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2020-03-25  KS 2020/58 

 Arbetsmarknadsenheten 
Zila Conejeros 
 0581-816 50 
zila.conejeros@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 

Redovisning av statistik försörjningsstöd, 

arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen 

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

-  

Ärendebeskrivning 

Arbetsmarknadsenhetens största uppdragsgivare är försörjningsstöd inom 
Socialförvaltningen. Därför är ett tätt samarbete en förutsättning för att vi ska 
lyckas med våra uppdrag inom båda enheterna. 

Vi redovisar arbetsmarknadsenhetens statistik för 2019 och beskriver vad 
resultatet av 245 ärenden blev. Vi har också gjort en analys av de 103 
personer som återlämnats till uppdragsgivare – varför återlämnas de och hur 
kan vi bedriva en verksamhet som motsvarar behovet? 

Johanna Stunz kommer redovisa hur ärendena på försörjningsstöd ser ut i 
januari 2020. 

Vi presenterar även en del siffror från Arbetsförmedlingens statistik kring 
arbetslösheten i kommunen januari 2020. 

Magnus Sjöberg Zila Conejeros 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Socialnämnden 

Bilagor: 

Bilaga finns; Redovisning av statistik försörjningsstöd, 

arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen. 

ÄRENDE 1



Försörjningsstöd januari 2020
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Sammanställning jan 2020

• 512 aktuella ärenden jan 2020 (fs+flykting)

• Största gruppen är ensamstående män utan barn, 
och i den gruppen är 50% utlandsfödda, näst största 
gruppen är ensamstående kvinnor med barn

• Det finns 570 barn aktuella

• Medeltid för bidragstiden är  22 månader för de som 
nu är aktuella

• Medelåldern är 40 år för den sökande



Orsakskodning jan 2020
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Orsak och försörjningshinder

Arbetslösa Arbetshinder sociala skäl Sjukskrivna Arbete

Sjuk/akt ers Pension/äldre fs Föräldralediga Saknar barnomsorg

Utan fs-hinder EKB Etablering



Försörjningshinder antal beslut jan 2020 493 st.

• Det största försörjningshinder är arbetslöshet

• Näst största gruppen är arbetshinder sociala skäl, där 
man inte står omedelbart till arbetsmarknadens 
förfogande

• Den tredje största gruppen är sjukskrivning



Försörjningshinder arbetshinder sociala skäl -
orsak
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Födelseland registerhållare i f-stöd ärende
38% Svenskfödda och 62% utlandsfödda
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Födelseland hos registerhållare

• 62% av aktuella ärenden är registerhållaren 
utlandsfödd, 38 % är födda i Sverige (jan 2018 var det 
40%)

• Största gruppen av utlandsfödda är från övriga länder 
inklusive asylsökande, sedan kommer Syrien,  
Somalia, Eritrea, Afghanistan och Irak



Arbetslöshetsstatistik från Af jan 2020
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Jan 2020 i jämförelse med jan 2019
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ÖVRIGA INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN  - därav Arbetssökande med förhinder



Statistik från Arbetsmarknadsenheten



Totalt 245 avslutade ärenden på 
Arbetsmarknadsenheten mellan 190101-191231 
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Avslutsorsak på AME 2019

Åter uppdragsgivare 103

Arbete

Studier 33

Aktivitet slut 16

Timanställning 10

arbete med stöd 7

avbrutit egen begäran 7

flyttat från kommunen 5

Övrigt, ej försörjningsstöd

Sjukskrivning 3

Uppsägning från ags sida 2



Vad betyder 103 personer åter till 
uppdragsgivare?
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Feb 2019

• Snickeri

• Serviceteam

• Ferier och 
praktiksamordning

• Medborgarservice i 
projektform

• All in i projektform

• Överenskommelse med 
LindeMaskiner

• Körkortsteori

• Kreativ verkstad

• Svenskundervisning

• Extratjänster

Feb 2020

• Snickeri

• Serviceteam

• Ferier och praktiksamordning

• Medborgarservice 

• All in i projektform

• Bilpool

• Överenskommelse med 
LindeMaskiner

• Överenskommelse med Röda 
korset

• Överenskommelse med 
Erikshjälpen

• Naturteamet

• Gemensam plan kring deltagare –
AME/SFI/Af/försörjningsstöd

• Resursjobb

Hösten 2020

• Snickeri

• Serviceteam inklusive Återbruk

• Ferier och praktiksamordning

• Medborgarservice 

• All in 

• Bilpool

• Överenskommelse med LindeMaskiner

• Överenskommelse med Röda korset

• Överenskommelse med Erikshjälpen

• Naturteamet

• Gemensam plan kring deltagare – AME/SFI/Af/försörjningsstöd

• Reursjobb

• Städlag

• Samverkansteamet

• Mottagningsteamet

• Digitala hubar

• Motivera Mera!
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2020-03-09  KS 2020/70 

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

Iståndsättningsbidrag 2020 Österhammar - Finnåkers VSF 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 
 näringslivsenheten betalar ut Österhammar - Finnåkers VSF 

(vägsamfällighetsförening), väg 28246, iståndsättningsbidraget om 11 
750 kr för stenborttagning längs med samfällighetens vägsträckning. 

