. 

• Gata  
Verksamheten ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator, broar 

och belysningsanläggningar. Förbundet är väghållningsmyndighet och ansvarar för 

parkeringsövervakning samt även för handläggning av schaktanvisningar, 

grävtillstånd, dispenstransporter, trafikanordningsplaner, parkeringstillstånd samt 

skade- och försäkringsärenden. Vägbelysning på det kommunala vägnätet, befintlig 

belysning på det enskilda vägnätet samt viss belysning på det statliga vägnätet är 

också en del av verksamhetens ansvar.  

Förutom driften omhändertar verksamheten även investeringsåtgärder inom 

gata/trafik i samtliga medlemskommuner. 

• Vatten och Avlopp  
Verksamheten ansvarar att distribuera och producera dricksvatten av godkänd 

kvalitet och för att avleda och rena avloppsvatten inom givna gränsvärden. 

VA-avdelningen ansvarar för att alla abonnenter tillhörande kommunernas 

verksamhetsområden får ett bra vatten, samt att spillvatten avleds och renas till 

godkända gränsvärden.  

VA-avdelningen ansvarar för:  

-  Drift, underhåll samt investeringar av VA-ledningsnät och VA-verk.  

-  Producera godkänt dricksvatten.  

-  Avleda spill- och dagvatten.  

- Spillvattnet renas till godkända utsläppsvärden enligt gällande lagkrav. 

 

Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och 

underhållsplaner. 

 

• Avfall och Återvinning  
Avdelningen Avfall och återvinning ansvarar för insamling, transport, återvinning, 

bortskaffande och planering av hushållsavfall. 

 

Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och 

underhållsplaner. 

 

• Specialistfunktioner 
Specialistfunktioner finns i organisationen som stödjande för kärnverksamheten 

och/eller medlemmarnas behov 

 

• Projektverksamhet  
Projektverksamheten avser projektledningsinsatser och därmed tillhörande uppgifter 

rörande de verksamheter som kommunalförbundet ansvarar för. 



 

 

• Servicecenter  
Servicecenter levererar service till invånarna i kommunerna inom de områden som 

förbundet ansvarar för.  

 

• Praktikverksamhet 
Förbundet ska på förbundsmedlems begäran tillhandahålla praktikplatser inom sina 

verksamheter för medlemskommunernas arbetsmarknadsåtgärder.  

 

Förbundet ska för samtliga verksamheter omvärldsbevaka samt samordna internt och externt 

med övriga aktörer. För att kunna bedriva ovanstående verksamheter uppdrar 

medlemskommunerna åt förbundet att även hålla särskilda funktioner som stöd för 

verksamheten i sin basorganisation. 

Förbundet skall precisera sina verksamheter inklusive basorganisationen i en 

verksamhetsplan för mandatperioden. Det upprättas även avtalssamverkan i ett 

Servicenivåavtal1 per respektive förbundsmedlem och verksamhet som ligger till grund för 

vad som ska utföras inom verksamheten. 

4 §  

Förbundet är ansvarigt för utförandet av de skattefinansierade verksamheter som 

förbundsmedlemmarna beställer. Förbundsmedlemmarna ska ha tillgång till relevanta 

underlag för beställning av utförande av en verksamhet. Underlagen ska vara uppdaterade i 

enlighet med gällande regelverk samt uppdaterade utifrån de behov som krävs för att 

upprätthålla verksamheten på normal kvalitetsnivå utan värdeförluster (underhåll). På 

förbundsmedlems begäran ska förbundet vara behjälpliga att förse medlemmen med 

underlag som stöd för prioriteringar av drift och investeringar. 

5 §  

Förbundsmedlemmarna är ansvariga för beställningen av utförande av specificerade 

verksamheter och informationen däri. I de fall en förbundsmedlem inte aktivt beslutar om 

särskild beställning per den 31/12 året innan budgetår, har medlemmen överlämnat vården 

av den kommunala angelägenheten till förbundet och därmed accepterat direktionens beslut 

om kvalitetsnivå och kostnad för verksamheten. 

 

Organisation och styrning 

6 §  

Förbundet ska vara ett kommunalförbund med förbundsdirektion.  

7 §  

Förbundsdirektionen som också är förbundsstyrelse utser förbundsdirektör. 

Förbundsdirektionen ska i sin styrning regelbundet samråda med företrädare för 

kommunstyrelserna i medlemskommunerna. Samråd ska ske två gånger årligen eller annars 

om det finns skäl för det. Direktionen kan överlåta att ordförande att samråda med 

kommunstyrelsens ordförande i respektive medlemskommun.  

 
1 Servicenivåavtal - ett serviceavtal som anger vilken kvalitetsnivå en leverans ska hålla. 



 

8 §  

Förbundsdirektionen ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Förbundsmedlemmarnas 

fullmäktige i Nora kommun, Hällefors kommun och Ljusnarsbergs kommun utser vardera två 

ledamöter och två ersättare och Lindesbergs kommun utser tre ledamöter och tre ersättare.  

9 §  

I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid ska 9 

kap. 3, 4 och 7 § kommunallagen2 tillämpas.   

10 §  

Medlemskommunerna ska via sina kommundirektörer/chefer säkerställa att ärenden av 

principiell karaktär som rör kommunalförbundets verksamhet beslutas av 

medlemskommunernas respektive fullmäktige. I samråd mellan förbundsdirektionen och 

kommunerna enligt 7 § ska kommunalförbundet uppmärksamma kommunföreträdarna på 

sådana ärenden. Beredningen av dessa ärenden ska även ske samordnat av 

förbundsdirektör och kommundirektörer/chefer i medlemskommunerna innan ärendet 

beslutas i förbundets direktion.  

 

Revision 

11 §  

För granskning av förbundets verksamhet utses sex revisorer, varav Lindesbergs kommun 

utser tre revisorer och Hällefors kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun utser 

en revisor vardera. Revisorerna väljs av kommunfullmäktige i medlemskommunerna på 

samma sätt som gäller för en kommun 12 kap. 4 § kommunallagen.  

12 § 

Revisorerna ska väljas för samma mandatperiod som ledamöter och ersättare i 

förbundsdirektionen. Revisorer kan omväljas en eller flera gånger.  

13 § 

Enligt 9 kap. 13 § kommunallagen ska revisorerna avge en revisionsberättelse till varje 

förbundsmedlem. Förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige ska sedan var för sig besluta 

om ansvarsfrihet. 

 

Initiativrätt 

14 §  

Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen samt förbundsmedlem genom 

framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. 

 

  

 
2 Kommunallagen (2017:725) 



 

Närvarorätt 

15 §  

Ledamöter i medlemmarnas kommunstyrelse har närvaro- och yttranderätt vid direktionens 

sammanträden. 

 

Särskilda beslut 

16 § 

Det är kommunfullmäktige i respektive medlemskommun som fattar beslut i ärenden av 

principiell beskaffenhet eller i ärenden av större vikt för kommunen. Förbundet äger således 

ej rätt att fatta beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet. 

 

Kungörelser och tillkännagivande 

17 § 

Förbundets kungörelser och andra tillkännagivandet om protokollsjustering och övriga 

tillkännagivanden ska anslås på varje medlemskommuns digitala anslagstavla. Förbundets 

anslagstavla utgörs av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens digitala anslagstavla.  

 

Uppsikt, information och dialog 

18 § 

Förbundet står under uppsikt av medlemmarnas kommunstyrelser enligt 6 kap. 1 § 

kommunallagen. Förbundet ska tillhandahålla information som efterfrågas för att 

kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsikt. Förbundet ska informera medlemmarna om 

principiella händelser eller händelser av vikt för medlemskommunerna samt föra dialog om 

det. 

Försäkringar  

19 § 

Förbundet är ansvarigt för att teckna försäkringar för ansvar, den lösa egendom som 

överförs samt eventuell fast egendom som överförs ägarmässigt. 

 

Lån, borgen och andra ansvarsförbindelser 

20 § 

Förbundet får inte utan medgivande från samtliga medlemmar genomföra investeringar eller 

ådra sig kostnader, uppta lån eller ingå borgensåtagande utöver vad som följer av fastställd 

budget.  

21 § 

Förbundet saknar rätt att utan medgivande från samtliga medlemskommuner bilda aktiebolag 

eller andra bolag, stiftelser eller ingå som delägare i andra företag.  

  



 

22 § 

Förbundet får inte köpa eller sälja fast egendom eller egendom som förbundet förvärvat från 

medlemskommun utöver vad som följer av fastställd budget eller efter medgivande från den 

eller de medlemmar den fasta egendomen berör.  

 

Finansiering och kostnadsfördelning 

23 § 

Förbundets kostnader ska fördelas så att de hänförs till respektive kommun och verksamhet 

som kostnaden avser. Kostnader som inte direkt kan hänföras till respektive kommun ska 

fördelas i proportion till befolkningsantalet i respektive medlemskommun per den 1 november 

det närmast föregående kalenderåret. Om den proportionella fördelningen bedöms oskälig 

kan annan fördelning i undantagsfall användas efter beslut av respektive 

kommunfullmäktige. Följande principer ska gälla för finansiering av förbundets kostnader.  

 

• Kostnader för en basorganisation (skattefinansierad del), servicecenter, specialister 

och andra verksamheter i förbundet som medlemmarna kommer överens om, ska 

finansiera solidariskt och fördelas med en fördelningsnyckel beräknad med 

utgångspunkt i kommunernas befolkningsantal per den 1 november året innan det 

aktuella verksamhetsåret.  

• De taxefinansierade verksamheterna vatten och avlopp samt avfall finansieras av 

taxor. Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om taxor efter förslag från 

förbundet.  

• Kostnader för övrig verksamhet finansieras genom en köp/säljmodell.  

24 § 

Förbundet ska för verksamhet som omfattas av köp/säljmodell teckna avtalssamverkan i ett 

Servicenivåavtal med respektive medlemskommun för respektive verksamhet som beskriver 

åtaganden mellan kommunerna och förbundet samt ersättningar för dessa tjänster. 

 

25 § 

Ersättning för basorganisationen samt grunduppdragen som regleras via Servicenivåavtal för 

de skattefinansierade verksamhetsdelarna utbetalas med 1/12 månadsvis per den 23:e 

respektive månad från respektive medlemskommun. Ersättningsnivån regleras i dessa fall i 

samband med den årliga budgetprocessen. Tilläggstjänster faktureras separat. 

 

Budget och ekonomistyrning 
26 § 

Direktionen ska årligen fastställa budget med tillhörande mål och verksamhetsplan för 

förbundet inom den ram som kommunmedlemmarna har enats om. Budgeten ska innehålla 

en plan för förbundets ekonomi under budgetåret samt en generell plan för ekonomin under 

den kommande treårsperioden. Budgeten ska även innehålla uppgifter om den 

likviditetsbuffert förbundet ska ha. 

  



 

27 § 

Ramen för budget fastställs av kommunfullmäktige i medlemskommunerna efter förslag 

framtaget av förbundet.  

28 § 

Direktionen ska årligen samråda med medlemmarna om förslag till driftbudget och 

investeringsramar. Förslag till budgetram för drift och Servicenivåavtal inklusive prisuppgifter 

som medlemmarna ska erlägga till förbundet i enlighet med § 24 för nästkommande år ska 

delges kommunerna senast den 15 mars året innan det aktuella verksamhetsåret. Förslag till 

investeringsramar ska delges kommunerna senast under november månad året 

dessförinnan. 

29 § 

Direktionen ska fastställa sin internbudget för nästkommande år senast i december månad. 

Budget fastställs av direktionen genom att minst två tredjedelar av ledamöterna godkänner 

förslaget.  

30 § 

Förbundet ska redovisa bokslutsuppgifter som underlag för kommunernas sammanställda 
redovisning senast den 31 januari. Underlaget ska innehålla en uppföljning av förbundets 
kostnader och intäkter under det föregående räkenskapsåret. 
 
31 §  

Om taxefinansierad verksamhet visar överskott eller underskott ska, beaktat förbundets 
konsolideringsbehov inom den taxefinansierade verksamheten, justering av aktuell taxa ske. 
Om den verkliga kostnaden för skattefinansierad verksamhet är högre än den ersättningen 
medlemmen erlagt till förbundet under det aktuella verksamhetsåret ska medlemmen täcka 
bristen. Om den verkliga kostnaden för skattefinansierad verksamhet är lägre än den 

ersättning medlemmen erlagt till förbundet under det aktuella verksamhetsåret ska 

medlemmen gottskrivas överskottet.  

Förbundet ska för medlemmarna redovisa skälen till avvikelserna från budget, vilka åtgärder 

som förbundet har vidtagit eller avser att vidta samt förväntat resultat av åtgärderna. Om 

balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras i förhållande till 

medlemmarna under de närmast följande tre åren. 

32 § 

Det ekonomiska resultatet för respektive verksamhet som var och en av medlemmarna 

överlåtit skötsel för till förbundet fastställs i och med direktionens beslut om förbundets 

årsredovisning. Eventuellt överskott utbetalas samt underskott inbetalas snarast efter att 

överskott/underskott fastställts av direktionen. 

33 § 

Förbundets årsredovisning ska beslutas av direktionen och lämnas till medlemmarna senast 

31 mars för godkännande. 

 

  



 

Andelstal 
34 § 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder enligt 

följande: 

• Kommunalförbundet ska så långt möjligt göra en direkt fördelning av tillgångar och 

skulder mellan medlemskommunerna.  

• I de fall direkt härledning till enskild medlemskommun inte är möjlig ska förbundet 

använda sig av schablonmässig fördelningsgrund, befolkningsandel. 

• Om förbundet får en obalans mellan fördelad resultaträkning och fördelad 

balansräkning till respektive medlemskommun ska fördelningen hanteras på ett 

sådant sätt som bedöms vara skäligt. Direktionen fattar beslut om hur en sådan 

differens ska hanteras och fördelas.  

Tillämpliga lagbestämmelser i övrigt gällande fördelning av tillgångar och skulder för enskilda 
verksamheter ska följas. Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall 
förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av 
förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 
 
 

Ersättningar till förtroendevalda 

35 § 

Sammanträdesarvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i 

direktionen samt till revisorerna fastställts i särskilt arvodesreglemente för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, antaget av medlemskommunernas fullmäktige.  

Ändringar, tillägg och återtagande av verksamhet 

36 § 

Medlem kan inte, helt eller delvis, återta ansvaret eller överlåta ansvaret till annan avseende 

de uppgifter som medlemmen överlåtit till förbundet med undantag av vad som följer i detta 

avsnitt. Utökning av kommunalförbundets verksamhet ska godkännas av samtliga 

medlemmar eller, i förekommande fall, av de medlemmar som avser att samverka om viss 

verksamhet förutsatt att inga merkostnader belastar övriga medlemmar. 

37 § 

Förbundsmedlem kan begära utträde från enskild verksamhet som beställts via 

avtalssamverkan med Servicenivåavtal. 

38 § 

Förbundet ska före beslut om utträde från en enskild verksamhet ges möjlighet att till 

medlemmarna redovisa konsekvenserna för förbundet av föreslagen åtgärd och en utredning 

av eventuella övervältringskostnader ska genomföras. Förbundsdirektionen ska yttra sig om 

eventuell kostnad som uppstår samt risker och konsekvenser för kvarstående verksamheter 

och medlemmar samt hur dessa kan hanteras. Om kostnader eller andra risker bedöms 

ohanterliga av direktionen eller enskild medlem kan de övriga förbundsmedlemmarna neka 

uppsägningen av den enskilda verksamheten. Förutsättningen för att återta en verksamhet 

är att samtliga förbundsmedlemmar godkänner det efter redovisning av konsekvenserna.  

  



 

39 § 

Om förbundet förorsakas merkostnader eller avvecklingskostnader ska medlemmen stå 

ansvarig för kostnaden. Verksamhet eller ledningsfunktioner som krävs för att bedriva 

kvarvarande verksamhet även efter avveckling avseende viss kommun kvarstår i 

basorganisationen med fortsatt solidarisk finansiering. Vilka dessa är ska framgå av 

konsekvensanalysen enligt 38 §.  

40 § 

I den mån det blir aktuellt med förändringar hanteras detta på följande sätt: 

- vid förändringar av volym/kvalitet ska skriftlig överenskommelse tecknas mellan 

förbundet och medlemskommunen därom. Om detta förorsakar förbundet 

merkostnader-/avvecklingskostnader ska medlemmen stå ansvarig för 

kostnaderna. Förändringar avseende hela objekt eller andra större förändringar 

som inte behandlas i budgetprocessen utan kommuniceras senare påverkar 

kommunens kostnader nästkommande år. Övriga förändringar påverkar 

kommunens kostnader så snart förbundet haft möjlighet att ställa om 

verksamheten. 

- vid investering eller avyttring av investering i en medlemskommun som innebär 

väsentligt förändrad driftskostnad för förbundet ska skriftlig överenskommelse 

tecknas om reglering mellan förbundet och medlemskommunen därom. 

- i de fall lagstadgade pålagor förändrar villkoren för verksamheten ska 
kommunalförbundet beakta det i sitt budgetförslag. 

41 § 

Oberoende av ovanstående gäller följande vid förbundsmedlems försäljning av fastighet till 
annan än av medlemmen kontrollerat bolag. Förbundsmedlemmen ska så snart som 
praktiskt möjligt meddela förbundet om medlemmen avser att överlåta fastighet för vilken 
förbundet sköter fastighetsförvaltningen. Förbundets skötsel av fastigheten ska, gentemot 
förbundsmedlemmen, upphöra i samband med att fastigheten avyttras.  
 
Förbundsmedlemmen svarar för de merkostnader och avvecklingskostnader – till exempel 
lön till personal under den tid det tar att avveckla personalen – som förbundet har på grund 
av att medlemmen överlåtit fastigheten. Förbundet ska vidta nödvändiga åtgärder för att 
minimera sådana kostnader. Medlem kan överlåta ansvaret för ytterligare uppgifter till 
förbundet efter skriftlig överenskommelse med förbundet därom, förutsatt att den ersättning 
som övriga medlemmar erlägger till förbundet därvid minskar eller är oförändrad. 
 

Utträde ur förbundet 

42 § 

Förbundsmedlem äger genom skriftlig uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 

maximalt tre år och räknas från den tidpunkt övriga medlemmar delgivits skriftlig uppsägning. 

Utträde sker vid det årsskifte som inträffar närmast efter det att två år gått sedan uppsägning. 

43 § 

Vid medlems utträde ur förbundet ska på detta tillskiftas dess andel i förbundets behållna 

förmögenhet enligt § 34 angivet andelstal per utträdesdagen. Tillgångar och skulder ska 

upptas till bokförda värden. Det belopp som faller på andelen ska av förbundet utbetalas 

inom tre månader från utträdesdagen.  

  



 

44 § 

När medlem utträtt ur förbundet upphör dess ansvar för förbundets skulder enligt 9 kap. 11 § 

kommunallagen om överenskommelse om annat inte träffats.  

45 § 

Vid medlems utträde ur förbundet ska resterande medlemmar i god tid anta en ny 

förbundsordning att gälla från utträdesdagen. Har så ej skett ska förbundet omedelbart träda 

i likvidation. 

46 § 

Har medlem sagt upp sig till utträde ur förbundet äger någon eller alla av de övriga inom ett 

år från uppsägningen skriftligt hos förbundet påfordra att förbundet träder i likvidation. 

Likvidationsförfarandet ska då inledas senast ett år efter sådan påfordran om inte samtliga 

medlemmar enas om annat. Träder förbundet i likvidation på grund av denna bestämmelse 

ska vad som sägs i § 47 ej äga fortsatt tillämpning. 

 

Likvidation och upplösning 

47 § 

Förbundet ska träda i likvidation om samtliga medlemmar så beslutar. Har sådana ändrade 

förhållanden inträtt att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt att en medlem i 

fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet, ska på begäran av 

medlemmen förbundet omedelbart träda i likvidation. 

48 § 

Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. När förbundet har 

trätt i likvidation får kallelse på förbundets okända borgenärer sökas av medlem eller 

likvidatorn.  

49 § 

När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom, i den mån det behövs för 

likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 

lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig 

avveckling.  

50 § 

När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska förbundsdirektionen avge 

slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i 

dess helhet. Berättelsen ska även innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. 

Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 

Förvaltningsberättelsen som rör likvidationen i sin helhet ska granskas av förbundets 

revisorer. 

51 § 

När likvidationsuppdraget är fullgjort ska förbundsdirektionen besluta om vilken av förbundets 
medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 
 
  



 

52 § 

Förvaltningsberättelsen, redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen ska delges var 
och en av medlemmarna. När berättelsen, redovisningshandlingarna och 
revisionsberättelsen delgetts samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.  
 
53 § 

En medlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av 
förbundsdirektionen har rätt att väcka talan om detta mot de övriga medlemmarna inom ett år 
från det slutredovisningen delgavs medlemmen. 
 

54 § 

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks 
mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av en ytterligare 
likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta. 
 

Tvister 

55 § 

Tvister mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en 
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande3. 
Meningsskiljaktigheter mellan förbundsmedlemmarna ska i möjligaste mån lösas i 
samförstånd och vid beredning av organisationen för ledning (se § 10).  
 

Ikraftträdande  

56 § 

Denna förbundsordning träder i kraft från den x och bilaga x, fördelningstalen gäller från och 

med x när det beslutats av samtliga förbundsmedlemmar. 

 

3 Lag (1999:116) om skiljeförfarande 
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Bakgrund
Kort om arbetsmaterialet

Detta arbetsmaterial är ett underlag som stöd för medlemmarnas behandling av remissversion av förslag till ny 

förbundsordning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB). Remissen avser inte detta arbetsmaterial utan enbart 

förbundsordningen. Materialet biläggs förbundsordningen för att ge en förståelse för de delar som rör finansieringsmodell 

för den skattefinansierade verksamheten i kommunalförbundet.

Av förslag till ny förbundsordning framgår följande gällande finansiering av kommunalförbundets kostnader:

• Kostnader för en basorganisation (skattefinansierad del) och andra verksamheter i förbundet som kommunerna avser 

finansiera solidariskt finansieras av kommunerna och fördelas med en fördelningsnyckel beräknad med utgångspunkt i 

kommunernas befolkningsantal per den 1 november året innan det aktuella verksamhetsåret. 

• De taxefinansierade verksamheterna vatten och avlopp samt avfall finansieras av taxor. Kommunfullmäktige i respektive 

kommunfullmäktige beslutar om taxor efter förslag från förbundet. Kostnader för övrig verksamhet finansieras genom en 

köp/säljmodell.

Detta arbetsmaterial beskriver förslag till principer för av skattefinansierad del av basorganisation respektive övriga 

skattefinansierade verksamheter.

Införande

Parallellt med remissarbetet avseende förbundsordningen fortskrider arbetet med att utveckla finansieringsmodellen. 

Planen är att under 2021 arbeta vidare med de verksamheter där förslag till finansieringsprincip ännu inte är klart. De 

ekonomiska konsekvenser som nya principer för finansiering medför utreds allteftersom principerna utvecklas. 

Finansieringsmodellen bygger på att ställningstaganden om kvalitet beslutas på politisk nivå i kommunerna och inga 

förändringar som medför ekonomiska konsekvenser för kommunerna genomförs utan att det finns sådana beslut som 

grund.

Tanken är att efter ett eventuellt godkännande av ny förbundsordning i medlemskommunerna införa den nya 

finansieringsmodellen successivt allteftersom principer och praktiska arbetssätt utvecklas.
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ArbetsmaterialDenna finansieringsmodell utgår från följande principer:

• Kostnader för en basorganisation (skattefinansierad del) och andra verksamheter i 

förbundet som kommunerna avser finansiera solidariskt finansieras av kommunerna och 

fördelas med en fördelningsnyckel beräknad med utgångspunkt i kommunernas 

befolkningsantal per den 1 november året innan det aktuella verksamhetsåret. 

• De taxefinansierade verksamheterna vatten och avlopp samt avfall finansieras av taxor. 

Kommunfullmäktige i respektive kommunfullmäktige beslutar om taxor efter förslag från 

förbundet. 

• Kostnader för övrig verksamhet finansieras genom en köp/säljmodell.

I detta dokument beskrivs finansiering av kostnader för skattefinansierad del av 

basorganisation och övrig verksamhet.

Den nya finansieringsmodellen baseras på följande styrdokument:

- Förbundsordning

- Fullmäktige- och styrelsebeslut i respektive kommun rörande kvalitetsnivåer och 

omfattning av respektive tjänst

- Servicenivåavtal för de verksamheter som finansieras av genom köp/säljsystemet

Vid införandetidpunkten är ambitionen att den nya finansieringsmodellen ska ge 

kommunalförbundet en ersättning som svarar mot dagens kostnadsnivå, med undantag för 

de områden där något annat särskilt anges. Förändringar i ambitioner, antal objekt etc. kan 

därefter utredas vidare för att påverka kostnader och finansiering kommande år.

I samband med de årliga budgetprocesserna beslutas dels en uppräkning av kommande 

års kostnadsnivå, dels effektiviseringskrav. Uppräkningsfaktorn baseras på relevant index 

eller andra relevanta uppgifter om kostnadsförändringar. Effektiviseringskravet baseras på 

en benchmarking avseende kostnadsnivån jämfört med andra liknande verksamheter, 

uppföljning av kostnader och intäkter eller andra relevanta uppgifter.

Resultat vid årets slut identifieras för respektive verksamhets skattefinansierade del och 

regleras netto gentemot medlemskommunerna året efter verksamhetsåret.

Principer och förutsättningar
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Basverksamheten
Finansiering

Styrning 

Finansiering av 

skattefinansierad 

del via 

fördelnings-

nyckel baserad 

på befolkningstal. 

Solidariskt 

ansvar

Direktionsstyrd 

verksamhet

Effektiviseringskrav 

på direktionen

En kommunal basorganisation består traditionellt av stabsfunktioner såsom HR, 

Ekonomi, Upphandling och Kansli, samt Ledning, Politisk ledning och Revision.

Kostnaderna fördelas på taxe- respektive ej taxefinansierad verksamhet med 50 % på 

vardera delen. Den del av kostnaderna för basorganisationen som avser ej 

taxefinansierad verksamhet fördelas solidariskt mellan kommunerna med stöd av en 

fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln baseras på befolkningsmängd

5

I kommunalförbundet beräknas denna verksamhet med utgångspunkt i nuvarande 

kostnader för:

- Politisk ledning/direktion 

- Revision

- Förbundschef

- Avdelningschefer, ej taxefinansierad verksamhet

- Ekonomifunktion

- HR-funktion

- Kanslifunktion

- Upphandling

- IT (köps av Nora kommun och Hällefors kommun)

- Löneadministration (köps av Nora kommun)

- Lokaler

- Ev. behov tillkommande funktioner för fortsatt utredning, exempelvis

- Kommunikation

- Säkerhetschef

Arbetsmaterial
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Projektverksamheten
Finansiering

Styrning 

Finansiering sker 

via timpris. 

Nedlagd 

tid/tidsregistrering 

Direktionsstyrd 

verksamhet. 

Avrop från 

avdelningar i SBB 

samt medlems-

kommunerna

Projektledningsverksamheten finansieras baserat på nedlagd tid för projektledning 

och kommun samt ett timpris för verksamheten.

Projektledningsinsatser som kan kopplas till ett investeringsprojekt, registreras på 

projekten och ingår i den totala investeringsutgiften. Kostnaden interndebiteras

berörd verksamhet i kommunalförbundet.

Utreds vidare om hantering av förstudier och projektledningsinsatser som inte kan 
kopplas till ett investeringsprojekt.

Kommunernas beställning 

Insatser avropas från fall till fall via en beställningsfunktion. Innehåll, omfattning och 

andra krav på projektledningen avtalas med berörda avdelningar i 

kommunalförbundet i servicenivåavtal. Beskrivning av form för förstudier respektive 

projekt ska framgå.

Utreds vidare om beställningsfunktion internt SBB/medlemskommuner.

Kostnad

Kostnaden beräknas med ett timpris i grunden.

Timpriset beräknas som total direkt hänförlig kostnad för 

projektledningsverksamheten dividerat med antal debiterbara arbetstimmar. 

I kostnadsmassan ingår 

- Personalkostnader inkl verksamhetsnära ledning

- Ev övriga kostnader

Arbetsmaterial
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Serviceverksamheten
Finansiering

Styrning 

Kostnaden för icke 

taxefinansierad 

verksamhet fördelas med 

nyckel för 

befolkningsantal

Direktionsstyrd 

verksamhet

Serviceverksamheten avser verksamhet som levererar service till invånare i 

kommunerna inom de områden som kommunalförbundet ansvarar för. Kostnaderna 

fördelas på taxe- respektive icke taxefinansierad verksamhet. 

Den del av kostnaderna för basorganisationen som avser ej taxefinansierad 

verksamhet fördelas solidariskt mellan kommunerna med stöd av en 

fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln baseras på befolkningsmängd.

Kostnad

75 % av kostnaderna i servicecenter avser enbart taxefinansierad verksamhet. 

Återstående 25 % fördelas med 50 % vardera på taxefinansierad resp. ej 

taxefinansierad verksamhet. Den del som belöper på ej taxefinansierad verksamhet 

fördelas enligt fördelningsnyckel befolkningsantal. 

I kostnadsmassan ingår 

- Personalkostnader inkl. verksamhetsnära ledning

- Övriga kostnader

Arbetsmaterial
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Lokal- och miljöservice
Finansiering

Styrning 

Finansiering sker 

via kommun-

gemensamt timpris

Reglering av kvm 

Beslut om 

städfrekvens

Ev. tilläggsbeställ-

ningar

Policynivå
Utgångspunkt för lokalvårdsverksamheten är beslut i kommunernas fullmäktige om 

kvalitetsnivå och städfrekvens. Dessa beslut baseras på Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer.

Verksamhetsnivå
Kommunernas beställning årligen

Antal kvm och objekt samt klassificering av ytor t ex toalett, korridor mm. 

De ytor som kommunen beställer lokalvård för klassas för tidsåtgång per städning. 

Kommunens eget beslut om städfrekvens/kvalitetsnivå ligger till grund för beräkning av 

total tidsåtgång. 

Kostnad

Kostnaden beräknas med ett timpris i grunden som avser samtliga medlemskommuner. 

Timpriset beräknas som total direkt hänförlig kostnad för lokalvårdsverksamheten 

dividerat med antal debiterbara arbetstimmar. 

I kostnadsmassan ingår 

- Personalkostnader inkl städledning

- Materialkostnader, städmaterial, kläder etc.

- Utrustning, kostnader för direktavskrivna maskiner och avskrivningskostnader

Kommunalförbundet beräknar en kostnad per objekt som städas i respektive kommun. 

För utrustning ska finnas en underhållsplan. Kommunen ersätter kommunalförbundet 

per ett år i taget för objektens lokalvård. Det gäller ordinarie löpande verksamhet enligt 

överenskommelse servicessamtal mellan respektive kommun och SBB, dokumenteras i 

servicenivåavtal. Tilläggsbeställningar görs i särskild ordning och faktureras i särskild 

ordning.

Arbetsmaterial
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Lokal- och miljöservice: fortsättning
Finansiering

Styrning 

Förändring i beställning

Tillkommande hela objekt eller avveckling av hela objekt kommuniceras i 

budgetprocessen för att möjliggöra anpassning av produktionen. Detsamma 

gäller förändring av städfrekvens. Förändringar avseende städfrekvens och 

hela objekt som inte finns med i budgetprocessen utan kommer in senare 

påverkar kommunens kostnader nästkommande verksamhetsår. 

Minskning och ökning av delar av objekt/ytor som kommuniceras i 

budgetprocessen inför kommande budgetår påverkar kommunens kostnad 

kommande verksamhetsår. Minskning och ökning av delar av objekt/ytor som 

kommuniceras under löpande år påverkar verksamhet och kostnad så snart 

kommunalförbundet har kunnat ställa om produktionen. 

Finansiering sker 

via kommun-

gemensamt timpris

Reglering av kvm 

Beslut om 

städfrekvens

Ev. 

tilläggsbeställning

ar

.

Arbetsmaterial
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Idrott
Finansiering

Styrning 

Reglering antal 

objekt

Beslut om 

kvalitetsnivå

Ev. 

tilläggsbeställningar

Lämplig 

finansierings-

princip utreds

Policynivå
Utgångspunkt för idrottsverksamheten är beslut i kommunernas styrelse om kvalitetsnivån. 

Dessa beslut baseras i första läget på det som levereras per objekt idag, vilket konkretiseras 

i  underhållsplan och basöverenskommelse för tjänsten Idrott. Eventuella önskemål om 

förändringar utreds vid behov vidare och kan vid behov ligga till grund för revidering av 

fullmäktiges beslut. En förutsättning är att dialog med idrottsföreningar om kvalitetsnivån 

genomförs av berörd kommun.

Verksamhetsnivå
Kommunernas beställning årligen

Befintliga objekt samt kostnadsberäkning av insatser per objekt. 

Kommunens eget beslut om kvalitetsnivå och omfattning ligger till grund för beräkning av 

kostnaden. 

Kostnad

Utreds om finansiering sker via pris per objekt, timpris, kvadratmeterpris eller annat.
Priset beräknas som total direkt hänförlig kostnad för idrottsverksamheten dividerat med 

antal debiterbara arbetstimmar, kvadratmeter eller annan faktor. 

I kostnadsmassan ingår 

- Personalkostnader inkl verksamhetsnära ledning 

- Materialkostnader, kläder etc.

- Utrustning, kostnader för direktavskrivna maskiner och avskrivningskostnader

Kommunalförbundet tar fram en kostnad per objekt som sköts i respektive kommun. En 

underhållsplan ska finnas för utrustningen. Kommunen ersätter kommunalförbundet per ett 

år i taget för objektens skötsel. Det gäller ordinarie löpande verksamhet enligt 

överenskommelse i servicessamtal mellan respektive kommun och SBB, dokumenteras i 

servicenivåavtal. Tilläggsbeställningar görs i särskild ordning och faktureras i särskild 

ordning.

Arbetsmaterial



11© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Idrott- fortsättning
Finansiering

Styrning 

Förändring i beställning

Tillkommande hela objekt eller avveckling av hela objekt kommuniceras i 

budgetprocessen för att möjliggöra anpassning av produktionen. Detsamma gäller 

förändring av kvalitetsnivå. Förändringar avseende kvalitetsnivå och hela objekt som 

inte finns med i budgetprocessen utan kommer in senare påverkar kommunens 

kostnader nästkommande verksamhetsår. 

Minskning och ökning av insats som rör av delar av objekt som kommuniceras i 

budgetprocessen inför kommande budgetår påverkar kommunens kostnad kommande 

verksamhetsår. Minskning och ökning som kommuniceras under löpande år påverkar 

verksamhet och kostnad så snart kommunalförbundet har kunnat ställa om 

produktionen. 

Lämplig 

finansierings-

princip utreds

Reglering antal 

objekt

Beslut om 

kvalitetsnivå

Ev. 

tilläggsbeställningar

Arbetsmaterial



12© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Park 
Finansiering

Styrning 

Lämplig 

finansierings-

princip utreds

Grönplan 

naturområden

Underhållsplan 

parker

Skogsbruksplan

Ev

tilläggsbeställningar

Policynivå
Utgångspunkt för parkverksamheten är beslut i kommunernas styrelser om 

underhållsplaner som utgår från en basöverenskommelse för tjänsten Park. Av planen 

framgår vilka ytor som klipps på vilket sätt, vilken utsmyckning och vart som denna ska 

finnas, etc. Detta beslut baseras i första läget på det som levereras per objekt idag för 

respektive kommun. Eventuella önskemål om förändringar utreds vid behov vidare och 

kan vid behov ligga till grund för revidering av styrelsernas beslut.

Verksamhetsnivå
Kommunernas beställning årligen

Befintliga objekt samt kostnadsberäkning av insatser per objekt. 

Kommunens eget beslut om kvalitetsnivå och omfattning ligger till grund för beräkning 

av kostnaden.

Kostnad

Utreds om finansiering sker via pris per objekt, timpris, kvadratmeterpris eller annat.
Priset beräknas som total direkt hänförlig kostnad för parkverksamheten dividerat med 

antal debiterbara arbetstimmar, kvadratmeterpris eller annat. 

I kostnadsmassan ingår 

- Personalkostnader inkl verksamhetsnära ledning *)

- Materialkostnader, kläder etc.

- Utrustning, kostnader för direktavskrivna maskiner och avskrivningskostnader

Kommunalförbundet tar fram en kostnad per objekt som sköts i respektive kommun.  

Kommunen ersätter kommunalförbundet per ett år i taget för objektens skötsel. Det 

gäller ordinarie löpande verksamhet enligt överenskommelse i servicessamtal mellan 

respektive kommun och SBB, dokumenteras i servicenivåavtal. Tilläggsbeställningar 

görs i särskild ordning och faktureras i särskild ordning.

Arbetsmaterial
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Park- fortsättning
Finansiering

Styrning 

Förändring i beställning

Tillkommande hela objekt eller avveckling av hela objekt kommuniceras i 

budgetprocessen för att möjliggöra anpassning av produktionen. Detsamma gäller 

förändring av kvalitetsnivå. Förändringar avseende kvalitetsnivå och hela objekt som 

inte finns med i budgetprocessen utan kommer in senare påverkar kommunens 

kostnader nästkommande verksamhetsår. 

Minskning och ökning av insats som rör av delar av objekt som kommuniceras i 

budgetprocessen inför kommande budgetår påverkar kommunens kostnad 

kommande verksamhetsår. Minskning och ökning som kommuniceras under 

löpande år påverkar verksamhet och kostnad så snart kommunalförbundet har 

kunnat ställa om produktionen.

Lämplig 

finansierings-

princip utreds

Grönplan 

naturområden

Underhållsplan 

parker

Skogsbruksplan

Ev

tilläggsbeställningar

Arbetsmaterial
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Finansiering

Styrning 

Underhållsplaner, 

t ex

- Beläggning

- Belysning 

Ev

tilläggsbeställningar

Policynivå
Utgångspunkt för gatuverksamheten är beslut i kommunernas styrelser om underhållsplaner, 

som utgör en basöverenskommelse för tjänsten Gata. Av planerna framgår vilka objekt och 

ytor som ska skötas och kvalitetsnivån för olika typer av gatuverksamheten, t ex beläggning, 

belysning m.m. Detta beslut baseras i första läget på det som levereras per objekt idag för 

respektive kommun. Eventuella önskemål om förändringar utreds vid behov vidare och kan vid 

behov ligga till grund för revidering av styrelsernas beslut.

Verksamhetsnivå
Kommunernas beställning årligen

Befintliga objekt samt kostnadsberäkning av insatser per objekt. 

Kommunens eget beslut om kvalitetsnivå och omfattning ligger till grund för beräkning av 

kostnaden.

Kostnad

Utreds om finansiering sker via timpris, kvadratmeterpris eller annat. 
Kostnader för material , exempelvis beläggning finansieras separat. 

Priset i övrigt beräknas som total direkt hänförlig kostnad för gatuverksamheten dividerat med 

antal debiterbara arbetstimmar, kvadratmeter eller annat. 

I kostnadsmassan ingår 

- Personalkostnader inkl verksamhetsnära ledning 

- Materialkostnader, kläder etc.

- Utrustning, kostnader för direktavskrivna maskiner och avskrivningskostnader

Kommunalförbundet tar fram en kostnad per objekt som sköts i respektive kommun.  

Kommunen ersätter kommunalförbundet per ett år i taget för objektens skötsel. Det gäller 

ordinarie löpande verksamhet enligt överenskommelse i servicessamtal mellan respektive 

kommun och SBB, dokumenteras i servicenivåavtal. Tilläggsbeställningar görs i särskild 

ordning och faktureras i särskild ordning.

Lämplig 

finansierings-

princip utreds

ArbetsmaterialGata - exkl. Snöröjning/halkbekämpning
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Finansiering

Styrning 

Gata - exkl. Snöröjning/halkbekämpning

Underhållsplaner, 

t ex

- Beläggning

- Belysning 

Ev

tilläggsbeställningar

Förändring i beställning

Tillkommande hela objekt eller avveckling av hela objekt kommuniceras i 

budgetprocessen för att möjliggöra anpassning av produktionen. Detsamma gäller 

förändring av kvalitetsnivå. Förändringar avseende kvalitetsnivå och hela objekt 

som inte finns med i budgetprocessen utan kommer in senare påverkar 

kommunens kostnader nästkommande verksamhetsår. 

Minskning och ökning av insats som rör av delar av objekt som kommuniceras i 

budgetprocessen inför kommande budgetår påverkar kommunens kostnad 

kommande verksamhetsår. Minskning och ökning som kommuniceras under 

löpande år påverkar verksamhet och kostnad så snart kommunalförbundet har 

kunnat ställa om produktionen. 

Lämplig 

finansierings-

princip utreds

Arbetsmaterial
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Gata - Snöröjning och halkbekämpning
Finansiering

Styrning 

Entreprenörskostnad 

vidarefaktureras inkl. 

kostnader 

arbetsledning m.m.

Egenregi finansieras 

via timpris och 

genomförda timmar

Beslutad 

ambitionsnivå i 

kommunen

Eventuella 

tilläggsbeställningar 

för övriga tjänster, 

vid behov

Policynivå
Utgångspunkt för verksamheten är beslut i kommunernas styrelser om ambitionsnivå, som utgår 

från en basöverenskommelse för tjänsten Snöröjning/halkbekämpning. Av 

basöverenskommelsen framgår vilka objekt och ytor som ska skötas och ambitionsnivån för 

snöröjning/halkbekämpning. Detta beslut baseras i första läget på det som levereras per objekt 

idag för respektive kommun. Eventuella önskemål om förändringar utreds vid behov vidare och 

kan ligga till grund för revidering av styrelsernas beslut. 

Budget för verksamheten finns i medlemskommunerna, vilka ersätter kommunalförbundet för 

genomfört arbete i efterhand.

Verksamhetsnivå
Kommunernas beställning årligen

Kommunens eget beslut om kvalitetsnivå och omfattning till grund för servicenivåavtal.

Kostnad

Entreprenörskostnader vidarefaktureras berörda kommuner, inkl. påslag för förbundets 

kostnader för hantering och arbetsledning.

Snöröjning i egen regi faktureras med ett timpris som utgör grunden för fakturering av 

genomförda insatser. 

Timpriset beräknas som total direkt hänförlig kostnad för snöröjningsverksamheten dividerat 

med antal debiterbara arbetstimmar.

I kostnadsmassan ingår 

- Personalkostnader inkl verksamhetsnära ledning

- Materialkostnader, kläder etc.

- Utrustning, kostnader för direktavskrivna maskiner och avskrivningskostnader

Kommunen ersätter kommunalförbundet efter fakturering utifrån genomförd 

snöröjning/halkbekämpning. Det gäller ordinarie löpande verksamhet enligt överenskommelse i 

servicessamtal mellan respektive kommun och SBB, dokumenteras i servicenivåavtal. 

Arbetsmaterial
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Gata - Snöröjning och halkbekämpning-
fortsättning

Finansiering

Styrning 

Förändring i beställning

Tillkommande hela objekt eller avveckling av hela objekt kommuniceras i 

budgetprocessen för att möjliggöra anpassning av produktionen. Detsamma gäller 

förändring av ambitionsnivå. Förändringar avseende ambitionsnivå och hela objekt 

som inte finns med i budgetprocessen utan kommer in senare påverkar kommunens 

kostnader nästkommande verksamhetsår. 

Minskning och ökning av insats som rör av delar av objekt som kommuniceras i 

budgetprocessen inför kommande budgetår påverkar kommunens kostnad 

kommande verksamhetsår. Minskning och ökning som kommuniceras under löpande 

år påverkar verksamhet och kostnad så snart kommunalförbundet har kunnat ställa 

om produktionen. 

Verksamhetsår med litet behov av snöröjning/halkbekämpning kan medföra ökade 

kostnader för skötsel och underhåll i annan form. Sådana behov kommuniceras från 

kommunalförbundet och dialog förs om behov och kostnad. Detta hanteras därefter 

på samma sätt som tilläggsbeställningar inom ramen för övriga tjänster.

Entreprenörskostnad 

vidarefaktureras inkl. 

kostnader för 

arbetsledning m.m.

Egenregi finansieras 

via timpris och 

genomförda timmar

Beslutad 

ambitionsnivå i 

kommunen

Eventuella 

tilläggsbeställningar 

för övriga tjänster, 

vid behov

Arbetsmaterial
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Specialister 

Specialister finns i organisationen inom olika avdelningar. I 

detta avseende avses specialister för de verksamheter som 

inte finansieras av taxor.

Finansiering

Styrning 

Fördelningsnyckel 

utifrån befolkningstal

Eventuella 

tillkommande 

specialistfunktioner 

fördelas med nyckel 

anpassad till 

deltagande kommuner

Kommunens beslut 

om medverkan i 

eventuella 

tillkommande 

specialistområden

Policynivå
Befintliga specialistfunktioner finansieras solidariskt mellan medlemskommunerna. 

Utgångspunkt för eventuella tillkommande specialistfunktioner är beslut i 

kommunernas styrelser om vilken specialistkompetens som respektive kommun 

avser att nyttja och därmed finansiera. Kommunerna ingår då en 

basöverenskommelse för att ta del av specialistens tjänster. De tillkommande 

specialisterna arbetar endast åt de kommuner som beslutar om att medverka i 

samverkan.

I dagsläget finns följande specialistområden i förbundet (inom GPI):

Beläggningsansvarig (gata)
Teknisk handläggare broar och beläggning (gata)
Kommunekolog (park)
Stadsträdgårdsmästare (park)
Skogs- och naturvetare (park)
Trafikingenjör (gata)

Verksamhetsnivå
Kommunernas beställning årligen

Kommunens beslut om medverkan i eventuella tillkommande specialistområden.

Kostnad

Faktiska kostnaden för tjänsterna beräknas och fördelas mellan kommunerna 

utifrån fördelningsnyckel befolkningstal. Eventuella framtida tillkommande 

specialistfunktioner kan inrättas för alla eller några kommuner och då tillämpas 

anpassade fördelningsnycklar. 

Arbetsmaterial
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Specialister- forts 
Finansiering

Styrning 

Förändring i beställning

De specialister som finns i dagens organisation finansieras av samtliga 

medlemskommuner. Önskemål om framtida förändringar avseende specialister 

kommuniceras i den årliga budgetprocessen. Direktionen fattar beslut om att 

eventuellt utöka specialistfunktionen och beslut tas om vilka kommuner som 

önskar medverka. Önskemål om förändring som inte finns med i budgetprocessen 

utan kommer in senare hanteras inför kommande verksamhetsår. 

Fördelningsnyckel 

utifrån befolkningstal

Eventuella 

tillkommande 

specialistfunktioner 

fördelas med nyckel 

anpassad till 

deltagande kommuner

Kommunens beslut 

om medverkan i 

eventuella 

tillkommande 

specialistområden

Arbetsmaterial
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Finansieringsprocesserna forts.

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Budgetprocessen

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Bokslutsprocessen  

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Delårsprocessen

SBB lägger fram 

färdiga förslag till SLA

Budgetberedning och beslut i KS i medlemskommunerna

KF beslut i medlems-

kommunerna 

Bokslut skickas till 

medlemskommunerna

Delårsbokslut skickas till 

medlemskommunerna

Året innan: SBB lägger 

fram förslag till 

investeringsäskanden

Indikation med 

preliminära ekonomiska 

förutsättningar till SBB

Prel. finansiell redovisning 

driftkostnader och intäkter 

lämnas till kommunerna

Arbetsmaterial
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Ekonomiprocesserna 

- November året innan 

budgetprocessens genomförande: 

SBB lägger fram förslag till 

investeringsäskanden

- Februari året innan verksamhetsåret: 

SBB lägger fram färdiga förslag till 

servicenivåavtal inkl. underhållsplaner 

samt förslag anslag för direktionsstyrd 

verksamhet och förslag om taxor

- Juni året innan verksamhetsåret: 

Indikation med preliminära 

ekonomiska förutsättningar till 

förbundet (servicenivå  +basorg )

- Budgetberedning och beslut i KS i 

medlemskommunerna 

- November/Dec året innan 

verksamhetsåret: KF beslut i 

medlemskommunerna (servicenivå  

+basorg )

- Januari: preliminär finansiell 

redovisning driftkostnader 

och –intäkter lämnas till 

medlemskommunerna

- Februari: bokslut skickas till 

medlemskommunerna för den 

sammanställda redovisningen 

och koncernbokslut

- Medlemskommunerna tar upp 

förbundets resultat med den 

andel som är fastställd för 

respektive medlem i 

fördelningstalet

- KF beslut i 

medlemskommunerna

- September: bokslut skickas 

till medlemskommunerna

- KF beslut i 

medlemskommunerna

Budgetprocessen Bokslutprocessen   Delårsprocessen  
Arbetsmaterial
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1
Konsekvenserna av tidpunkt för beslut påverkar endast den enskilda kommunen

Konsekvenserna av tidpunkt för beslut påverkar förbundets planering av hela verksamheten2
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Bakgrund  
Samhällsbyggnad Bergslagen 

Hällefors, Nora, Lindesberg & 

Ljusnarsberg gick samman i 

kommunalförbundet 

Bergslagens kommunalteknik
(BKT) 

Ansvar för kommunernas miljö-

och byggfrågor flyttades till en 

gemensam nämnd, Bergslagens 
miljö- och byggnämnd (BMB)

2003 20152004 2017

BKT & BMB byter namn till, 

Samhällsbyggnad Bergslagen 
(SBB). Servicecentret i Pershyttan 

blir gemensamt för hela SBB

Servicecenter för 

BKT öppnas i 

Pershyttan 

2019

KNÖL-KS uppdrag till 

kommuncheferna att utreda 

och skapa en gemensam 

målbild för SBB 2025 

2
0
1
3

2
0
1
8

Teckal-undantaget Avtalssamverkan

2003 gick Hällefors, Nora, Lindesberg & Ljusnarsberg samman och bildade kommunalförbundet Bergslagens 
kommunalteknik. Året därpå valde kommunerna att lyfta över ansvaret för miljö- och byggfrågor till en ny 

gemensam nämnd, Bergslagens miljö, och byggnämnd. 2017 beslutade medlemskommunerna att byta namn på 

kommunalförbundet och den gemensamma nämnden till Samhällsbyggnad Bergslagen.

I maj 2019 samlades representanter från medlemskommunerna för en gemensam diskussion om 

Samhällsbyggnad Bergslagen. Syftet med sammanträdet var att, utifrån en gemensam dialog kring förbundets 

historik och nuläge, skapa en gemensam målbild för år 2025.

Under perioden från 2003 och fram till idag har mycket hänt i omvärlden. Faktorer som påverkat både 

medlemskommunerna men också samarbetet dem emellan. Nya möjligheter till samverkan mellan kommuner har 

öppnats upp i lagstiftningen och frågan kring hur mindre kommuner ska kunna bära och leverera välfärd på samma 

nivå framöver har aktualiserats i hela landet. Allt fler kommuner väljer nu att samverka i olika frågor och i olika 

associationsformer vilket också gör att jämförelsebara och goda exempel finns att ta del av på ett annat sätt än 

som var möjligt år 2003.
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Uppdrag & syfte 

Samhällsbyggnad Bergslagen 

Kommundirektörerna har efter att de fick uppdraget från KNÖL-KS anlitat KMPG för att genomföra uppdraget som en förstudie 

i projektform. 

Målen med förstudien är att ta fram underlag och alternativ för ett eventuellt utvecklingsprojekt för ägarstyrning av 

Samhällsbyggnad Bergslagen. Ägarstyrningen på både kort sikt och på lång sikt utifrån den omvärld som vi förväntas anta 

finnas från 2025 och framåt utifrån de fyra perspektiven perspektiven;

1. Medborgarperspektiv på verksamheten, måluppfyllelse och verksamhetsuppföljning.

2. Ekonomiperspektiven, budget och boksluts utifrån en helhetsbild

3. Hur kan Samhällsbyggnad Bergslagen stödja kommunerna i Agenda 2030 arbetet

4. För Samhällsbyggnads förbundet gemensamma bild på de båda rollerna Utförare eller Huvudman 

Syftet är att skapa en gemensam målbild för samhällsbyggnad år 2025 genom samsyn över förbundet och förvaltningens 

uppgifter och uppdrag. 

Ekonomi-

perspektivet

Medborgar-

perspektivet 

Samverkan Agenda 2030
Gemensam bild: 

utförare eller 

huvudman 



Resultat av förstudie
Samverkansperspektivet
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Samverkan  
SWOT-analys 

Framgångsfaktorer Utvecklingsområden

E
x
is

te
ra

n
d
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M
ö
jli

g
a
 

Styrkor

Möjligheter

Svagheter

Hot

1. Bättre förutsättningar 

2. Kompetens (inkl. 

spetskompetens) 

3. Kompetensförsörjning 

4. Rekrytering

5. Nätverk  

6. Kostnadseffektivt 

7. Bättre utrusning 

8. Högre kvalitet 

9. Flexibel leverans  

1. Starkare tillsammans

2. Stärka norra länsdelen

3. Dela erfarenheter och lära av varandra

4. Ökad kompetens  

5. Stordriftsfördelar 

6. Mer för pengarna 

1. Bristande kommunikation 

och information  

2. Geografiskt avstånd 

3. Bristande system för 

uppföljning 

4. Avsaknad av transparens 

5. Olika förväntningar 

6. Otydliga roller och ansvar 

7. Vad används pengarna 

till? 

8. Odefinierat uppdrag 

9. Varierande kvalitet på 

leveranserna 

10. Konstant förändring 

11. Brist på ägarstyrning 

1. Minskade budgetramar

2. Förbundsordningen 

3. Misstro

4. Olika utveckling

5. Kommuner som vill bryta 

sig loss 

6. Uppdraget blir för stort 

7. Kommunerna blir en 

motpart

8. Ökande kostnader för 

kommunerna 

Följande SWOT-analys baseras på workshops med politiker och tjänstemän i ägarkommunerna.  Nedan 

presenteras en sammanställning av samtliga kommuners analyser sammanfattat i punktform utifrån resultatet. 
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SWOT: Samverkans styrkor 
Styrkor Beskrivning 

1. Bättre förutsättningar Samverkan via Samhällsbyggnad Bergslagen har skapat bättre förutsättningar för kommunerna att 

klara det kommunala uppdraget. Det medför även att kommunerna blir mindre sårbara än om de 

skulle stå ensamma med ansvar för verksamheterna. 

2. Kompetens (inkl. spetskompetens) Det blir en bättre kvalitet på tjänsterna och det finns god möjlighet att effektivt ta tillvara på 

kompetens inom olika verksamhetsområden. Det ger även verksamheten möjlighet att förvärva 

spetskompetens som samtliga ägarkommuner kan tillgå. 

3. Kompetensförsörjning Mer hållbart och långsiktigt då verksamheten är större och har bättre förutsättningar för att attrahera 

och behålla kompetens. 

4. Rekrytering Rekrytering av specialistfunktioner underlättas vid samverkan då tjänsten blir mer omfattande och 

attraktiv bland tjänstepersoner.  

5. Nätverk Samverkan är en naturlig plattform för nätverkande mellan de olika ägarkommunerna.

6. Kostnadseffektivt Kostnaderna blir mindre för kommunerna när de har möjlighet att dela på utgifterna för tjänster med 

mera tillsammans med de andra ägarkommunerna. 

7. Bättre utrustning Via samverkan har kommunerna tillgång till utrustning av högre kvalitet än vad de hade haft 

ekonomi till ensamma. 

8. Högre kvalitet Det delade ansvaret för kostnaderna bidrar till att leveranserna kan genomföras med god kvalitet.

9. Flexibel leverans Leveransen kan anpassas utifrån toppar och dalar. 
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SWOT: Samverkans svagheter 
Svagheter Beskrivning 

1. Bristande kommunikation och 

information

Ägarkommunerna upplever att de inte får tillräcklig kommunikation om vad som Samhällsbyggnad 

Bergslagen planerar för verksamheterna. Kommunerna upplever även att den information som 

förmedlas inte är tillfredsställande. 

2. Geografiskt avstånd Samhällsbyggnad Bergslagen rör sig över ett stort geografiskt område. Detta medför att ställtiderna 

blir långa och att det är svårt för förbundet och förvaltningen att ha god uppsikt över och förståelse 

för de behov som uppstår i ägarkommunerna. 

3. Bristande system för uppföljning Det är svårt för ägarkommunerna att följa upp de tjänster och uppdrag som utförs för den egna 

kommunen men som levereras inom ramen för samverkansorganen.

4. Avsaknad av transparens En tydlighet i vad som sker och planeras att genomföras samt bakgrund förmedlas inte tydligt. Det 

finns ingen tydlig transparens i verksamheten under t ex projektgenomförande. 

5. Olika förväntningar Ägarkommunerna har olika förväntningar på vad samverkan ska innebära och vad de ska få ut av 

den i relation till de ekonomiska medel som de sätter in. 

6. Otydliga roller och ansvar Vem gör vad och vem har ansvaret? Ägarkommunerna upplever att det inte tydligt framgår vem de 

ska vända sig till i olika avseenden. 

7. Vad används pengarna till? Det finns en osäkerhet kring vad pengarna används till, vilka insatser det är som prioriteras och 

varför leveranser sker på olika sätt i ägarkommunerna. Detta är kan även kopplas till en upplevd 

varierande kvalitet på leveranserna. 

8. Odefinierat uppdrag Odefinierat uppdrag leder till olika förväntningar vilket på sikt även är kan skada förtroendet för 

samverkan då ägarkommunerna inte upplever att de får vad de förväntat sig. 

9. Varierande kvalitet på leveranserna ? 

10. Konstant förändring Uppdraget har sedan dess att Samhällsbyggnad Bergslagen startades förändrats fler gånger och 

växt till något helt annat än vad det var tänkt från början.

11. Bristande ägarstyrning Ägarkommunerna har i dagsläget en svag styrning över samverkansorganen. Det saknas tydliga 

ramar för uppdraget. 
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SWOT: Möjligheter med samverkan 
Möjligheter  Beskrivning 

1. Starkare tillsammans Var för sig upplever kommunerna det svårt att klara av alla uppdrag. Tillsammans får de bättre 

förutsättningar och blir en starkare aktör i samhället. 

2. Stärka norra länsdelen Samarbete och samverkan mellan kommunerna i Örebro läns norra länsdel är viktigt för att 

stärka länsdelen. KNÖL blir en mer slagkraftig aktör gentemot större kommuner i länet. 

3. Dela erfarenheter och lära av varandra Genom att samverka tar kommunerna del av varandras erfarenheter. Det skapar ett naturligt 

lärande. 

4. Ökad kompetens Gemensamt nyttjande av kompetens som finns inom verksamheterna. 

5. Stordriftsfördelar En större verksamhet leder till stordriftsfördelar så som lägre priser och en bättre ekonomisk 

effektivitet 

6. Mer för pengarna Genom att gemensamt dela på kostnaderna för tjänsterna får kommunen ut mer för pengarna än 

om de hade behövt stå för hela kostnaden själva.
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SWOT: Hot mot samverkan 
Hot   Beskrivning 

1. Minskade budgetramar Svårt för Samhällsbyggnad Bergslagen om ägarkommunerna drar ner och minskar budgetramarna. 

2. Förbundsordningen Förbundsordningen behöver förändras för att tydliggöra styrningen från medlemskommunerna

3. Misstro Risk finns för att otydlighet och bristande kommunikation leder till att det växer fram en misstro 

gentemot Samhällsbyggnad Bergslagen samt även mellan ägarkommunerna. 

4. Olika utveckling Utvecklingen har skapat kommuner som har andra förutsättningar och behov än vad de hade 2003. 

5. Kommuner som vill bryta sig loss  Bryter sig kommuner loss ändras förutsättningarna för en vidare samverkan mellan de som vill 

fortsätta. 

6. Uppdraget blir för stort Ansvarsområdet och verksamheterna som Samhällsbyggnad Bergslagen bedriver har ökat. Risken 

finns att uppdraget har vuxit för snabbt och blivit för stort vilket medför att det blir svårt att 

genomföra. 

7. Kommunerna blir en motpart Istället för att samarbeta med Samhällsbyggnad Bergslagen finns det en risk att kommunen blir en 

motpart.

8. Ökade kostnader för 

kommunerna 

Ju mer uppdraget växer desto högre blir kostnaderna för kommunerna. 



Resultat av förstudie
Medborgarperspektivet
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Medborgarperspektivet   
SWOT-analys 

Framgångsfaktorer Utvecklingsområden 
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Styrkor 

Möjligheter  

Svagheter   

Hot  

1. Kvalificerade leveranser

2. Kunnat hålla nere taxorna

3. Bättre bibehållen kvalitet  

4. Flexibelt utförande 

5. Kompetens 

6. Uppdragen blir genomförda 

1. E-tjänster 

2. Rådgivning

3. Mer för pengarna

4. Se resultat av samarbete  

1. Avståndet 

2. Otydligt vad skattemedel går till

3. Svåra kontaktvägar 

4. Brist på information

5. Ingen delaktighet

1. Demokratiskt underskott

2. Ärenden faller mellan 

stolarna

3. Medborgaransvaret

4. Splittring mellan 

kommunen och 

Samhällsbyggnad 

Bergslagen

5. Avståndet till 

medborgaren 

Följande SWOT-analys baseras på workshops med politiker och tjänstemän i ägarkommunerna.  Nedan 

presenteras en sammanställning av samtliga kommuners analyser sammanfattat i punktform utifrån resultatet. 
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SWOT: Styrkor med samverkan utifrån ett medborgarperspektiv  
Styrkor Beskrivning 

1. Kvalificerade leveranser Leveranserna kan genomförs med god kompetens. 

2. Kunnat hålla nere taxorna Genom att gemensamt dela på kostnader och hitta stordriftsfördelar har ägarkommunerna kunnat 

hålla nere taxorna i jämförelse med vad det skulle kosta att utföra tjänsterna på egen hand. 

3. Bättre bibehållen kvalitet Mindre sårbart med en större organisation, det blir enklare att hålla en hög kvalitet. 

4. Flexibelt utförande Anpassningsbart utförande utifrån behov över tid. Insatserna i olika kommuner är olika över tid. 

Genom den gemensamma organisationen kan dessa fluktuationer i behov pareras och hanteras.

5. Kompetens Samverkan medför att kompetens kan tas tillvara på ett effektivt sätt. Samverkan ger även tillgång 

till specialkompetens inom olika verksamhetsområden. 

6. Uppdragen blir genomförda Kommunerna hade på egen hand haft svårt att få alla uppdragen genomförda med rimliga medel. 

Genom att dela på kostnaderna och kunna anpassa utförandet efter behov kan uppdragen 

genomföras tillfredsställande. 
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SWOT: Svagheter med samverkan utifrån ett medborgarperspektiv  
Svagheter  Beskrivning 

1. Avståndet Det saknas en fysisk närvaro i ägarkommunerna, svårt för Samhällsbyggnad Bergslagen att få en 

uppfattning om behov utan att vara på plats. Bristen på fysisk närvaro leder till att 

kommunmedborgaren inte har någon direkt kontakt med Samhällsbyggnad Bergslagen. 

2. Otydligt vad skattemedel går till Utifrån ett medborgarperspektiv är det svårt att veta vad skattepengarna går till, går pengarna till 

tjänster utförda i andra kommuner istället för i sin egen kommun?  

3. Svåra kontaktvägar Medborgare har upplevt det svårt att komma i kontakt med rätt personer/tjänster. Information om 

vem man ska vända sig till är otydlig vilket leder till att medborgaren känner en frustration.

4. Bristande information Den information som förmedlas till medborgaren upplevs bristfällig, medborgaren får därmed inte 

tillräcklig information om Samhällsbyggnads Bergslagens verksamhet. 

5. Ingen delaktighet Avståndet tillsammans med fysisk frånvara och en bristande information leder till att medborgaren 

inte känner någon delaktighet. De har ingen uppfattning på vad som sker eller planeras genomföras. 
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SWOT: Möjligheter med samverkan utifrån ett medborgarperspektiv  

Möjligheter Beskrivning 

1. E-tjänster Möjlighet att utveckla e-tjänster för enklare hantering då man kan satsa på detta tillsammans.

2. Rådgivning Ger möjlighet till kvalificerad rådgivning inom olika områden.

3. Mer för pengarna Det är kostnadseffektivt att samverka inom områden vilket innebär att medborgaren kan få mer för 

sina pengar.

4. Se resultatet av samarbete Belysa resultatet av samarbete och visa hur det är till fördel för medborgarna. 
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SWOT: Hot med samverkan utifrån ett medborgarperspektiv  
Hot  Beskrivning 

1. Demokratiskt underskott Medborgarna i ägarkommunerna hamnar långt från verksamheterna i Samhällsbyggnad Bergslagen 

och upplevs därmed ha en liten möjlighet att utöva sin demokratiska rätt. 

2. Ärenden faller mellan stolarna Finns en risk för att ärenden faller mellan stolarna när informationsvägar är otydliga och 

medborgarna inte vet var de ska vända sig för att komma till rätt person. 

3. Medborgaransvaret Vem har medborgaransvaret? Tar Samhällsbyggnad Bergslagen över ansvaret i de verksamheter 

som de ansvarar för eller är det fortfarande kommunen som har kvar ansvaret?  Otydligt idag.

4. Splittring mellan kommunen och 

Samhällsbyggnad bergslagen 

Det finns risk för en upplevd splittring mellan kommunen och Samhällsbyggnads Bergslagen, istället 

för att arbete tillsammans med ett gemensamt syfte finns det risk för att det blir en känsla av vi och 
dem. 

5. Avståndet till medborgaren Avståndet mellan medborgaren och Samhällsbyggnad Bergslagen blir stort. Kommunen blir en 

mellanhand även i de områden som de har gett ifrån sig ansvaret för. 



Resultat av förstudie
Ekonomiperspektivet
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Ekonomiperspektivet   

SBB

Kommunalförbund har samma status som en kommun och verkar för 

hela sitt område. Förbundet är skyldiga att redovisa helheten till 

medlemmarna som i sin tur ska ta med förbundets ekonomi utifrån 

sin ägarandel i sin redovisning. Kommunalförbund och gemensam 

nämnd är som associationsformer inte avsedda att hantera en 

verksamhet och redovisning utifrån händelser och verksamhetens 

innehåll under ett enskilt år för respektive kommun. 

Samverkansorganisationernas konstruktion är istället till för att 

hantera hela det geografiska området kollektivt oaktat inom vilken 

enskild kommuns gränser som händelsen uppstår. Detta kan 

jämföras med räddningstjänstförbund där medlemmarna bär ett 

kollektivt ansvar för kostnaderna oaktat var i förbundets geografiska 

område som bränder och olyckor sker. 

Medlemmar i kommunalförbund har idag inte samordnat sina 

budgetprocesser med förbundet och varandra för att underlätta 

samverkan med en organisation som har fyra fullmäktige. Detta gör 

att styrningen och uppföljningen av ekonomin upplevs onödigt 

problematisk och svår att hantera. De fyra medlemmarnas olika 

styrsignaler kommer in på olika sätt till förbundet som får svårt att 

synkronisera och motta styrningen och verkställa uppdragen på ett 

effektivt sätt.

Behovet av och förväntan på 

redovisning av kostnader är för 

vissa verksamheter inte 

kollektiv idag. Dessa 

verksamheter behöver därför 

hanteras på annat sätt
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Ekonomiperspektivet   

Medlemskommunerna ger uttryck för ett behov av en uppdelad 

ekonomisk redovisning som speglar faktisk verksamhet i respektive 

kommun löpande.  Detta kommer till uttryck dels i genomförd 

förstudie men syns också i det dagliga arbetet med styrning och 

uppföljning.

Medlemskommunernas förväntningar på en uppdelning på faktiskt 

utfört arbete i respektive kommun och samverkans organisatoriska 

konstruktion skapar ett gap mellan de möjligheter nuvarande 

styrning och associationsform ger och det behov 

medlemskommunerna ger uttryck för.

Skillnaden mellan hur saker är och hur medlemmarna uppfattar att 

de borde vara är olika för olika verksamheter. Skillnaderna är som 

störst för verksamheterna lokalvård, park och idrott. För dessa 

verksamheter krävs ett system där kommunerna själva förfogar över 

omfattning, kvalitetsnivå och variationer över tid vilket nuvarande 

samverkansform inte ger utrymme för. 

Behovet av fördelning av 

kostnader och styrningen i 

vardagen för verksamheterna 

lokalvård, park och idrott 

indikerar tydligt att dessa 

verksamheter inte bör vara 

föremål för samverkan inom 

den form som finns idag.



Agenda 2030
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Vad är Agenda 2030? 
Agenda 2030 verkar för ett hållbart 

samhälle inom de tre dimensionerna av 

hållbar utveckling: 

1. ekonomiska 

2. sociala 

3. miljömässiga 

Agenda 2030 består av 17 globala mål 

och 169 delmål som syftar till att utrota 

fattigdom och hunger, förverkliga de 

mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 

jämställdhet och egenmakt för kvinnor 

och flickor samt säkerställa ett varaktigt 

skydd för planeten och dess.  

Regeringen har som ambition att vara 

ledande i det lokala och globala  

hållbarhetsarbetet. Sveriges kommuner 

har tillsammans med regioner, statliga 

myndigheter och övriga samhällsaktörer 

en viktig roll i arbetet för att nå målen.
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Agenda 2030

Offentlig upphandling
Offentlig upphandling lyfts i samband med Agenda 2030 
som ett kraftfullt verktyg. Hållbara inköp är en central del 

för att arbeta gentemot Agenda 2030 och ett hållbart 
samhälle. 

Funktion Agenda 2030
Flera kommuner har valt att tillsätta en funktion/tjänst som 

har det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågorna 
med syfte att driva det systematiska arbetet. 

Kartläggning
Genom en kartläggning av den egna verksamheten 

skapa en bild av nuläget och hur arbetssätt och 
prioriteringar kan justeras för att bedriva 

verksamheten i enlighet med Agenda 2030. 

Styrning
Revidera och anpassa styrdokument så att Agenda 2030 
och dess 17 mål får en tydlig plats i verksamheten. Har 
verksamheten tydliga mål gentemot Agenda 2030 är det 

lättare att följa upp verksamheten i förhållande till de 
globala målen. 

Statskontoret konstaterar i sin delrapport Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner, att majoriteten av Sveriges kommuner 

använder Agenda 2030 i sitt hållbarhetsarbete. Många av de åtgärder och aktiviteter som genomförts har syftat till att aktörerna själva 

ska förstå agendans innehåll för att sedan koppla den till den egna verksamheten. Ett långsiktigt perspektiv och fokus på styrning 

samt ändring i arbetssätt och prioriteringar är viktigt för att Agenda 2030 ska få genomslagskraft. Det finns många sätt i vilka

samhällsaktörer kan arbeta hållbart och gentemot målen i Agenda 2030. Följande förslag är utifrån Samhällsbyggnad Bergslagens

verksamhetsområde och kompetens.  

Vi kan konstatera att det finns flera perspektiv av frågan Agenda 2030 inom samverkan. I nuläget bedömer vi att KNÖL bör avvakta med denna fråga tills 

nuvarande verksamheter är stabiliserade och Agenda 2030 frågan mer mogen hos medlemskommunerna



Utförare eller huvudman?
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Kollektivt 

Lokalvård

Gata

Parker

Naturvård

Idrott och fritid  

Fysisk planering 

I workshop med KNÖL-KS arbetade vi gemensamt 

med bilden av de olika verksamheterna utifrån hur de 

uppfattas leverera idag och i vilken form 

medlemmarna vill driva, lämna över vården, köpa eller 

på annat sätt hantera respektive verksamhetsområde.

Högt förtroende för gemensamt utförande: Resultatet 

av arbetet visar tydligt att ledamöterna i KNÖL-KS anser 

att verksamhetsområdena avfall, vatten och avlopp, miljö-

och byggfrågor, kart- och mätverksamhet, energi- och 

klimatfrågor och livsmedelskontroll bör behållas i 

gemensamt utförande med ett kollektiv ansvar för hela 

KNÖL-regionen. 

Lågt förtroende för gemensamt utförande: Arbetet 

visar att det finns ett lågt förtroende för gemensamt och 

kollektivt utförande avseende verksamheterna lokalvård, 

idrott och fritid samt parker. Här framkom istället att dessa 

verksamheter ses som mer hemmahörande i den egna 

kommunen.

Blandat förtroende för gemensamt utförande: Av 

resultatet från undersökningen framgår att det finns 

blandade uppfattningar gällande förtroende för 

gemensamt utförande av verksamheterna naturvård, 

fysisk planering och gata.

Avfall

Vatten och avlopp

Miljö- och byggfrågor

Kart- och mätverksamhet 

Livsmedelskontroll

Energi- och klimatfrågor 

De tre verksamhetsområdena 

Lokalvård, Idrott och Parker 

sticker ut som ej lämpliga att 

lämna över vården till en 

samverkansorganisation med 

kollektivt ansvar för 

medlemmarna

Dessa verksamheter är väl lämpade att ingå i 

samverkansorganisationer med kollektivt 

ansvar för medlemmarna



Förutsättningar för en vidareutvecklad 
samverkan



25© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 

Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Förutsättningar för en vidareutvecklad samverkan

Hur skapar vi en ändamålsenlig samverkan? 
För att uppnå en organisation i enlighet med de önskemål 

som framkommit i intervjuer och workshops behöver vi 

stärka tilliten och skapa samsyn gällande förväntningar. 

För att kunna gör detta behövs en ökad tydlighet. Genom 

en ökad tydlighet gällande uppdraget kan vi sätta tydliga 

ramar och förväntningarna vilket i sin tur leder till att vi 

stärker tilliten. 

Tydlighet
En ökad tydlighet får vi genom att se över formerna för 

samverkan och uppdraget. Uppdraget måste ses över så 

att ägarkommunerna kan komma fram till ett gemensamt 

syfte för samverkan, vilka förväntningar som finns samt 

inom vilka ramar som samverkan ska bedrivas. Vidare är 

det för en ökad tydlighet centralt att genomföra en 

genomlysning av styrdokumenten för de gemensamma 

organisationerna för att se hur den kan uppdateras och 

anpassas för att på ett effektivt och tillfredsställande vis 

skapa tydlighet kring uppdraget. För en ökad tydlighet är 

det även viktigt att rutiner och rollbeskrivningar upprättas 

och kommuniceras med ägarkommunerna för att öka 

kunskap och förståelse samt även bidra till lika 

förväntningar. 

Förväntningar
För att få lika förväntningar krävs det en ökad förståelse för uppdraget 

och syftet med samverkan. Det är väsentligt att den information som 

förmedlas är tydlig och att kommunikation sker regelbundet. Detta får vi 

genom att skapa tydliga rutiner för exempelvis dialog och 

informationsflödet. 

Tillit
Tillit når vi genom att ägarkommunerna accepterar och känner sig trygga 

med organisationen samt att de upplever att resultatet lever upp till deras 

förväntningar. Det får vi genom förändring av rutiner för exempelvis 

uppföljning och rapportering utifrån ägarkommunernas behov och 

önskemål i enlighet med förbundsordningen. Det är därmed även viktigt 

att förbundsordning eller andra direktiv är utformat så att det finns tydliga 

ramar för uppdraget. 
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Samverkansavtal  
Samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning i Hällefors, Lindesbergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner. Avtalet gäller från och med xxxx-xx-xx. 
 
Antaget av kommunfullmäktige i Hällefors xxxx-xx-xx 
Antaget av kommunfullmäktige i Lindesberg xxxx-xx-xx 
Antaget av kommunfullmäktige i Ljusnarsberg xxxx-xx-xx 
Antaget av kommunfullmäktige i Nora xxxx-xx-xx 
 
Genom detta avtal ska från xxxx-xx-xx Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora 
kommuner (nedan kallade de samverkande kommunerna) samverka kring myndighets-
utövningen i lagstadgade kommunala åtaganden rörande miljö-, plan- och 
byggverksamhet, livsmedel, receptfria läkemedel, alkohol, tobak, lägenhetsregister, 
bostadsanpassning och dataskyddsfrågor. 
 
Samverkan ska i enlighet med bestämmelserna i Kommunallagen (3 kap 9 §) ske genom 
en gemensam nämnd kallad Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen (nämnden) för 
kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 
 
Till nämnden ska höra en gemensam förvaltning benämnd 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen (förvaltningen) för kommunerna 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 
 
Syfte 
Samverkan i enlighet med detta avtal ska syfta till: 
 

1. En väl fungerande kommunal myndighetsutövning inom områdena miljö-, 
hälsoskydd, plan-, bygg, livsmedel, receptfria läkemedel, alkohol, tobak, 
lägenhetsregister och bostadsanpassning 

2. Rådgivning, stöd och service utifrån styrande lagstiftning till företag och 
allmänhet 

3. Förvaltning och utveckling av kommunernas samlade grundläggande 
kartdatabaser samt samordning och utveckling av kommunernas GIS-
verksamhet. 

4. Energi- och klimatrådgivning kopplat till företag, föreningar och privatpersoner, 
under förutsättning att statlig finansiering utgår 

5. God kompetens inom dataskyddsområdet och tillhandahållande av 
dataskyddsombud för kommunerna. 
 

 
Organisation 
Nämnden ska inrättas av Lindesbergs kommun och ingå i dess politiska organisation.  
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Nämndens verksamhet ska regleras i ett till detta avtal hörande reglemente för 
nämnden. 
 
Förvaltningen ska vara lokaliserad till Lindesbergs kommun. Arbetsplatser i övriga 
kommuner ska finnas utifrån förvaltningens behov. 
 
Nämnden är anställningsmyndighet för förvaltningens personal med undantag för 
förvaltningschefen, som anställs av kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun.  
 
Övrig personal inom förvaltningen anställs enligt delegationsordning antagen av 
kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun. 
 
Lindesbergs kommun ska vara arbetsgivare för all personal som ingår i förvaltningen. 
 
Ansvar 
Nämndens ansvarsåtaganden framgår av till detta avtal hörande reglemente. 
 
Nämnden ansvarar för att dess förvaltning arbetar utifrån ett effektivt och kundrelaterat 
perspektiv. Nämnden ska delta aktivt i kommunernas näringslivsarbete. 
 
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. 
 
Nämndens myndighetsutövning ska verkställas utifrån lagstiftning. 
 
Handläggningen ska vara lika i alla fyra samverkande kommuner. 
 
Taxorna ska vara lika i de samverkande kommunerna. 
 
Nämnden ska tillsammans med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen utveckla 
samverkan mellan organisationerna. 
 
Förvaltningen ska ansvara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt 
planering och administration av nämndens verksamhet. 
 
Kommuncheferna i samverkanskommunerna ansvarar för att bereda frågor om 
resursfördelning, budgetdialog, prioritering och styrfrågor mellan respektive kommun 
och förvaltning. Vid behov kan gruppen adjungera andra funktioner/personer till 
gruppen. 
 
Uppföljning/utvärdering 
Förvaltningen är en målstyrd verksamhet och nämnden ansvarar för att verksamheten 
kontinuerligt följs upp och utvärderas. Uppföljning ska ske enligt Lindesbergs kommuns 
styrmodell. Uppföljningen ska delges kommunstyrelserna i samverkanskommunerna.  
 
Delegation 
För en effektiv myndighetsutövning ska löpande normala ärendebeslut vara delegerade 
till förvaltningschefen. Nämnden bör i sin verksamhet sträva efter att förvaltningschefen 
delegerar till övriga tjänstemän i förvaltningen efter behov och kompetens. 
 
Egendom 
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All egendom som används i verksamheterna i nämnden och förvaltningen tillhör och 
ansvarar Lindesbergs kommun för. Respektive kommun ansvarar för att säkerställa att 
förtroendevalda ledamöter från kommunen har eventuell teknisk utrustning som krävs 
för att utföra uppdraget. 
 
Kommunernas samlade grundläggande kartdatabaser ska ägandemässigt kvarstå i 
respektive samverkande kommuns ägo. Nämnden äger fulla rättigheter att nyttja och 
tillgodogöra sig externa nyttjanderättsavgifter för dessa kartdatabaser. 
 
Försäkring 
Lindesbergs kommun ansvarar för att förtroendevalda i nämnden och personal vid 
förvaltningen är försäkrade. 
 
Lindesbergs kommun ansvarar för att egendom som ägs av nämnden och förvaltningen 
är försäkrad. 
 
Arkiv 
Lindesbergs kommun är arkivansvarig för all information som upprättas efter 2004-01-
01 i verksamheterna i nämnden och förvaltningen. 
 
Arkivansvar för handlingar från tiden före 2004-01-01 kvarligger på var och en av de 
samverkande kommunerna.  
 
Nämnden och förvaltningen ska ha obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv. 
 
Ekonomi 
Lindesbergs kommun ska fastställa årsbudget och investeringsbudget för nämnden. 
Inför budgetbeslut för nästkommande verksamhetsår ska de samverkande kommunerna 
genomföra gemensam budgetdialog senast mars månads utgång innevarande år. Vid 
budgetdialogen ska förtroendevalda representanter från nämnden och respektive 
kommunstyrelse samt utvalda tjänstepersoner delta. 
 
Var och en av de samverkande kommunerna ska lämna årligt bidrag till täckande av 
kostnaderna för den gemensamma nämndens och förvaltningens verksamhet, med 
belopp motsvarande de totala faktiska kostnaderna minskat med de totala faktiska 
intäkterna. Dessa nettobidrag ska fördelas efter antalet invånare i varje kommun per 
den första november året före varje verksamhetsår. Utjämning sker till procenttal med 
en decimal. 
 
Nettobidrag faktureras i mars för tre månader och därefter varje månad till Hällefors, 
Ljusnarsbergs och Nora kommun.  
 
Eventuella byggsanktionsavgifter för tillsyn enligt Plan- och bygglagen eller Plan- och 
byggförordningen tillfaller nämnden. 
 
Lindesbergs kommun förvaltar den gemensamma nämndens och förvaltningens medel. 
Hällefors, Ljusnarsbergs och Nora kommuner har rätt till löpande insyn i nämndens och 
förvaltningens arbete och redovisning. Redovisning av ekonomi och verksamhet skickas 
till respektive kommunstyrelse enligt Lindesbergs kommuns styrmodell. 
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Övriga kommuner kan begära extra redovisning av förvaltningen om det anses 
nödvändigt. 
 
Extra kostnader 
Följande ingår inte i det årliga bidraget till täckande av kostnaderna:  

• Kostnader för utredningar, detaljplaner, fördjupade översiktsplaner, 
översiktsplaner, och övriga planer 

• Kostnaden för bostadsanpassning för Hällefors, Ljusnarsberg och Nora 
kommuner faktureras enligt beslut om bostadsanpassning, styrkta av fakturor 
(Personalkostnader för handläggning ingår i fördelningsnyckeln enligt ovan) 

• Kostnader för dataskyddsombud 

Kostnaden för utredningar, planer debiteras enligt den uppdragsbekräftelse som 
förvaltningen tar fram och parterna kommer överens om. 
 
Kostnaden för dataskyddsombud regleras av separat avtal. 
 
Över- och underskott samt investeringar 
Årliga överskott ska samma budgetår återgå till de samverkande kommunerna efter 
samma fördelning som ovan. 
 
Årliga underskott ska samma budgetår täckas av de samverkande kommunerna efter 
fördelning som ovan. 
 
Framtida investeringar med undantag för nya kartdatabaser ska Lindesbergs kommun 
ansvara för. 
 
Nämndens verksamhet 
Mandatperiod för nämnden ska vara 4 år räknat från den 1 januari året efter det att 
allmänna val till kommunfullmäktige hållits i landet. 
 
Nämnden ska bestå av ledamöter tillsatta av respektive kommun. Övriga formalia för 
nämnden anges i den gemensamma nämndens reglemente. 
 
Uppsikt, information och dialog 
Ledamöter från respektive kommun rapporterar efter behov och efterfrågan till 
respektive kommunstyrelse efter varje nämndsammanträde. Nämnden ansvarar för att 
genomföra dialog enligt årlig upprättad dialogplan. 
 
Omförhandling av avtalet 
Om förutsättningar för samarbete enligt detta avtal avsevärt minskar eller förändras på 
påtagligt sätt kan avtalet omförhandlas.  
 
Begäran om omförhandling ska ske senast per den 31 december varje år. Nya villkor kan 
tidigast träda i kraft ett år därefter. 
 
Avtalets giltighet och uppsägning 
Detta avtal gäller från och med xxxx-xx-xx till och med 2023-12-31. Därefter förlängs 
avtalet med fyra år i taget om det inte sägs upp.  
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Uppsägning av detta avtal ska ske skriftligen till samtliga parter minst tolv (12) månader 
före avtalstidens utgång i annat fall förlängs avtalet enligt ovan.  
 
Upplösning av verksamheten 
Vid en eventuell upplösning av nämndens verksamhet ska personella resurser 
behandlas, enligt arbetsrättsliga avtal, av Lindesbergs kommun. Nämndens tillgångar 
ska kvarstå i Lindesbergs kommun. 
 
Om en kommun säger upp avtalet och väljer att gå ur nämndens samverkan och detta 
medför merkostnad utöver schablonnyckeln/invånarantalet, ska utträdeskommunen stå 
för merkostnaden.  
 
Tvister 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 
 
Underskrifter 
 
För Hällefors kommun 2016-08-26 
 
 
 
............................................................  ......................................................... 
Annahelena Jernberg, ordf. kommunstyrelsen Jessica Jansson, stf kommunchef 
 
För Lindesbergs kommun 2016-08-26 
 
 
 
............................................................   ......................................................... 
Irja Gustavsson, ordf. kommunstyrelsen Christer Lenke, kommunchef 
 
För Ljusnarsbergs kommun 2016-08-26 
 
 
 
............................................................   ......................................................... 
Ewa-Leena Johansson, ordf. kommunstyrelsen Bo Wallströmer, kommunchef 
 
För Nora kommun 2016-08-26 
 
 
 
............................................................   ......................................................... 
Solveig Oscarsson, ordf. kommunstyrelsen Jan Norlund, kommunchef 
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REGLEMENTE FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BERGSLAGEN   
 
Antaget av kommunfullmäktige i Hällefors xxxx-xx-xx 
Antaget av kommunfullmäktige i Lindesberg xxxx-xx-xx 
Antaget av kommunfullmäktige i Ljusnarsberg xxxx-xx-xx 
Antaget av kommunfullmäktige i Nora xxxx-xx-xx 
 
Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 och 9 kap ska reglementet och ett 
mellan kommunerna tecknat samverkansavtal gälla för den gemensamma nämnden och 
dess verksamhet. 
 
1 § Organisation 
Lindesbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 
Lindesbergs kommuns organisation.  
 
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till 
av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. 
 
2 § Uppgifter m.m.  
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen (Nämnden) har följande uppgifter: 
 
1.  Nämnden ska svara för den prövning och den tillsyn som ankommer på kommunerna 

enligt miljöbalken och livsmedelslagen samt föreskrifter meddelade med stöd av 
dessa lagar. Nämnden ska även medverka i den fysiska planeringen där miljö- och 
hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens verksamhetsområde berörs. 
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den 
kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  
 

2.  Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggområdet enligt plan- och 
bygglagen (PBL). Gäller även översiktsplanering och annan fysisk planering i enlighet 
med Plan- och bygglagen som beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige.  
 

3.  Nämnden utövar tillsyn av de kommunala mät- och kartverksamheterna som 
sammanhänger med i PBL reglerad verksamhet samt fullgör de övriga uppgifter som 
enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och 
byggnadsväsendet. 
 

4.  Nämnden beslutar om kvarters- och gatunamn samt namn på offentliga byggnader 
och platser i de samverkande kommunerna efter samråd med berörd kommun. 
Nämnden fullföljer kommunernas uppgifter enligt lagen om lägenhetsregister och 
beslutar om att fastställa belägenhetsadress och lägenhetsnummer. 

 
5.  Nämnden ska svara för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och 

liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 
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6. Nämnden ansvarar för bostadsanpassningsärenden enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag. 
 
7. Nämnden ansvarar för energi- och klimatrådgivningsfrågor, under förutsättning att 

statlig finansiering utgår. 
 
Utöver vad som följer av lag ska nämnden övervaka att verksamheten bedrivs i enlighet 
med detta reglemente och samverkansavtal. Nämnden ansvarar för omvärldsbevakning 
inom sitt ansvarsområde.  
 
3 § Delegering från kommunfullmäktige i respektive kommun  
Nämnden prövar frågor om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan där 
standardförfarande tillämpas enligt PBL. Standardförfarande används när förslaget till 
detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande av 
översiktsplanen. Förslaget får inte heller vara av betydande intresse för allmänheten 
eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan.  
 
Nämnden prövar frågor om antagande, ändring eller upphävande av 
områdesbestämmelser enligt PBL då bestämmelserna om standardförfarande får 
tillämpas. 
 
4 § Information  
Nämnden ska lämna råd och upplysningar till allmänheten i frågor som rör nämndens 
ansvarsområde. 
 
5 § Personuppgiftsansvar  
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av 
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i 
kommunens/nämndens registerförteckning enligt dataskyddsförordningen. Nämnden 
ska utse dataskyddsombud. 
 
6 § Sammanträden  
Nämnden sammanträder på dag, tid och plats som nämnden bestämmer. Sammanträde 
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av 
ledamöterna begär det.  
 
7 § Sammansättning  
Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare och utses enligt följande: 
 
Hällefors kommun utser  2 ledamöter och 2 ersättare 
Lindesbergs kommun utser 3 ledamöter och 3 ersättare  
Ljusnarsbergs kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare 
Nora kommun utser  2 ledamöter och 2 ersättare 
 
Lindesbergs kommun (värdkommunen) ska utse ordförande och vice ordförande. 
Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun får välja ledamot som har utsetts av en 
annan kommun, till ordföranden och vice ordförande. Ordförande och vice ordförande 
utses för hela mandatperioden.  
 
Nämnden får besluta i ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Commented [MJ1]: Ev. förändring planerad. 
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8 § Ersättarnas tjänstgöring  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare i första hand från den kommun som valt ledamoten 
tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt en av respektive fullmäktige bestämd ordning. 
 
En ordinarie ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
En ledamot eller ersättare som avbrutit tjänstgöringen på grund av jäv får åter 
tjänstgöra sedan ärendet handlagts. 
 
En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter 
tjänstgöra sedan ärendet handlagts. 
 
9 § Yttranderätt 
En vid sammanträdet närvarande, men inte tjänstgörande ersättare har rätt att delta i 
överläggningarna, men inte delta i besluten eller få sin mening antecknad i protokollet. 
 
10 § Anmälan av förhinder samt inkallande av ersättare 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska själv kalla ersättare i enlighet med den ordning som respektive 
fullmäktige fastlagt. Om detta inte är möjligt ska ledamoten snarast anmäla förhinder till 
nämndens sekreterare.  
 
11 § Kallelse  
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Kallelsen ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 4 dagar före 
sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som 
varit ledamot i nämnden längst tid göra detta. 
 
12 § Sammanträde på distans 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot som önskar närvara på distans ska i förväg anmäla detta till ordförande.  
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Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på distans föreligger.  
 
Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter inte delta på distans.  
 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans vid de 
egna sammanträdena. 
 
13 § Ordföranden 
Det åligger ordföranden: 

1. Att leda nämndens arbete och sammanträden 
2. Att kalla till sammanträde enligt lag och reglemente 
3. Att inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 

behov är beredda 
4. Att se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden 
5. Att bevaka att nämndens beslut verkställs 

 
 
14 § Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden lägst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
15 § Justering och anslag av protokoll  
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla.  
 
16 § Reservation  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
17 § Delgivning  
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller förvaltningschefen.  
 
18 § Undertecknande av handlingar  
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid ordförandens 
frånvaro inträder vice ordföranden och vid dennes frånvaro den ledamot som nämnden 
utser.  
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i 
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 
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I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
19 § Närvarorätt vid nämndens sammanträden 
Nämnden får besluta om närvarorätt för tjänstemän och andra kommunpolitiker och om 
nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten. I ärenden som avser 
myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess 
enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller dock inte offentlighet.  
 
20 § Arbetsutskott 
Inom nämnden ska det finnas ett arbetsutskott bestående av 4 ledamöter och 4 
ersättare. Utskottet väljs av nämnden och utses enligt följande: 
 
Hällefors kommun föreslår   1 ledamot och 1 ersättare 
Lindesbergs kommun föreslår   1 ledamot och 1 ersättare  
Ljusnarsbergs kommun föreslår   1 ledamot och 1 ersättare 
Nora kommun föreslår    1 ledamot och 1 ersättare 
 
Ordförande i nämnden ska vara ordförande i utskottet. Vice ordförande i nämnden ska 
vara vice ordförande i utskottet. 
 
Om ordföranden eller vice ordföranden inte kan tjänstgöra fullgörs ordförandens 
uppgifter av den som varit ledamot i nämnden lägst tid.  
 
Om ersättarnas tjänstgöring i utskottet gäller vad som föreskrivits om ersättare i 
nämnden i 9 § i tillämpliga delar.  
 
Ersättare ska närvara vid arbetsutskottets sammanträden endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av 
ledamöterna begär det. 
 
Utskottet får handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
Protokoll från utskottets sammanträden ska föras i de fall utskottet fattar beslut som 
delegerats till utskottet från nämnden.  
 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, förutom i ärenden som avser val eller 
anställning av personal. 
 
Utskottets förslag till beslut i nämnden får föras som minnesanteckningar om utskottet 
så beslutar.  
 
Minnesanteckningarna eller protokollen ska alltid bifogas kallelsen till påföljande 
sammanträde i nämnden. 
 
21 § Beredning av ärenden 
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om 
beredning enligt ordföranden behövs. 
 
En ledamot i utskottet får begära att kommunstyrelsen i berörda kommuner ska höras i 
ett ärende som är av principiell betydelse eller av större vikt.  

Commented [ML2]: Beror på hur man beslutar om antalet 
ledamöter i nämnden, hälften minus en bör sitta i AU 

Commented [MJ3]: Två ledamöter?  

Commented [ML4R3]: beror ju på hur står nämnden blir, men 
annars ja 
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22 § Ekonomiska förmåner 
Ekonomiska förmåner till förtroendevalda regleras i Kommunallagen 9 kap 25 §. 
Förtroendevalda har rätt till ekonomisk ersättning av den kommun som utser dem. 
 

Commented [MJ5]: Hanteras av Lindesbergs kommun? 
Skrivning framgår av KL 
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Bakgrund  
Samhällsbyggnad Bergslagen 

Hällefors, Nora, Lindesberg & 

Ljusnarsberg gick samman i 

kommunalförbundet 

Bergslagens kommunalteknik
(BKT) 

Ansvar för kommunernas miljö-

och byggfrågor flyttades till en 

gemensam nämnd, Bergslagens 
miljö- och byggnämnd (BMB)

2003 20152004 2017

BKT & BMB byter namn till, 

Samhällsbyggnad Bergslagen 
(SBB). Servicecentret i Pershyttan 

blir gemensamt för hela SBB

Servicecenter för 

BKT öppnas i 

Pershyttan 

2019

KNÖL-KS uppdrag till 

kommuncheferna att utreda 

och skapa en gemensam 

målbild för SBB 2025 

2
0
1
3

2
0
1
8

Teckal-undantaget Avtalssamverkan

2003 gick Hällefors, Nora, Lindesberg & Ljusnarsberg samman och bildade kommunalförbundet Bergslagens 
kommunalteknik. Året därpå valde kommunerna att lyfta över ansvaret för miljö- och byggfrågor till en ny 

gemensam nämnd, Bergslagens miljö, och byggnämnd. 2017 beslutade medlemskommunerna att byta namn på 

kommunalförbundet och den gemensamma nämnden till Samhällsbyggnad Bergslagen.

I maj 2019 samlades representanter från medlemskommunerna för en gemensam diskussion om 

Samhällsbyggnad Bergslagen. Syftet med sammanträdet var att, utifrån en gemensam dialog kring förbundets 

historik och nuläge, skapa en gemensam målbild för år 2025.

Under perioden från 2003 och fram till idag har mycket hänt i omvärlden. Faktorer som påverkat både 

medlemskommunerna men också samarbetet dem emellan. Nya möjligheter till samverkan mellan kommuner har 

öppnats upp i lagstiftningen och frågan kring hur mindre kommuner ska kunna bära och leverera välfärd på samma 

nivå framöver har aktualiserats i hela landet. Allt fler kommuner väljer nu att samverka i olika frågor och i olika 

associationsformer vilket också gör att jämförelsebara och goda exempel finns att ta del av på ett annat sätt än 

som var möjligt år 2003.
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Uppdrag & syfte 

Samhällsbyggnad Bergslagen 

Kommundirektörerna har efter att de fick uppdraget från KNÖL-KS anlitat KMPG för att genomföra uppdraget som en förstudie 

i projektform. 

Målen med förstudien var att ta fram underlag och alternativ för ett eventuellt utvecklingsprojekt för ägarstyrning av 

Samhällsbyggnad Bergslagen. Ägarstyrningen på både kort sikt och på lång sikt utifrån den omvärld som vi förväntas anta 

finnas från 2025 och framåt utifrån de fyra perspektiven perspektiven;

1. Medborgarperspektiv på verksamheten, måluppfyllelse och verksamhetsuppföljning.

2. Ekonomiperspektiven, budget och boksluts utifrån en helhetsbild

3. Hur kan Samhällsbyggnad Bergslagen stödja kommunerna i Agenda 2030 arbetet

4. För Samhällsbyggnads förbundet gemensamma bild på de båda rollerna Utförare eller Huvudman 

Syftet var att skapa en gemensam målbild för samhällsbyggnad år 2025 genom samsyn över förbundet och förvaltningens 

uppgifter och uppdrag. 

Resultatet av förstudien visade att åtgärder krävs för att samhällsbyggnad ska kunna utvecklas och bli det 

medlemskommunerna har behov av nu och i det längre perspektivet mot 2025. Några av verksamheterna som drivs 

gemensamt sticker ut i förstudien. Gemensamt för dessa verksamheter är att det handlar om daglig drift som är 

skattefinansierad. 

Med anledning av resultatet beslutade KSO-gruppen att genomföra en konsekvensanalys på övergripande nivå för att se vilka 

konsekvenser det får för de gemensamma organisationerna i två scenarier:

1. Bevara all verksamhet i gemensam drift

2. Extrahera de verksamheter som sticker ut i förstudien ur de nuvarande gemensamma organisationerna



Risk- och
konsekvensanalys



6© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 

Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Oförändrad verksamhet
Konsekvens Åtgärd

■ Ekonomiprocesserna är inte synkroniserade mellan

medlemmarna vilket skapar svårigheter för

samverkansorganisationen genom t ex oförutsägbarhet

och kortsiktiga planeringsförutsättningar för

verksamheten. Hur behov prioriteras och uttrycks skiljer

mellan ägarna och dessa skillnader behöver pareras i den 

gemensamma organisationen

Ekonomiprocessen ■ Ta fram en gemensam och hållbar ekonomiprocess med 

målet att ge de gemensamma organisationerna bästa

möjliga planeringsförutsättningar för en hållbar och

effektiv verksamhet över tid

■ Ägarstyrningen är otydlig genom otydliga styrdokument

för förbundet vilket inte heller matchas mot de behov och

förväntningar som uttrycks från ägarna på förbundets

leveranser.

■ I förvaltningen är styrdokumenten tydliga men behov och

förväntningar är inte detsamma som styrningen. Ägarna

ger uttryck för olika ambitionsnivåer och förväntningar på

den gemensamma organisationen.

Ägarstyrningen ■ Se över styrdokumenten för förbundet

■ Se över den politiska styrningen av såväl förbund som

nämnd inkl fördelningen av den politiska representationen

■ Synkronisera förväntningar och behov i ägarkommunen

med den styrning som uttrycks i styrdokument, politisk

styrning och övriga beställningar. T ex genom 

beställningsrutin och köp-sälj finansiering av vissa 

verksamheter.

■ Förbundets och förvaltningens uppdrag och ansvar är

otydligt och förväntningarna hos ägarna stämmer inte

överrens med styrningen vilket blir resurskrävande

Otydliga uppdrag och

ansvar

■ Tydliggör uppdrag och ansvar för respektive verksamhet

genom t ex leveransåtaganden eller verksamhetsplaner

(kort och lång sikt) som förankras i en gemensam och

tydlig budgetprocess

■ Upprätta gränsdragningslistor eller processbeskrivningar i 

de fall det är tillämpligt

Risk
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Oförändrad verksamhet
Konsekvens Åtgärd

■ De politiska församlingarnas (direktion och gemensam

nämnd) uppdrag är otydligt vilket leder till beslut som inte

är förankrade i hemkommunen eller brist på handling på

grund av otydligt mandat från hemkommunen.

Politisk styrning ■ Ta fram överenskommelser mellan ägarna kring på vilka

grunder platserna ska fördelas samt vad ledamöterna har 

för uppdrag i den gemensamma organisationen och i

relation till sin hemkommun. Kan med fördel ske genom

en tydlig och gemensam arbetsordning.

■ Avsaknad av tillit till de gemensamma organisationerna

och sinsemellan medlemskommunerna

Avsaknad av tillit ■ En av åtgärderna bör vara att jobba med övriga

ovanstående åtgärder

■ Döm av “BREXIT-frågan” och återskapa förtroendet för

den gemensamma ambitionen att stanna i samarbetet

Risk
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Förändrad verksamhet
Konsekvens

■ OH kostnaderna kommer att gå upp då de inte kan

minskas med motsvarande omfattning som extraherade

verksamheter idag nyttjar på grund av förlorade

stordriftsfördelar när verksamheten tappar bredd

Svårt att finansiera

gemensamma

funktioner

■ Tappar främst synergieffekter när det gäller gemensamma

upphandlingar vilket innebär att priserna riskerar att öka

■ En mindre volym I verksamheten innebär minskade

möjligheter att arbeta med utveckling av förbundet då

utrymmet för detta kommer minska och

handlingsutrymmet blir mindre i en mindre verksamhet

Tappar vissa

synergieffekter

■ En minskad omfattning av OH i förbundet kommer

innebära uppsägning av administrative personal.

■ Vissa specialisttjänster knutna till verksamheterna som

extraheras, men som ingen av ägarna kommer ha råd att

ta med i en verksamhetsövergång, kommer behöva sägas

upp.

Uppsägning av 

personal

Risk

Utöver de konsekvenser som 
uppstår vid extrahering av 
verksamheter, kvarstår 
samtliga risker och behov av 
åtgärder som i befintlig och 
oförändrad verksamhet. 

Notera att inga av identifierade 
väsentliga risker och behov av 
åtgärder försvinner genom en 
verksamhetsförändring.

Associationsformen blir dock 
troligen enklare att hantera vid 
en verksamhetsförändring där 
skattefinansierad drift lyfts ur 
förbundet. Observera att denna 
effekt kan uppnås via andra, 
mindre åtgärder.



Bilaga 1
Workshop 
förbundsledning
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Scenario 1

— Ekonomiprocessen?

— Fördelningstalen? 

— Köp-sälj modell?

 Kvalité?

 Omfattning?

— Associationsformen

kommunalförbund?

— Dokumentens kosekvens?

— Omfattning?

Ekonomi Associationsform

Verksamhet
Styrning och

Ledning

Nuvarande verksamheter kvarstår
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Scenario 1    
SWOT-analys 

Framgångsfaktorer Utvecklingsområden 

E
x
is

te
ra

n
d
e
 

M
ö
jli

g
a
  

Styrkor

Möjligheter

Svagheter   

Hot  

1. Bredd i organisationen 

2. Gemensamma funktioner

3. Effektiv, flexibel och 

potent organisation

4. Synergier mellan 

verksamheter

5. Levererar hög kvalitet

6. Dela erfarenheter och 

lära sig av varandra

1. Samverkansmöjligheter

2. Locka fler 

specialister/kompetensp

ool

3. Tydligare uppdrag och 

styrning

4. Agera som en kommun

5. Dra nytta av 

digitalisering

6. Funktionsupphandlingar

7. Byte av 

associationsform

1. Svår associationsform 

2. Ägarstyrningen

3. Förbundet har ej 

huvudmannaskapet

4. Omständlig 

ekonomiprocess

5. Resurserna krymper

6. Geografiska och 

verksamhetsmässiga 

avstånd

7. Otydligt uppdrag och 

beslutsväg

1. Ägarnas sammanhållning

2. Uppdelning av 

verksamheter

3. Förbundets förmåga att 

leverera kvalitet till låg 

kostnad

4. Nedskärningar och taxor

5. Rekryteringssvårigheter

6. Minskande invånarantal

7. Ökande krav

Följande SWOT-analys har genomförts genom en workshop med tjänstepersonsledningen i förbundet.  Nedan 

presenteras en sammanställning av workshopen sammanfattat i punktform utifrån resultatet. Resultatet av 

genomförd SWOT ligger till grund för den sammanställda risk- och konsekvensanalysen 
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SWOT: Förbundets styrkor
Styrkor Beskrivning 

1. Bredd i organisationen Genom att samordna kommunernas verksamheter kan förbundet anställa fler specialister med olika 

kompetenser. Förbundet får även bättre resurstillgångar och gemensam kompetensutveckling. 

2. Gemensamma funktioner Genom att göra gemensamma upphandlingar och att dela på maskiner kan förbundet hålla 

kostnaderna låga. 

3. Effektiv, flexibel och potent 

organisation

Organisationen är snabb på att agera vid behov och har för vana att arbeta under svåra 

förutsättningar. Vid exempelvis en kris kan detta vara avgörande. 

4. Synergier mellan verksamheter Genom att förbundet hanterar en bredd av verksamheter går det att hitta synergier mellan de olika 

som annars inte hade funnits. Ett sådant exempel är GPI, Gata – Park – Idrott. 

5. Levererar hög kvalitet Förbundet har förmågan att leverera väldigt hög kvalitet genom den kompetens som finns och 

effektiviteten som uppstår genom att samarbeta över ett stort område. 

6. Dela erfarenheter och lära sig av 

fler exempel 

Genom att samma utförare genomför alla projekt inom ett verksamhetsområde för alla fyra ägare 

samlas mer erfarenheter och lärdomar som kan användas i framtiden. 
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SWOT: Svagheter
Svagheter  Beskrivning 

1. Svår associationsform Associationsformen kommunalförbund är en tämligen svårhanterad styrningsform, i synnerhet om 

det gäller olika områden där både taxa och skatt finansierar verksamheten. Att ägarna vill ha olika 

redovisning av ekonomin gör det inte enklare. 

2. Ägarstyrningen Ägarstyrningen har under de senaste åren varit svag och otydlig samtidigt som det funnits en 

oenighet mellan ägarna om vad förbundets uppgift är och ska vara. 

3. Förbundet har ej 

huvudmannaskapet 

Att varje ägarkommun har huvudmannaskapet för verksamheterna med förbundet har driften gör det 

krångligt vid exempelvis avtalstecknande. 

4. Omständlig ekonomiprocess Ekonomiprocessen är invecklad då regelverken inte är anpassade för kommunalförbund med 

övergripande verksamhet. Att kommunerna har olika egna ekonomiprocesser försvårar ytterligare.

5. Resurserna krymper Under åren har resurserna för verksamheterna blivit mindre, antingen genom direkta neddragningar 

men i synnerhet genom för låga eller uteblivna uppräkningar.

6. Geografiska och 

verksamhetsmässiga avstånd

Inom vissa verksamheter är det svårt att samutnyttja maskiner och personal på grund av avståndet 

geografiskt eller för att verksamheterna är för olika. 

7. Otydligt uppdrag och beslutsvägar Kommunernas beslutsvägar är inte tydliga. Det är oklart vilken instans som beslutar vad och vem i 

respektive kommun som är ansvarig. 
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SWOT: Möjligheter
Möjligheter Beskrivning 

1. Samverkansmöjligheter Genom att öka samverkan kan förbundet bli mer effektiva och få en möjlighet till påverkan. 

Områden som IT, arkiv och ekonomisystem finns goda möjligheter för samverkan. En 

samverkansplattform för allehanda kommunala utmaningar skulle kunna ge goda effekter. 

2. Utöka kompetenserna Genom att vara en stor organisation kan förbundet locka fler specialister och erbjuda kommunerna 

en gemensam kompetenspool som inte hade varit möjligt för de enskilda kommunerna. 

3. Tydligare uppdrag och styrning Om förbundets uppdrag och direktionens roll skulle tydliggöras hade det gjort uppdraget klarare och 

mindre resurser skulle läggas på den typen av styrningsfrågor. 

4. Agera som en kommun I många frågor skulle förbundet kunna agera som en kommun. På flera områden skulle det gå att 

samarbeta, exempelvis att ha ett ekonomikontor. 

5. Dra nytta av digitaliseringen Genom att förbundet och kommunerna arbetar med IT-system kan det också innebära 

effektiviseringar. En möjlighet är distansarbete. 

6. Funktionsupphandlingar Kommunalförbundet kan göra fler funktionsupphandlingar, där ett samlat behov kan ge lägre 

kostnader.

7. Byta av associationsform Möjligheter ses i ett byta av associationsform där mycket resurser idag läggs på administration 

kopplat till att vara ett kommunalförbund. Resurser skulle istället kunna skapa verksamhet. 
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SWOT: Hot
Hot  Beskrivning 

1. Ägarnas sammanhållning Om ägarnas splittring skulle öka innebär det ett tydligt hot för SBB. Det gäller i synnerhet om ägarna 

skulle vilja att förbundet utför olika verksamheter.

2. Uppdelning av verksamheter Att några verksamheter skulle falla bort ses som ett hot. Det skulle innebära större OH-kostnader på 

kvarvarande områden och lägre effektiviteten totalt sett. Vidare om det i del 2. 

3. Förbundets förmåga att leverera 

kvalitet till låg kostnad

Med minskade resurser blir det svårare för förbundet att leverera hög eller samma kvalitet. I 

förhållande till förväntningarna från kommunerna kan detta vara svårt att matcha. 

4. Nedskärningar och taxor Under de senaste åren har det funnits vissa nedskärningar eller uteblivna uppräkningar. Samtidigt 

fortsätter kostnaderna att öka i takt med inflationen och förbundet ser att taxorna inte räcker för att 

finansiera det verksamheten. 

5. Rekryteringssvårigheter Om nedskärningar fortsatt sker finns det en risk att specialister inom förbundet inte ser 

utvecklingsmöjligheterna på arbetsplatsen och väljer att sluta. Detta skulle kunna göra att det blir 

svårare att rekrytera nya specialister.

6. Minskande invånarantal Om invånarantalet sjunker så sjunker också resurserna för att bedriva verksamheten samtidigt som 

omfattningen på samhällsbyggnadsverksamheten inte sjunker för att det är färre invånare.

7. Ökade krav Under många år har tendensen varit att kraven på kvaliteten i verksamheten ökar. Det kommer bli 

svårt att kunna upprätthålla samma nivå på verksamheten med mindre resurser. 
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Scenario 2

— Ekonomiprocessen?

— Fördelningstalen? 

— Köp-sälj modell?

 Kvalité?

 Omfattning?

— Associationsformen

kommunalförbund?

— Dokumentens kosekvens?

— Omfattning?

Ekonomi Associationsform

Verksamhet
Styrning och

Ledning

Vissa verksamheter extraheras ur den gemensamma organisationen
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6. Minskande invånarantal

7. Ökande krav

Följande SWOT-analys har genomförts genom en workshop med tjänstepersonsledningen i förbundet.  Nedan 

presenteras en sammanställning av workshopen sammanfattat i punktform utifrån resultatet. Resultatet av 

genomförd SWOT ligger till grund för den sammanställda risk- och konsekvensanalysen 
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Områden som förändras om vissa verksamheter sköts av någon annan. Flyttas till styrka markeras med grön 

och flyttas till från styrka markeras med röd. 
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Följande SWOT-analys baseras på workshop med ledningen i förbundet.  Nya presenteras med fetstil

Presenter
Presentation Notes
Det ska noteras att samtliga nya styrkor är svagheter för ägarna.



20© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 

Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Nya och flyttade områden
Styrkor Beskrivning

4. Associationsformen Om färre verksamheter skulle ligga inom verksamhetsområdet hade det också 

blivit enklare – men inte enkelt – att driva i nuvarande form.

5. Servicecenter avlastas Förbundets servicecenter hade behövt motta färre samtal och skulle då kunna 

arbeta med annat.

6. Mindre behov av lokaler, maskiner och kombitjänster Ett mindre behov av att ha lokaler runt om i kommunerna skulle kunna innebära 

stora besparingar i uteblivna lokalkostnader.

7. Fler områden kan läggas på entreprenad Om vissa verksamheter inte ligger kvar inom förbundet skulle de bli en större 

möjlighet att kunna lägga enskilda delar på entreprenad.

8. Ägarnas sammanhållning Med färre verksamheter inom förbundet skulle också ägarnas olika syn på 

förbundet minska i olikheter. Det är en större sannolikhet att problem inte skulle 

uppstå.

9. Förbundets förmåga att leverera kvalitet till låg kostnad Förbundet skulle få ökade chanser att leverera hög kvalitet till låg kostnad om 

fokuset låg mer inriktat på specifika uppgifter

Svagheter Beskrivning

7. Bredd i organisationen Genom att vissa verksamheter inte skulle vara en del av förbundet skulle det 

också innebära att specialister inom området skulle försvinna. Sannolikt skulle 

kommunerna inte har råd att själva anställa dem.

8. Gemensamma funktioner Vidare skulle också de gemensamma funktionerna bli lidande och 

upphandlingarna skulle bli mindre vilket oftast innebär sämre pris.

9. Synergier mellan verksamheter Om vissa verksamheter lyfts bort skulle inte synergier vara möjliga att hitta med 

dessa längre.

Hot Beskrivning

6. Uppsägning av personal Om vissa verksamheter skulle det också riskera att personal behöver sägas upp.

7. De egna OH-kostnaderna ökar De egna kvarstående OH-kostnaderna skulle inte minska särskilt mycket, vilket 

gör att de skulle bli högre som andel av de totala kostnaderna. 

8. Svårare för kommunerna att utveckla Om kommunerna själva skulle bedriva utvecklingen inom vissa områden skulle 

de inte ha samma möjlighet till att utveckla som en samlad organisation.



Bilaga 2 
Workshop med 
förvaltningsledning



22© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 

Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Scenario

— Ekonomiprocessen?

— Fördelningstalen? 

— Köp-sälj modell?

 Kvalité?

 Omfattning?

— Associationsformen

kommunalförbund?

— Dokumentens kosekvens?

— Omfattning?

Ekonomi Associationsform

Verksamhet
Styrning och

Ledning

Nuvarande ansvarsområde kvarstår



23© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 

Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

SWOT-analys

Framgångsfaktorer Utvecklingsområden 

E
x
is

te
ra

n
d
e
 

M
ö
jli

g
a
  

Styrkor

Möjligheter

Svagheter   

Hot  

1. Kostnadseffektivt och 

kostnadsdelning

2. Robusthet, kvalitativt och 

effektivt 

3. Attraktiv arbetsgivare 

med bred kompetens

4. Samverkan mellan 

kommunerna 

5. Goda förutsättningar för 

att utveckla 

verksamheten 

6. Finansiering

1. Representation i 

kommunerna

2. Mer långsiktig budget 

och höjda anslag

3. Regional planering och 

samverkan

4. Digital och hållbar 

utveckling

5. Lagförändringar som 

möjliggör andra 

samverkansformer 

6. Effektivisering 

7. Enheterna täcker för 

varandra

1. Avsaknad av tillit, 

förtroende och vilja

2. Minskat samarbete och 

ekonomiska 

neddragningar

3. Behov av större 

representation i 

kommunerna 

4. Lokalisering och 

neddragning av 

kollektivtrafiken 

5. Nämnden går emot 

förvaltningens förslag

6. Befolkningsutveckling

7. Kvalitetsskillnad

Följande SWOT-analys baseras på workshop med ledningen för förvaltningen.  Nedan presenteras en 

sammanställning av workshopen sammanfattat i punktform utifrån resultatet. 

1. Kommunernas 

förväntningar, 

ambitionsnivåer och 
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resurser

5. Otydligt reglemente och 
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6. Låg representation
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SWOT: Styrkor
Styrkor Beskrivning 

1. Kostnadseffektivt och 

kostnadsdelning

Genom att fyra kommuner delar på kostnaderna och verksamheten finns möjligheter för att vara mer 

effektiva än vad de enskilda kommunerna kan vara på egen hand. Inom förvaltningen kan också 

enheters tillfälliga underskott täckas av andras tillfälliga överskott.

2. Robusthet, kvalitativt och effektivt Genom att organisationen är stor minskas sårbarheten, det går att arbeta mer effektivt och då få 

mer resurser över till utveckling till en låg kostnad.

3. Attraktiv arbetsgivare med bred 

kompetens

Samhällsbyggnad Bergslagen är en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning i form av 

många specialister och annan kompetent personal. 

4. Samverkan mellan kommunerna Samverkan mellan kommunerna i strategiska och regionala frågor gynnar kommunerna. Att olika 

verksamheter inom SBB samverkar gör det också mer effektivt. 

5. Goda förutsättningar för att 

utveckla verksamheten

Genom att organisationen är stor och effektiv med breda kompetenser kan också resurser läggas på 

att utveckla verksamheten.

6. Finansiering Att mycket av verksamheten finansieras genom taxor gör att det finns en god förutsägbarhet kring 

intäkterna. Övrig verksamhet blir också billigare för kommunerna då det bara finns ett OH. 
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SWOT: Svagheter
Svagheter  Beskrivning 

1. Kommunernas förväntningar, 

ambitionsnivåer och förhållningssätt

De fyra kommunerna har olika förväntningar och ambitionsnivå på verksamheten vilket gör det 

komplicerat att styra verksamheten. För samma kvalitet blir en kommun nöjd och en missnöjd.

För förvaltningen blir det svårt att leverera olika kvalitet i olika kommuner baserat på ambitionsnivån 

i respektive kommun. 

2. Bristande förtroende Det finns brister i förtroendet både mellan kommunerna och nämnden men även mellan politiker och 

tjänstemän. Det har också blivit vanligt att nämnden beslutar mot förvaltningens förslag i frågor om 

myndighetsutövning. 

3. Långa beslutsvägar och 

geografiska avstånd

Genom att det är långt mellan kommunerna är det svårt att vara närvarande i alla kommuner i liga 

stor utsträckning. För att driva igenom nya beslut tar det lång tid då det måste gå genom flera 

instanser i fyra kommuner. 

4. Budgetprocess och resurser Att kommunerna har sina egna budgetprocesser gör att det är krångligt att hantera detta och ta 

ansvar för ekonomin genom exempelvis höjda taxor. Kommunerna har också en förväntat på 

särredovisning per kommun. Att budgeten enkom sträcker sig över ett år är inte fördelaktigt för 

verksamheten som får svårare att planera verksamheten på sikt.

5. Otydligt reglemente och 

verksamhetens omfattning

Även om reglementet i vissa fall ger stöd till vad som ligger bortom kompetensen finns också 

mycket oklarheter kring vad som är nämndens uppgifter. 

6. Låg representation Representationen från både Samhällsbyggnad Bergslagen i kommunerna och kommunernas i 

nämnden blir en svaghet då den skulle kunna vara betydligt högre. 
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SWOT: Möjligheter
Möjligheter Beskrivning 

1. Representation i kommunerna Det finns möjligheter att utveckla representationen i kommunerna med högre närvaro men också 

genom bättre kommunikation utåt. Något som också skulle underlätta vore om ledamöter från alla 

kommuner kommunstyrelse fanns representerade i nämnden.

2. Mer långsiktig budget och höjda 

anslag

Om budget hade tagits med ett längre perspektiv än ett år i taget hade det blivit enklare att göra en 

långsiktig planering av verksamheten som i sin tur skulle kunna vara med effektiv. Om 

verksamheten fick höjda anslag skulle ambitionen och därmed kvaliteten kunna höjas.

3. Regional planering och 

samverkan

Genom att samverka och planera strategiskt kan SBB bli en stor regional aktör som också kan 

påverka mycket på det regionala planet.

4. Digital och hållbar utveckling Dessa är frågor som skulle kunna utvecklas. Inom digitalisering finns effektiviseringsmöjligheter och 

hållbar utveckling har delvis många fördelar men också ett egensyfte.

5. Lagförändringar som möjliggör 

andra samverkansformer

Andra samverkansformer skulle kunna göra samarbetet tydligare och mer effektivt

6. Effektiviseringar Om SBB kan bli mer effektiva skulle det i förlängningen leda till bättre kvalitet till lägre kostnad. 

Dock finns osäkerhet i samhället som  påverkar ekonomin, då skulle det istället kunna göra att 

kvaliteten och omfattning på verksamhet inte behöver sänkas.

7. Enheterna täcker för varandra Inom förvaltningen kan enheters tillfälliga underskott täckas av andras tillfälliga överskott, även i en 

högre utsträckning av vad som görs idag. 
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SWOT: Hot
Hot  Beskrivning 

1. Avsaknad av tillit, förtroende och 

vilja

Att kommunerna och nämnden inte litar på varandra kan det få kraftiga konsekvenser för den 

verksamhet som bedrivs. Om förtroendet från allmänheten sjunker påverkar det också i högsta grad 

möjligheten att bedriva verksamheten. 

2. Minskat samarbete och 

ekonomiska neddragningar

Om någon eller flera kommuner skulle lämna samarbetet helt eller delvis hade det blivit dyrare för 

de kvarvarande kommunerna med kvaliteten i den kommun som lämnat skulle också antagligen 

sjunka. Ett hot är om resurserna skulle tas bort. Mycket av verksamheten är lagstadgad och kan inte 

avslutas. Det skulle då leda till omfattande underskott. 

3. Behov av större representation i 

kommunerna

Förvaltningen ser behovet av att mer tydligt vara representerade i kommunerna samtidigt som det 

tar mycket tid från annan verksamhet.

4. Lokalisering och neddragning av 

kollektivtrafiken

Om kollektivtrafiken dras ner på riskerar kommunerna att bli mindre attraktiva och möjligheterna till 

samverkan minska. Var förvaltningens arbete utgår ifrån är också en viktigt faktor. 

5. Nämnden går emot förvaltningens 

förslag

Det blir vanligare att nämnden beslutar tvärt emot förvaltningens förslag i frågor om 

myndighetsutövning, detta för att påverka lagstiftaren. 

6. Befolkningsutvecklingen Om befolkningen i de fyra kommunerna minskar så minskar också möjligheterna att bedriva 

kvalitativ verksamhet för nämnd och förvaltning genom minskade resurser.

7. Kvalitetsskillnad Det finns en risk för att kommunerna får olika kvalitet på verksamheten beroende på taxor, avstånd 

och andra faktorer. 
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Kommunernas ställningstagande – överblick  

Kommunstyrelsen i Nora kommun ställer sig bakom 
förslagen. 

I remissvaret lämnas inga synpunkter på förslagen. 
Dock föreslår Nora kommun namnbyte av både 
förbund och nämnd. 

Oppositionen i Nora kommun reserverar sig mot 
förslagen och har inkommit med en skriftlig 
reservation.  

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun ställer sig 
bakom förslagen. 

Remissvaret innehåller ett några synpunkter gällande 
förslagen. Se sidan 4 för sammanfattning av 
synpunkterna. 

Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun är 
försiktigt positiva och vill utveckla samarbetet genom 
de synpunkter som de lämnar på remissen. 

Kommunen framhåller samverkan mellan 
kommunen och förbundet/förvaltningens 
verksamheter som nödvändig och att den i det stora 
hela fungerar väldigt bra.

Remissvaret innehåller ett flertal synpunkter 
gällande förslagen. Se sidan 5 för sammanfattning av 
synpunkterna.  

Kommunstyrelsen i Hällefors kommun instämmer 
inte med förslaget till ny förbundsordning. 

Kommunens sammanfattande bedömning är att 
syftet som ligger till grund för utredningen inte 
belyses tillräckligt eller alls i förslagen. 

Remissvaret innehåller ett flertal synpunkter 
gällande förslagen. Se sidan 6 för sammanfattning av 
synpunkterna.   

I remissvaren förekommer 
vissa missförstånd gällande 

förslag och processen. Dessa 
missförstånd behöver redas 

ut och diskuteras. 

Direktionen i Samhällsbyggnad Bergslagen ställer sig 
försiktigt avvaktande till de förslag som föreslås i 
förslag till ny förbundsordning. 

Remissvaret  innehåller ett flertal synpunkter 
gällande förslagen. Se sidan 7 för sammanfattning av 
synpunkterna. 
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Förändringar i direktionens 
reglemente behövs i samband 
med ny förbundsordning. 

Lämnar förslag i namnfrågan 
och lämnar önskemål om 
uppdrag till 
kommundirektörerna. 

Budgetprocessen för 
gemensam nämnd bör 
synkroniseras med 
budgetprocess för 
kommunalförbund. 

Positiv till basorganisation som 
finansernas via 
fördelningsnyckel baserad på 
invånarantal. Samt att 
direktionen är ansvarig för 
basorganisationens 
budget/verksamhet.  

Föreslår förtydligande i 
förbundsordning avseende 
budget. 

Lindesbergs kommuns sammanfattade synpunkter



5

Document Classification: KPMG Public

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 

Swiss entity. All rights reserved.

Föreslår att associationsformen 
prövas.  

Önskar klarhet i hur 
serviceavtalen (SLA) utifrån den 
nuvarande nivån ska se ut samt 
tydlighet i hur de ska upprättas. 

Namnbyte kan vara aktuellt för 
att skapa tydlighet dock behövs 
konsekvensanalys innan beslut 
kan fattas. 

Kritiska till en permanent 
basorganisation och oroliga 
för att basorganisationen 
kommer ”äta upp” stor del av 
resurserna. 

Direktionen bör fortsatt att ha 
9+9 ledamöter samt den 
kommunvisa 
sammansättningen som 
förbundet har idag. 

Ljusnarsbergs kommuns sammanfattade synpunkter

Saknar en helhet i utredningen 
samt ekonomiska 
konsekvenser. Saknar även ett 
medborgarperspektiv. 

Lokal närvaro behövs samt 
tydliga kontaktvägar och lokal 
kännedom.  

Förslagen skapar ett behov av 
beställarkompetens i 
kommunerna som i dagsläget 
saknas.  

Önskar tydlighet i den årliga 
budgetprocessen 

Önskar förtydligande i 
förbundsordning avseende ett 
flertal områden t.ex. 
servicecenter, samråd, och 
uppsiktsplikten. 

Samverkansavtalet för 
nämnden behöver förtydligas 
inom vissa områden t.ex. 
uppsiktsplikten. 
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Hällefors kommuns sammanfattade synpunkter
Avsaknad av kommunala 
perspektiv, fokus ligger på 
förbundets perspektiv. 

Sammansättning av nämnden 
och dess ordförandeskap bör 
följa SKR:s rekommendationer 
för kommunal samverkan. 

KSO bör ha en roll som ledamot i 
direktionen. 

Negativa till uppbyggnad av 
organisationen t.ex. 
specialister, 
verksamhetsområden och 
basorganisationen. Likaså 
problem med ”köp- och sälj” 
modellen. 

Effektiviteten och 
kostnadseffektiviteten riskerar 
att inte prioriteras. Tydlighet 
kring förbundets ansvar för 
investeringsåtgärder samt 
ansvar för underhållsplaner 
saknas.  

Positiva till servicenivåavtalen 
och till att förbundet ska 
beskriva avvikelser till medlem 
och att negativa resultat 
hanteras enligt lag.  

Önskar längre total planperiod 
samt årlig gemensam 
budgetdialog kring kommande 
budgetramar. 

Uppfattar att uppdraget var att 
arbeta fram förslag för enkelt 
utträde ur förbundet. I Hällefors 
kommun finns tidigare beslut 
avseende återtagande av viss 
verksamhet. 

Kritiska till att ansvar tas från 
direktionen och istället läggs på 
kommunens politiska 
organisation. 

Önskar att förbundet och 
gemensamma nämnden 
återgår till de tidigare 
namnen på 
organisationerna. 

Föreslaget kräver en 
beställarkompetens som  
dagsläget inte finns. 
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Direktionens sammanfattade synpunkter 
Begränsad roll för direktionen 
innebär en risk för att del av 
grundtanken avseende 
effektivitetsvinsterna med 
förbundet går förlorad. 

Risk att ”fasta säten” kommer 
att försvåra framtida 
kompetensförsörjning. 

Positiva till diskussion mellan 
medlemskommunerna 
gällande namn på förbund och 
nämnd. 

Förtydliga vad 
kommunalförbundet är och vad 
respektive medlemskommuns 
driftbidrag/taxmedel går till. 

Saknar tydlighet gällande 
beställning och beslutsmakt 
avseende taxesidan. 

Serviceavtal skulle förtydliga 
uppdragen. Dock 
problematiseras att kommun 
istället för direktion fattar 
beslut om dessa. 

Risk att medlemskommunerna 
drar åt olika håll inom 
uppdragen och avsaknad av 
ansvar för helheten. 

Ställningstagande kring 
associationsformen 
kommunalförbund behöver 
göras av kommunerna. 

Medlemmarna i direktionen 
bör väljas ur 
kommunstyrelsen. 

Önskar förtydligande gällande 
uppsiktsplikten.  
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Tid- och aktivitetsplan hösten 2021 – förslag 210705

Aug Sep Okt Nov Dec

Information om remissvaren i 
kommunernas KS och beredande organ

Plan för fortsatt arbete

Ställningstagande KS respektive
kommun

- Vad vill vi samarbeta om?

- I vilken form vill vi samarbeta?

KNÖL-KS
Utifrån ställningstaganden i 
respektive kommun, dialog 

om samverkansform

Dialog i respektive kommun

Kort sammanfattning/pratmanus
från KPMG till kommunchefer 

klart 10/8

Sammanställning remissvar 31/8

Underlag från KPMG

specificeras i dialog med styrgrupp

KPMG tar fram förslag som 
underlag för dialog och 

ställningstagande i styrgrupp

KNÖL-KS ev. 25/11 

Dialog om 
- vilka områden samverka kring

- associationsform

Underlag från KPMG

specificeras i dialog med styrgrupp

Start 
2023

KS 2021/54-17



Tidplan, ursprunglig

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

2021

Remiss förbunds-
ordning med 

underlag skickas ut

Vid behov ny remiss t o m 31/12

Remissvar 30/6
Remissvar 

sammanställda 31/8
Nytt förslag 15/9

Beslutsprocess kommuner 
t o m 31/12

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

2022

Budgetprocess 2023 
startar

Sammanställda 
remissvar 15/1

Nytt förslag 31/1

Beslutsprocess kommuner 
30 april

Val 11/9

Start 
2023
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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-05-26 121 

Ks § 80 . b 2.02-( - \ 34 

Sbu § 21 dnr kS1Q2O-068 


Remissvar, Samhällsbyggnad Bergslagen 

På kommunstyrelsens sammanträde den 27 januari 2021, § 7, informerade 
en representant för KPMG om det pågående arbetet med utredningen av 
Samhällsbyggnad Bergslagen och att ta fram ett förslag till gemensam 
målbild för Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB 2025. 

Uppdragsgivare är kommuncheferna i KNÖL-kommunerna Hällefors, 

Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 


Förslaget är nu färdigt för att lämnas på remiss till kommunstyrelsen i de fyra 
kommunerna. Remissvaren ska vara inlämnade senast den 30 juni 2021. 

Ordföranden informerar om att partierna i majoriteten, dvs Socialdemo

kraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna 

ställer sig bakom KPMG:s förslag . 


Ordföranden yrkar bifall till KPMG:s förslag och att kommundirektören får i 
uppdrag att till kommunstyrelsen den 26 maj skriva svar på remissen enligt 
KPMG:s förslag . 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att Nora kommun tar tillbaka verksam
heterna park, gata och naturvård i egen regi. 

Håkan Kangert (M) och Bengt Svensson (M) yrkar bifall till ordförandens 

yrkande. 


Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons ändrings
yrkande och finner att det avslås. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig bakom KPMG:s förslag . 

Pia-Maria Johansson (LPo) och Jan Rylander (NP) reserverar sig till förmån 
för ändringsyrkandet. Skriftlig reservation kommer att lämnas. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) avslag på utskottets förslag och anser att Nora kommun tar tillbaka 
verksamheterna park, gata och naturvård i egen regi. 

KS 2021/54-11



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 

Sammantfädesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-06-26 122 

David Stansvik (V) yrkar avslag på utskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot avslagsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som remissvar ställa sig bakom KPMG:s förslag. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (LPo), Jan Rylander (NP), Conny 
Alfredsson (SO) och David Stansvik (V) reserverar mot förslaget. 

~.lrares sign 

~, 
Utctragsbestyrkancte 

Protokollsutdrag till 



Skriftlig reservation 

Vi utgår från den erfarenhet vi har samt de synpunkter som framkom vid seminariet där 
samtliga fyra norrkommuner deltog, se bild nedan 

Vår erfarenhet är att KPMGs förslag Innebär stora svårigheter för respektive kommun att 
bryta sig loss från förbundet, -om det är så att man i framtiden önskar göra det. 

Omorganisationen innebär även att de verksamheter som vi gemensamt INTE tycker "passar 
in" eller vill ta hem innebär fördyringar om vi "tar hem dem" eller "köper externt" eftersom 
en baskostnad för dessa oavsett ska gå till SBB enligt finansieringsmodellen Detta oavsett 
om det handlar om att köpa lokalvård från förbundet eller välja ta expertkompetens från 
annat håll 

Kommunernas kostnader ska beräknas utifrån Invånare som Isin tur ska bekosta en 
basorganisation, där samordnare för lokalvård, specialistkompetenser, HR funktioner samt 
olika stödsystem ska Ingå. Det gör att det finns en uppenbar risk att organisationen växer, 
som vi kan se redan Idag i förbundet där man önskar allt fler stödfunktlonerjstödsystem som 
redan finns I kommunerna 

En annan nackdel som vi ser är att förslaget till omorganisation ej är prövat av andra 
kommuner, vilket återigen gör att vi blir "pilotkommuner" 

Vi ser stora fördelar med att' samarbete inom områden som vi Inte har 
"heltidsbehov" av rörande egna resurser. Detta ser vi med fördel I<an ske via 
avtalssamverkan...Yi menar att det kan ske både 

• rörande beställarkompetens, 



• 	 specialistkompetenser och 
• 	 myndighetssamverkan 

Det gör att både våra norrkommuner kan samverka två stycken eller alla fyra. VI kan även 
som enskild kommun samverka med annan närliggande kommun. Det gör att kommunen 
självstyre stärl<s 

De verksamheter som vi menar definitivt bör återgå helt och fullt till våra 
egna kommuner är: 

• 	 Park och Gata 

• 	 Naturvård 

• 	 Idrott 
• 	 Lokalvård 

Vår åsikt är även att om vi väljer ha kvar vissa delar I förbundet ska ett namnbyte ske och ska 
återgår till E)I<T 

För att utreda och kunna ta vidare ställning till alternativ samt se konsekvenser av 
ovanstående eller annan modell vill vi att en redovisning sker kring 

• 	 senaste funktionsbeskrivningen som tagits av förbundsstyrelsen rörande aktuellt 
område samt en , 

o 	 redovisning hur mycket resurser som avsatts för området fördelat på vår kommun. 
Och även 

• 	 redovisad ekonomisk kostnad för vår kommun 

Detta för att få något att utgå från 

\ ·\ .. C4 D~ 

C~~d~:: 
Sverigedemokraterna 



2021-05-07 Dnr: KS2021-134 NORA Tjänsteskrivelse 
KOMMUN 

Kommunf6rvaltningen 	 Kommunstyrelsen 

Svar på rem iss angående nya styrdokument tör 
Samhällsbyggnad Bergslagen 

Sammanfattning 
Kommuncheferna i KNÖL, dvs . kommunerna Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors 
och Nora, fick 2019 i uppdrag av KNÖL-KS att utreda och skapa en gemensam 
målbild för Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB 2025. Revisions- och 
rådgivnings företaget KPMG fick uppdraget att ta fram förslag till ny styrmodell 
och styrdokument för förbundet samt se över samverkan genom den gemensamma 
nämnden Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

Förslaget till ny styrmodell innebär en förändrad modell för finansiering av 
förbundet och dess verksamheter. Förslag på ny förbundsordning, 
finansieringsmodell och servicenivåavtaVavtalssamverkan har tagits fram. 
Ett förslag till reviderat samverkansavtal och reglemente för den gemensamma 
nämnden har tagits fram. 

Förslagen är nu sända på remiss till kommunstyrelserna i KNÖL för 
ställningstagande. 

Kommunstyrelsen ska ta ställning till: 
l. 	 Förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet 
2. 	 Förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för den gemensamma 

nämnden 
3. 	 Namn på förbundet och den gemensamma nämnden. 

Förslag till beslut 

Kommunförvaltningen föreslär kommunstyrelsen besluta 

Att godkänna remissyttrandet från Nora kommun. 

Rem issyttrande från Nora kommun 

1. Förslag tiII ny förbundsordning för kommunalförbundet 

Nora kommun godkänner framtaget förslag till förbundsordnning och 
finansieringsmodell för kommunalförbundet. 

2. 	 Förslag till nytt samverkansavtal och reglemente ior den 
gemensamma nämnden 

Nara kommun, 7 13 SO Nara I BcsCiksadrcss: Prästgatan 15. Nara I Växel: 0587-810 00 

E-post: nora.kommun@nora .seIWebb:nara.se l Bankgiro: 203-22581 Organisationsnummer: 212000-2007 


mailto:nora.kommun@nora.seIWebb:nara.se


Nora kommun godkänner framtaget förslag till nytt samverkansavtal och 
reglemente för den gemensamma nämnden. 

3. Yttrande om namn på mrbundet och den gemensamma nämnden 

Nora kommun föreslår att Samhällsbyggnadsförbundet ändrar namn till 
Bergslagens kommunalteknik (BKT) 

Nora kommun föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden ändrar namn till 
Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB) 

Nora kommun föreslår också att förvaltningen ändrar namn till Berslagens 
miljö- och byggförvaltning. 

Delgivning av beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
Ekonomichef 
Kommundirektör 

Beslutsunderlag 
Förslag ny förbundsordning (kommunalförbundet) 
Förslag reviderat samverkansavtal (gemensamma nämnden) 
Förslag gemensamt reglemente (gemensamma nämnden) 
Finansieringsmodell remissunderlag 
Exempel servicenivåavtal 
Exempel förändring i servicenivåavtal 

Isabell Landström 
Kommundirektör 

Sid 2 av 2 
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 Protokollsutdrag 19 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §84/21   Dnr: KS 2021/54 

 

Remiss angående nya styrdokument för 

Samhällsbyggnad Bergslagen 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna yttrande/remiss angående 
nya styrdokument för Samhällsbyggnads Bergslagen. 

Ärendebeskrivning 

Efter den översyn av ägarstyrningen av kommunalförbundet 
Samhällsbyggnad Bergslagen som genomförts av 
medlemskommunerna, har arbetats fram ett förslag som 
innebär en ny finansieringsmodell och ny förbundsordning.  

För att kunna aktivera den nya finansieringsmodellen krävs 
beslut om ny förbundsordning som reglerar ägarnas styrning, 
finansiering, uppföljning och inflytande över förbundets olika 
verksamheter. 

I arbetet har även ingått att se över samverkan genom den 
gemensamma nämnden Samhällsbyggnad Bergslagen. Som ett 
resultat av detta finns ett förslag framtaget för reviderat 
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma 
nämnden. 

Kommunerna förväntas särskilt yttra sig kring namn på förbund 
respektive gemensam nämnd. 

Yttrande från Lindesbergs kommun 

Lindesbergs kommun ställer sig bakom förslagen till ny 
förbundsordning, finansieringsmodell för gemensamma 
kommunalförbundet och nytt samverkansavtal och reglemente 
för den gemensamma nämnden. 

1. Förbundsordning Samhällsbyggnadsförbundet 

Lindesbergs kommun har följande synpunkter: 

8§ 

Genom förändringar i finansieringsmodell och en 
förbundsordning kräver också förändringar i reglemente för 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

direktionens arbete. Samtidigt som ny förbundsordning beslutas 
behövs också förändringar i reglemente för 
förbundsdirektionen.  

23§ 

Lindesbergs kommun tycker att förlaget med en basorganisation 
som finansieras med fördelningsnyckel är bra och att ansvaret 
för basorganisationens budget/verksamhet är 
förbundsdirektionen. 

Lindesbergs kommun föreslår att Förbundsdirektion beslutar 
om basorganisation senast 1 mars för att respektive 
kommunfullmäktige ska kunna besluta om budget för 
basorganisation för kommande verksamhetsår senast utgången 
av juni månad.   

Detta är viktigt att alla fyra medlemskommuners 
kommunfullmäktige fattar beslut samtidigt, eftersom 
basorganisationen är gemensam och fördelas enligt 
fördelningsnyckel av invånarantalet. 

28§ 

Denna paragraf behöver kompletteras och förtydligats med att: 

Dela upp budget i tre delar och två/tre tidsperspektiv 

 Investeringsbudget, ska beslutas av respektive 
kommunfullmäktige helst senast 1 juli och dock senast 20 
november 

 Budgetram för servicenivåavtal, ska beslutas av respektive 
kommunfullmäktige helst senast 1 juli och dock senast 20 
november 

 Budget för basorganisationen ska beslutas av respektive 
kommunfullmäktige senast 1 juli. Detta eftersom det är en 
gemensam basorganisation och fördelas enligt 
fördelningsnyckel.  

2. Reglemente / samverkansavtal 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Lindesbergs kommun föreslår inga ändringar i reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

Lindesbergs kommun betonar  
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 att budgetprocessen för den gemensamma nämnden 
synkroniseras med budgetprocessen för det gemensamma 
kommunalförbundet.  

3. Namn på förbund respektive gemensamnämnd 

Huvudmålet för namnbyte är att det ska bli enklare och mer 
intuitivt för invånare och andra målgrupper i kommunen i 
kontakten med gemensamma organisationerna.  

Det ska vara tydligt vart individer ska vända sig och avsändaren 
ska vara konsekvent i frågor som rör samma ärende. Namnbyte 
ska också syfta till att befästa kommunerna som samhällsbärare 
och profilera kommunerna som ägare av kommunikationen. 

Ett alternativ kan vara att byta namnen enligt nedan, men det 
kan finnas flera alternativ.  

 Samhällsbyggnadsförbundet föreslås heta  
Bergslagens kommunalteknik (BKT) 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås heta 
Bergslagens miljö och byggförvaltningen (BMB) 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslås heta 
Bergslagens miljö och byggnämnd 

Därav önskar Lindesbergs kommun att ett utredningsuppdrag 
ges till kommundirektörerna att utreda. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna yttrande/remiss angående 
nya styrdokument för Samhällsbyggnads Bergslagen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jari Mehtäläinen yrkar på att följande ändringsförslag: 
 
- Meningen i paragraf 38 om att ”andra kommuner kan säga 

nej” skall tas bort. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar bifall på förvaltningens förslag. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Jari Mehtäläinens 
(SD) ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förvaltningens förslag. 
Reservationer 

Jari Mehtäläinen (SD) och Tom Persson (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
 

För kännedom:  

KPMG 
 



  

 

Tjänsteskrivelse 
 

1 (2) 

    KS 2021/166 
 Kommunstyrelseförvaltningen 

Henrik Arenvang 
0581-810 34 
   

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd 

Förslag till beslut 
Bergslagens överförmyndarnämnd föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta om revidering av reglemente för bergslagens 
överförmyndarnämnd i det att följande tillägg göres som tredje stycket i § 6 
sammansättning: 

• Ordförande utgörs av Ljusnarsbergs kommuns ledamot i 
överförmyndarnämnden medan vice ordförande utses bland 
ledamöter från övriga medlemskommuner enligt roterande 
ordningsschema baserat på mandatperiod. Vice ordförande utses 
utifrån följande ordningsschema:  

o år 2011–2014 – Nora kommun 
o år 2015–2018 – Hällefors kommun 
o år 2019–2022 – Lindesbergs kommun 
o år 2023–2026 – Nora kommun 
o år 2027–2030 – Hällefors kommun 
o år 2031–2034 – Lindesbergs kommun 
o ordningsschemat fortsätter i samma följd tills nytt beslut är 

taget. 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd för kommunerna 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Sedan 
överförmyndarnämndens tillkomst har en praxis etablerats beträffande val av 
ordförande och vice ordförande i överförmyndarnämnden. Detta har vid vissa 
tillfällen medfört tveksamheter om vad som gäller vid val av ordförande och 
vice ordförande i överförmyndarnämnden. Med anledning av detta har det 
ansetts föreligga ett behov av att genom revidering av 
överförmyndarnämndens reglemente klargöra val av ordförande och vice 
ordförande. 
 

Henrik Arenvang    
Kommundirektör 

 

För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
För kännedom: 
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Bergslagens överförmyndarnämnd 
Bilagor: 

• ÖN 0001.2021.8 Revidering av reglemente för Bergslagens 
överförmyndarnämnd. 

• Nora KF § 46 Revidering reglemente Bergslagens 
överförmyndarnämnd BÖN. 

• Ljusnarsberg KF § 33 Revidering av reglemente för Bergslagens 
överförmyndarnämnd. 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-05-20 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 33 
Ks § 139 
Ön § 7  Dnr ÖN 0001/2021 

 

Revidering av reglemente för Bergslagens 

överförmyndarnämnd 
 

Överförmyndarnämnden 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  

9 mars 2021 rörande revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår överförmyndarnämnden föreslå 

kommunstyrelserna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner föreslå 

respektive medlemskommuns fullmäktige besluta om revidering av reglemente för 

Bergslagens överförmyndarnämnd i det att följande tillägg göres som tredje stycket i § 6 

Sammansättning: 

 

Ordförande utgörs av Ljusnarsbergs kommuns ledamot i 

överförmyndarnämnden medan vice ordförande utses bland 

ledamöter från övriga medlemskommuner enligt ett roterande 

ordningsschema baserat på mandatperiod. Vice ordförande utses 

utifrån följande ordningsschema: år 2011-2014 Nora kommun, år 

2015-2018 Hällefors kommun, år 2019-2022 Lindesbergs kommun, 

år 2023-2026 Nora kommun, år 2027-2030 Hällefors kommun, år 

2031-2034 Lindesbergs kommun och så vidare. 

 

Överförmyndarnämndens föreslag 
Överförmyndarnämnden föreslår kommunstyrelserna i Hällefors, Lindesbergs, 

Ljusnarsbergs och Nora kommuner föreslår respektive medlemskommuns fullmäktige 

besluta om revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd enligt 

föreliggande förslag. 

  

KS 2021/166-1
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-05-20 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om revidering av reglemente för 

Bergslagens överförmyndarnämnd i det att följande tillägg göres som tredje stycket i § 6 

Sammanfattning 

 

Ordförande utgörs av Ljusnarsbergs kommuns ledamot i 

överförmyndarnämnden medan vice ordförande utses bland 

ledamöter från övriga medlemskommuner enligt ett roterande 

ordningsschema baserat på mandatperiod. Vice ordförande utses 

utifrån följande ordningsschema: år 2011-2014 Nora kommun, år 

2015-2018 Hällefors kommun, år 2019-2022 Lindesbergs kommun, 

år 2023-2026 Nora kommun, år 2027-2030 Hällefors kommun, år 

2031-2034 Lindesbergs kommun och så vidare. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 

Expediering 

Bergslagens överförmyndarnämnd 

Hällefors kommun 

Lindesbergs kommun 

Nora kommun 

Kanslichef Anders I Andersson 

  



NORAKOMMUN 

~~r, [jfi '\ 
S~'Ji1iMANTRÅbESPROTOKOLL 
Samman!rädesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-06-09 71 

Kf § 46 

Ks § 66 

Lu § 30 dnr ks2021-157 


Förslag till revidering av reglemente för Bergslagens 

överförmyndarnämnd 


Bergslagens överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd för kommunerna 
Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora sedan 1 januari 2011. En 
praxis för val av ordförande och vice ordförande har använts sedan 
överförmyndarnämnden bildades. Det har dock inte fastställts i reglementet 
för nämnden. 

För alt undvika tveksamheter vid val av dessa uppdrag föreslår nämnden 

en revidering av överförmyndarnämndens reglemente, paragraf 6 

Sammanfattning, enligt följande. 


"Ordförande utgörs av Ljusnarsbergs kommuns ledamot i överförmyndar

nämnden medan vice ordförande utses bland ledamöter från övriga 

medlemskommuner enligt roterande ordningsschema baserat på 

mandatperiod. 


Vice ordförande utses utifrån följande ordningsschema; år 2011 -2014 Nora 

kommun, år 2015-2018 Hällefors kommun, år 2019-2022 Lindesbergs 

kommun, år 2023-2026 Nora kommun, år 2027-2030 Hällefors kommun, 

år 2031-2034 Lindesbergs kommun och så vidare." 


Nämnden har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 7. Nämnden föreslår 

att fullmäktige i medlemskommunerna godkänner förslag till revidering av 

reglemente för Bergslagens överförmyndarn.ämnd. 


Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

alt godkänna förslag till revidering av reglemente för Bergslagens 
överförmyndarnämnd. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Klara Sandberg (LPo) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

KS 2021/166-2



KS 2021/166-3
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Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad
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2021-05-20  KS 2021/28 

 Infrastruktur- och näringslivsenheten 
Wilhelm Magnusson 
0581-811 39 
wilhelm.magnusson@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen  

Näringslivsklimat – resultat enkätundersökning Svenskt 

Näringsliv  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att 
driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten sammanställs 
och resultaten, tillsammans med andra faktorer, räknas samman i en ranking 
för Sveriges 290 kommuner. 

Enkätsvaren ger en indikation på hur tillfrågade företag i Lindesbergs 
kommun upplever företagsklimatet och hur upplevelsen är av att driva 
företag i Lindesbergs kommun. 

Konsekvenser 

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun återspeglar i mångt och mycket 
relationen mellan företag och politiken samt företag och tjänstepersoner i 
Lindesbergs kommun.. 

Wilhelm Magnusson 
Näringslivschef 

Bilagor: 

Presentation Rapport om nuläge och framtid för näringsliv och 
näringslivsklimat 2020-2021 
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Näringslivsdragning
Kommunstyrelsen 

2021-06-15
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Enkätsvar svenskt 
Näringsliv
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Svenskt näringslivs definition av 
företagsklimat: 

”Summan av de institutioner, attityder, regler 
och kunskaper som möter företagaren i 
vardagen.” 
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Vem är kommunen?

• Samtliga politiker i alla kommunens 
nämnder och styrelser

• Samtliga tjänstepersoner i kommunens 
alla förvaltningar och bolag inkl. 
samhällsbyggnadsförbundet



§109/21 Näringslivsklimat- enkätundersökning Svenskt Näringsliv SN 2021_20210520 - KS 2021/28-4 Näringslivsklimat- enkätundersökning Svenskt Näringsliv SN 2021_20210520 : Presentation Rapport om nuläge och framtid för näringsliv och näringslivsklimat 2020-2021

Fakta om 
undersökning och 

företagen
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Sammanfattande 
omdöme
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Kontakter med 
kommunen 
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Attityder
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Kommunens 
myndighetsutövning
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Information och 
dialog
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Förutsättningar för 
företagande
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Brottslighet
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Årets extrafrågor
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Hur arbetar Näringslivs- och 
infrastrukturenheten ? 
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Information och dialog
• Industriråd – dialog och information
• Linde city – dialog och information
• Fyra servicepunkter – dialog och information
• Handelskammaren Lindesberg – dialog och information
• Mäklardialog – dialog och information

• Handelskammaren Mälardalen – information
• Företagsfrukost – upplevelsen från företagen är information
• Näringslivsenhetens nyhetsbrev - information
• Pressmeddelande – information

• Den dagliga kontakten med företag – dialog för lösning av frågeställning
• Näringslivsråd – dialog
• Lokala företagarföreningar - dialog
• Leader Mälardalen/Bergslagen – dialog
• Destination Bergslagen – dialog
• BNI – business network international – dialog
• Företagsbesök - dialog
• Coompanion – dialog

Det är skillnad mellan information och dialog! Fokus på bättre dialog snarare än mer dialog! 
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Hur kan vi bli bättre på att 
kommunicera/informera?
• I höst ställer vi om en tjänst till att jobba en viss procent 

med ” näringslivskommunikation” tillsammans med 
förbundet för ökad information om vad som sker i 
Lindesbergs kommun. 

• Vi kommer fortsätta med nyhetsbrevet med ambition att 
få ut det till fler läsare och skruva på innehållet!

• Jobba för att få till en dialog och inte 
envägskommunikation på företagsfrukostarna!

• Näringslivsenheten behöver bli bättre på att återkoppla! ( 
utifrån enkät gjord mot företagen om upplevelsen av 
näringslivs och infrastrukturenhetens arbete). 
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fortsättning

• Tydlighet i att allt arbete Näringslivs och 
infrastrukturenheten gör syftar till att förbättra 
företagsklimatet! 

• Går att förtydliga förbättringsarbetet via en 
näringslivsstrategi, som då kräver förankring hos 
representanter från näringslivet, kommunala förvaltningar 
och över partigränser.

• När vi i olika konstellationer möter näringslivet hamnar 
kommunen ofta i en försvarsställning eller ger 
envägsinformation, det behöver vi försöka vända på! 
Transparens och leverans skapar tillit och tolerans! 
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Förutsättningar för företagande – väg, järnväg 
mm
• Pågående dialoger om RV 50, järnväg, kollektivtrafik, 

Närtrafik med regionen och trafikverket.

• I detta arbete är kommunens näringsliv involverat och 
bidrar med information, argument och perspektiv.
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Förutsättningar för företagande –
kompetensförsörjning 
• Pilot - Bergslagen trainee mellan företag i kommunen med målet att 

få modellen till Örebro universitet!  

• Projekt som är på gång - Gymnasialt lärlingsprogram via 
Handelskammaren mot bland annat industrin!

• Kontakt med universitetet kopplat till ” studentjobb” , 
”examensarbete” och om ” bergslagens trainee”

• UF – ta tillvara på talangerna! Dialog tillsammans med 
gymnasieskolan. 



§109/21 Näringslivsklimat- enkätundersökning Svenskt Näringsliv SN 2021_20210520 - KS 2021/28-4 Näringslivsklimat- enkätundersökning Svenskt Näringsliv SN 2021_20210520 : Presentation Rapport om nuläge och framtid för näringsliv och näringslivsklimat 2020-2021

Förutsättningar för företagande – fiber & 
företagande utanför tätort
• Näringslivsenheten tar inom kort över fiberfråga –

behöver bygga en struktur och modell för hantering 
tillsammans med regionen, SBB förvaltning/förbund 
och IT-enheten samt servicepunkterna. 

• Jobbar för en landsbygdsmodell tillsammans med 
regionen som inkluderar flera olika delar med 
avstamp i servicepunkterna (kollektivtrafik, fiber, 
projektberedskap, grannkontor mm )
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Förutsättningar för företagande – industrimark 
och boende
• Strategiskt arbete för att skapa mer mark för bostäder och 

verksamheter! 

• Skapar förutsättningar för nyetablering och inflyttning!

• Skapa en struktur för arrenden – främst jordbruksarrenden. 

• Marknadsför den industrimark vi har tillgänglig i våra kanaler.
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Förutsättningar för företagande – etableringar

• Senaste året ökat intresse för kommunen som 
etableringsort

• Ökning av antalet startade AB
• Större och mindre etableringar
• All mark på östra sidan i industriområdet i Lindesberg 

är slutsåld. 
• Förhoppning om försäljning av stor planlagd yta Q4 

2021 eller Q1 2022 i Frövi. 
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Förutsättningar för företagande – dialog med 
region, BRO och myndigheter
• Löpande dialog och tydlighet mot regionala 

tjänstepersoner att bidra lokalt – givet vad som står i 
RUS och ansvar för regional utveckling

• Daglig kontakt med BRO om etableringar + 
strategiska arbeten, kunskapsöverföring 

• Business Sweden i relation till större företag
• Dialog med LST för samarbete i gemensamma projekt
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Brottslighet och otrygghet

• Dialog med fastighetsägare/verksamheter i bland 
annat FÖP för Lindesbergs tätort och i löpande dialog 
med näringslivet. 

• Dialog med organisationen Tryggare Sverige om 
trygghetsundersökning för företag – kan komplettera 
arbetet i BRÅ och ge kommunen ett 
trygghetsunderlag utifrån ett företagsperspektiv
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Tjänstepersoners attityder
• BRO (Business region Örebro), d.v.s. 

näringslivsenheten + BRO-företrädare kommer 
påbörja arbetet tillsammans med SBB förvaltningen 
för att förbättra NKI-resultat ytterligare. 
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Frågor, medskick och tankar? 
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    KS 2021/59 

    

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
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 

Kommunstyrelsen                  
Kommunfullmäktige 

 

Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges 

sammanträden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Utse kommunfullmäktiges ordförande Arnold Bengtsson (S) till 
ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsända sammanträden 

 Utse kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Fredrik Lindmark (M) 
och 2:e vice ordförande Inga Ängsteg (C) till ställföreträdande 
ansvariga utgivare för kommunfullmäktiges webbsända 
sammanträden. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges sammanträden spelas in och sänds i realtid på 
www.youtube.se samt finns att ta del av i efterhand. Då en sådan sändning 
sker i realtid, riktar sig till allmänheten samt sändningen sker på en tid som 
bestäms av kommunen, ska sändningen registreras hos Myndigheten för 
press, radio och TV. När sändningen registreras hos myndigheten krävs även 
att en ansvarig utgivare utses i enlighet med Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 
4 kap. 1 §. 

Vid direktsändningar, enligt YGL 9 kap. 3 §, är personen i fråga ansvarig för 
skadestånd på grund av brott som han eller hon begår i sändningen som avses 
i 1 kap. 16 §: 

16 §   I fråga om program eller delar av program som består i 
direktsändningar av dagshändelser eller av sådana gudstjänster  
eller offentliga tillställningar som anordnas av någon annan än  
den som bedriver programverksamheten tillämpas inte  
bestämmelserna i 

- 10 § om rätt att meddela och anskaffa uppgifter för  
offentliggörande, - 14 § om förbud mot ingripanden, - 15 § om 
förhållningssättet vid tillämpning av denna grundlag, - 2 kap. om  
rätten till anonymitet, - 5-8 kap. om yttrandefrihetsbrott,  
meddelarbrott och anskaffarbrott, ansvar för yttrandefrihetsbrott,  
tillsyn och åtal samt särskilda tvångsmedel, - 10 kap. om rättegången  
i yttrandefrihetsmål, och 

- 11 kap. 7 § om rätt att meddela och anskaffa uppgifter för 
offentliggörande i program från utlandet. Lag (2018:1802). 
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Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreterare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2021-01-14  KS 2019/275 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 
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711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
 

Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av 

Ölsjöbadets camping i Ramsberg 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 besvara Tomas Klockars (M) motion med hänvisning 
kommunstyrelsens beslut från 30 mars KS §40/21 om att återställa 
servicebyggnad och campingstuga efter branden den 23 september 
2020.  

Ärendebeskrivning 

Tomas Klockars (M) har inkommit med motion om att rusta upp Ölsjöbadets 
camping i Ramsberg. 

I september 2020 brann Ölsjöbadet ner. Under hösten har Lindesbergs 
kommun tillsammans med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen arbetat 
för att Ölsjöbadet i Ramsberg ska kunna öppna till sommaren 2021.  

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Tomas Klockars (M) 

Bilagor: 

Motionen 
Protokollsutdrag KS §40/21 
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 Protokollsutdrag 12 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §40/21   Dnr: KS 2020/219 

 

Återställning av servicebyggnad och campingstuga 

vid Ölsjöbadet efter brand 

 
Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

 Återställning av servicebyggnad och campingstugan vid 
Ölsjöbadet finansieras genom att ombudgetera 1 700 000 
kronor från investeringsprojektet Till kommunstyrelsens 
för fogande (900 04) till Ölsjöbadet (930 62). 

Ärendebeskrivning 

Vid branden den 23 september 2020 vid Ölsjöbadet i Ramsberg 
förstördes servicebyggnaden och campingstugan. 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har fått i uppdrag att 
återställa campingstugan och servicebyggnaden. Vid 
Ramsbergsskolan fanns det baracker som Barn- och 
utbildningsförvaltningen ägde men inte använde efter skolans 
nedläggning. Beslut togs om att använda barackerna som ny 
servicebyggnad. Kostnaden för frakten av barackerna med 259 
tkr samt ersättningen från försäkringsbolaget med 675 tkr har 
hanterats under 2020. Under år 2021 återstår att ställa 
barackerna på plats och anpassa dem till verksamheten. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens besluta 

 Återställning av servicebyggnad och campingstugan vid 
Ölsjöbadet finansieras genom att ombudgetera 1 700 000 
kronor från investeringsprojektet Till kommunstyrelsens 
för fogande (900 04) till Ölsjöbadet (930 62). 

_____ 
 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Tjänsteskrivelse 
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    KS 2020/201 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
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 

Kommunstyrelsen                                               
Kommunfullmäktige 
           

Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och 

parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

Motionen besvaras med yttrande från Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen daterat 2021-03-26 

 Motionärens förslag kan vara motiverade men bör utredas innan 
åtgärderna vidtas. Trafikingenjören på Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen kommer att utreda frågan under 2021. 

Ärendebeskrivning 

Lillemor Bodman (M) har inkommit med en motion om farthinder och 
parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg. Lillemor föreslår att två farthinder 
anläggs på Åstigen och att parkeringsförbud införs på del av Åstigen där 
vägen är smal. Motionen beskriver hur trafikstörningar uppkommer på 
sträckan och att sopbilar får backa sträckor på grund av parkerade fordon 
som hindrar framkomligheten. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Lillemor Bodman (M) 

Bilagor: 

Yttrande från Samhällsbyggnadsförbundet 2021-03-26, § 28 
Motionen 
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    KS 2020/179 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Svar på Medborgarförslag om åtgärder på höjd av räcke vid 

Pälsärmens gång- och cykelbana 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med remissyttrande från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2021-02-26 

 Förslaget med att komplettera räcket kan vara motiverat ur 
säkerhetssynpunkt, med det bör påpekas att räcke saknas helt längs å-
promenaden i centrala Lindesberg och på många andra platser. Det är 
till första hand upp till föräldrarna att se till att barn som vistas i trafik 
inte kommer till skada. Trafikingenjören föreslår ändå att förslaget 
utreds för att se om några åtgärder bör vidtas. 

Ärendebeskrivning 

Medborgaren föreslår att åtgärder vidtas längs gång- och cykelvägen på 
Örebrovägen (Pälsärmen), längs med Lindesjön för att förhindra att barn kan 
falla ner mot sjön under befintligt räcke. Förslaget innebär också att en 
översyn av sträckan görs, för att se om andra åtgärder bör ske. 

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Förslagsställaren 

Bilagor: 

Medborgarförslaget 
Remissyttrande Samhällsbyggnadsförbundet § 17 
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2021-04-21  KS 2020/245 

 Kanslienheten 
Jessica Brogren 
 0581-812 09 
jessica.brogren@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen  
           

Medborgarförslag om gratis parkering på översta våningen i 

parkeringshuset vid Bergsparken 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besvara medborgarförslaget med 
remissyttrande från FALAB 2021-04-20. 

 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag den 16 oktober år 
2020 där personen föreslår att gratis parkering på övre plan i parkeringshuset 
vid Bergsparken.  

Förslagsläggaren har i medborgarförslaget påtalat att det är få bilar parkerade 
på övre plan i parkeringshuset vid Bergsparken samtidigt som Banvägens 
parkering är full och används av såväl pendlare som patienter till vårdcentral 
och Folktandvård samt medarbetare i verksamheterna i Bergsparken. Om det 
var fri parkering på övre plan i parkeringshuset så kunde många av de som 
parkerar en hel arbetsdag, istället kunna ställa sin bil där och på så vis 
underlätta för patienter till att enklare hitta en parkering.   

Förslagsläggare tycker att det i dagsläget inte känns motiverat att betala för 
en parkeringsplats när det är gratis i resten av stan och att det är synd att ett 
fint parkeringshus står outnyttjat. Parkeringsavgift med krångliga automater 
genererar enligt förslagsläggare svårigheter för många äldre att nyttja 
parkering på övre plan i parkeringshuset. 

FALAB (Fastigheter i Linde AB) 2021-04-20 har svarat med remissyttrande 
2021-04-20 att:  

Då parkeringshuset vid Bergsparken har uppförts av ett kommunalt 
aktiebolag med legala krav om affärsmässighet på sig, kan inte 
parkeringsplatserna vara gratis. Gratisparkeringar skulle innebära krav på 
stora nedskrivningar som drabbar bolaget mer än dåliga intäkter från en låg 
uthyrningsgrad. 

Då parkeringsplatser innebär en kostnad i investering och skötsel, om det så 
är ett nybyggt parkeringshus eller en parkeringsruta på kommunal mark, är 
den mest hållbara lösningen att de som nyttjar parkeringsplatsen betalar för 
den. 

Henrik Arenvang Jessica Brogren 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
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För kännedom: 

Medborgaren 
FALAB 

Bilagor: 

Medborgarförslag Gratis parkering på översta våningen i parkeringshuset vid 
Bergsparken KS 2020/245-1 
FALAB, remissyttrande KS 2020/245-5 
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Svar på medborgarförslag KS2020/245-1, ”Gratis parkering p-hus Bergsparken” 

 

Då p-huset vid Bergsparken uppförts av ett kommunalt aktiebolag med legala krav om 
affärsmässighet på sig, kan inte p-platserna vara gratis. 

Gratisparkeringar skulle innebära krav på stora nedskrivningar som drabbar bolaget mer än 
dåliga intäkter från en låg uthyrningsgrad. 

En lösning på utmaningen är om kommunen hyr p-huset och i sin tur upplåter platserna till 
fri parkering. Detta skulle då drabba en redan hårt utsatt kommunal ekonomi med ett 
eventuellt scenario där kommunalskatten måste höjas. I det läget får samtliga 
kommuninnevånare dela på kostnaden för p-huset. I det ljuset anser vi att det är bättre att 
de som nyttjar p-platserna får göra rätt för sig och betala. 

Då p-platser innebär en kostnad i investering och skötsel, om det så är ett nybyggt p-hus 
eller en ruta på kommunal mark, är den mest hållbara lösningen att de som nyttjar p-platsen 
betalar för den. Både ekonomiskt och ekologiskt hållbart. 
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Kommunstyrelsen 
           

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet från 50 km/h till 

30 km/h på Brotorpsgatan i Lindesberg 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besvara medborgarförslaget med 
hänvisning till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens yttrande från 2021-
04-07 

 En trafikmätning är genomförd 2018 som visar att medelhastigheten 
är under 30 km/h, vilket tyder på att en sänkning av hastigheten inte 
skulle få önskad effekt. Trafikingenjören på 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår att man inte ändrar 
hastigheten, men det finns ett behov av att anordna 
trafiksäkerhetsåtgärder (farthinder) för att styra trafikflödena till det 
större vägnätet. Åtgärden är dock inte prioriterad i närtid men kan 
komma att prioriteras inom de närmsta åren.  

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett förslag om sänkt hastighet från 50 
km/h till 30 km/h på Brotorpsgatan i Lindesberg. Medborgaren önskar en 
sänkt hastighet på Brotorpsgatan, då många människor (framför allt barn) rör 
sig längs gatan. Sikten på gatan är begränsad och många som färdas med bil 
på aktuell vägsträcka anpassar inte hastigheten till siktförhållandena, vilket 
skapar en osäker miljö för oskyddade trafikanter. 

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Samhällsbyggnadsförbundet § 29, remissyttrande 
Medborgarförslaget 
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Mötesdatum Behandling Instans Typ Beh.status
2021-09-14 Yttrande över ansökan om friluftsdag PRO september 2021 

A462.815/2021
Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Avtal för översyn av avtal som rör upplåtelse av kommunal 
mark arrenden och andra nyttjanderätter genom 
studentuppdrag mellan Lindesbergs kommun och Örebro 
universitet avtalsnr S21013

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Yttrande över ansökan om tillstånd för lift augusti 2021 
Widen Eriksson Byggnads A407.733/2021

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Lokalt kollektivavtal - Krislägesavtal tecknat med 
Lärarförbundet

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Förordnande som tillförordnad ekonomichef samt stabschef 
för kommunstyrelseförvaltningen under ekonomichefens 
semester 16-22 augusti 2021

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Yttrande över ansökan om tillstånd A373.777-2021 Lions 
Club Lindesberg Lindemarken 2021 23 - 24 september

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Lokalt kollektivavtal - Krislägesavtal tecknat med Vision Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Lokalt kollektivavtal - Krislägesavtal tecknat med Sveriges 
Ingenjörer

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Yttrande över ansökan om tillstånd A449.316/2021 
bergslagens spektakelteater vandringsteater Lindesberg 12 - 
 15 augusti 2021

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Lokalt kollektivavtal - krislägesavtal tecknat med Akavia Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Lokalt kollektivavtal - krislägesavtal tecknat med DIK Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen
2021-09-14 Avtal för projektledning Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen
2021-09-14 Lokalt kollektivavtal - krislägesavtal tecknat med 

Akademikerförbundet SSR
Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Lokalt kollektivavtal - krislägesavtal tecknat med Sveriges 
Skolledarförbund

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Lokalt kollektivavtal - krislägesavtal tecknat med 
Naturvetarna

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Lokalt kollektivavtal gällande arbetsintegrerad 
förskollärarutbildning

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Överenskommelse om Krislägesavtal Cirkulär 21:30 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen
2021-09-14 Tilläggsavtal till köpekontrakt Vibyn 1:52 Vibyn 16 i Frövi Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Yttrande över ansökan om tillstånd för fasadtvätt med 
skylift 4-5 augusti 2021 på Prästgatan 6 Samuelssons 
Fastighetsservice AB Dnr A409.671/2021

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Yttrande över ansökan om tillstånd för ryttartävling på 
Vargavallen i Ramsberg 31 juli 2021 Ramsbergs 
Ryttarkamrater Dnr A419.074-2021

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen under förvaltningschefens 
semester vecka 27, 29-30 och 32 år 2021

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Ersättningserbjudande skogsavverkning Guldsmedshyttan 
4:42 ET2031-ML392

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Köpebrev Vibyn 1_41 Vibyn 13 enligt punkt 3.4 i 
kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Köpekontrakt Vibyn 1:33 Vibyn 4 Skandhus AB enligt punkt 
3.4 i kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Köpekontrakt Vibyn 1:32 Vibyn 6 Skandhus AB enligt punkt 
3.4 i kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Tilläggsavtal till köpekontrakt Vibyn 1.51 Vibyn 18 HM 
Byggprodktion AB

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Skötselavtal för del av Torp 1:127 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen
2021-09-14 Intyg för enhetschef vid stadsbyggnadskontoret att 

representera Lindesbergs kommun för att ansöka om 
operatörs-ID för drönare

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Uppsägning av lokal Stationshuset näringslivsenheten 
Turistbyrå Kajen 6

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Tillförordnad IT chef under semester vecka 29 - 31 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen
2021-09-14 Förordnande som tillförordnad ekonomichef samt stabschef 

för kommunstyrelseförvaltningen under ekonomichefens 
semester 24 juni och vecka 27-31 år 2021

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Förordnande som tillförordnad förvaltningschef för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen under 
förvaltningschefens semester vecka 26 och 30-33 år 2021

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Dokumentation direktupphandling projektledarutbildning Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Avtal mellan Linde Energi AB och Lindesbergs kommun 
personalenheten gällande HR tjänster

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Lokalt kollektivavtal - LOK Krislägesavtal med Kommunal Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Tillförordnad personalchef under semester vecka 27 - 30 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Tillsvidareanställning av PA-konsult Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen
2021-09-14 Förordnande som tillförordnad förvaltningschef för 

socialförvaltningen under förvaltningschefens semester 21 
till 28 juni år 2021

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Förordnande som tillförordnad förvaltningschef för 
tillväxtförvaltningen under förvaltningschefens semester 
vecka 28-31 år 2021

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Yttrande över ansökan om bygglov för nybyggnad av 
förskola Lindesby 1:75 från Solberga Förskolor AB Dnr S-
2021-300

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen



2021-09-14 Förordnande som tillförordnad kommundirektör under 
kommundirektörens semester vecka 26-28 och 31-32 år 
2021

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen under förvaltningschefens 
semester 10-11 juni 2021

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen

2021-09-14 Överlåtelseavtal av avtal för Personec P Affärslösningar från 
Visma Enterprice AB till PubliTech AB

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende På dagordningen



Mötesdatum Behandling Instans Typ Beh.status
2021-09-14 Yttrande över samråd om upplåtelse av järnvägssträckan 

del av sidospår Vretmans Frövi bandel 524 TRV 2018/110137
Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen

2021-09-14 BUN § 45 Äskande om 7 miljoner kronor för 
skolskjutskostnader till barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen

2021-09-14 Protokoll Bergslagens överförmyndarnämnd Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen
2021-09-14 Protokoll från styrelsemöte SOFINT 20 november 2020 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen
2021-09-14 Protokoll från styrelsemöte SOFINT 23 oktober 2020 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen
2021-09-14 Protokoll från styrelsemöte SOFINT 11 september 2020 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen

2021-09-14 Protokoll från styrelsemöte SOFINT 28 augusti 2020 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen
2021-09-14 Protokoll från styrelsemöte SOFINT 17 april 2020 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen
2021-09-14 Protokoll från styrelsemöte SOFINT 13 mars 2020 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen
2021-09-14 Protokoll från styrelsemöte SOFINT 17 januari 2020 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen
2021-09-14 Protokoll från Brottsförebyggande råd LindeBRÅ 2 juni 2021 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen

2021-09-14 Samhällsbyggnadsnämnden § 105 positivt planbesked för 
detaljplan för Bågen bostadshus S-2021-170

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen

2021-09-14 Bun § 66 Lägesrapport tertial 1 2021 för barn- och 
utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen

2021-09-14 Beslut om tillstånd för Munkhyttans vindkraftspark 
Lindesbergs kommun Dnr 551-4614-2021

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen

2021-09-14 Samhällsbyggnadsförbundet § 69 Investeringsuppföljning 
maj 2021

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen

2021-09-14 SN § 98 Uppföljning och analys 2021 för socialnämnden 
Extra månadsuppföljning maj

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen

2021-09-14 Samhällsbyggnadsförbundet § 68 Investeringsuppföljning 
2021-04-30

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen

2021-09-14 Protokoll från Regionalt samverkansråd 9 juni 2021 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen
2021-09-14 SN § 110 Effektiviseringar för socialnämnden 2021 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen
2021-09-14 Protokoll från Bergslagens överförmyndarnämnd 16 juni 

2021
Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen

2021-09-14 Samhällsbyggnadsförbundet § 67 Dirftuppföljning 2021-05-
31 - ingen redovisning på mötet

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen

2021-09-14 Samhällsbyggnadsförbundet § 66 Dirftuppföljning 2021-04-
30

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen

2021-09-14 Styrelsen Sveriges Kommuner och Regioner nr 7 2021 
Förbundsavgiften 2022 Dnr 21/00659

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen

2021-09-14 Kommunala Pensionärsrådet (KPR) protokoll 2021-06-16 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen

2021-09-14 Ekonomisk redovisning av folkhälsoarbete för Norra Örebro 
län 2020

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen

2021-09-14 Beslut om bildande av naturreservatet Lejaskogen 18FS 
2021:3

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen

2021-09-14 Revisionsrapport Skolgranskning Lindesberg 2020 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen
2021-09-14 Protokoll från kommunövergripande samverkansgrupp KÖS 

28 maj 2021
Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen

2021-09-14 Riksantikvarieämbetets förslag till nytt statligt 
byggnadsminne Grimsö Hägernäs 1:44

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen

2021-09-14 Protokoll från Specifika samverkansrådet kultur 21 maj 2021 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen

2021-09-14 Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning L1980:710 
Lindesbergs stadslager Dnr 431-4823-2021

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen

2021-09-14 Beslut om anmälan om nedläggning av två ledningar i 
Bottenån på fastigheterna Sköndal 1:1 och Hagaberg 1:1

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden På dagordningen
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