Ärendebeskrivning 

Från Österhammar - Finnåkers VSF (enskild väg nr 28246) har till kommunen 
inkommit en ansökan om Iståndsättningsbidrag för att ta bort sten längs med 
samfällighetens vägsträckning (se bilaga).  

Samfälligheten har ansökt och erhållit positivt beslut från Trafikverket för 
erhållande av bidrag för åtgärden. 

Trafikverket beviljar 70% bidrag av den beräknade kostnaden för åtgärden, 
som är 50 000 kronor. Trafikverkets bidrag blir 35 000 kronor. 

Samfällighetsföreningen ansöker om kommunalt iståndsättningsbidrag för att 
täcka delar av skillnaden mellan den beräknade totalkostnaden för åtgärden 
och Trafikverkets bidrag. 

I enlighet med de av Kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna kan 
kommunalt iståndsättningsbidrag beviljas med upp till 23,5% av 
totalkostnaden för en åtgärd på enskilt vägnät. I det här aktuella fallet skulle 
det maximalt röra sig om 11 750 kronor. 

Ärendets beredning 

Iståndsättningsbidrag beviljas under förutsättning att Trafikverket genomfört 
en utredning av behovet och därefter beviljat bidrag för åtgärden. I detta fall 
har man genomfört en utredning samt även beslutat om bidrag för åtgärden 
med 70% av den beräknade totalkostnaden om 50 000 kronor. 

Tillväxtutskottet beslutar om bidrag ska beviljas, samt bidragets storlek, dock 
högst 23,5% av det av Trafikverket beslutade totalkostnaden för åtgärden.  

Kommunen har i driftbudgeten avsatt 700.000 kronor för 
iståndsättningsbidrag. Hittills har Lindesbergs kommun 2020 inte tagit något 
beslut gällande iståndsättningsbidrag: 

Kommunen har i driftbudgeten avsatt 700.000 kronor för 
iståndsättningsbidrag. Hittills har Lindesbergs kommun 2020 tagit följande 
beslut gällande iståndsättningsbidrag: 

• Andra hälften av Iståndsättningsbidraget till Fellingsbro Östra 
Samfällighetsförening beslutat 2019 Dnr KS 2018/163, 225 228 kr. 

• Bidrag till Torphyttans VSF 60 659 kr beslutat 2019, betalas ut 2020.  

Således finns 414 113 kronor kvar att besluta om inom ramen för budget. 

ÄRENDE 2
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Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

Efter genomgång av underlaget till ansökan om Iståndsättningsbidrag anser 
Näringslivsenheten att ansökan uppfyller de kriterier som 
Kommunfullmäktige antagit för denna typ av ärende. 

Näringslivsenheten föreslår därför att TU tillstyrker ansökan om 
Iståndsättningsbidrag som inkommit från Österhammar - Finnåkers VSF 
gällande stenborttagning längs med föreningens vägsträcka. 
Iståndsättningsbidraget betalas ut när arbetet är slutfört. 

Wilhelm Magnusson Daniel Fagerlund 
Näringslivschef Handläggare 

För åtgärd: 

Näringslivsenheten 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Bilagor: 

Beslut särskilt driftsbidrag TRV 2019/136019 
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2020-03-27  KS 2020/98 

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

Iståndsättningsbidrag 2020 Lilläng-Rällså samfällighetsförening 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 
 näringslivsenheten betalar ut Lilläng-Rällså samfällighetsförening 

(väg 28171) iståndsättningsbidraget om 66 634 kr för 
bärlagerförstärkning längs med samfällighetens vägsträckning. 

Ärendebeskrivning 

Från Lilläng-Rällså samfällighetsförening (enskild väg nr 28171) har till 
kommunen inkommit en ansökan om Iståndsättningsbidrag för 
bärlagerförstärkning (se bilaga).  

Uppgifter som kommunen har för den aktuella vägsamfälligheten är att 51,8 
% av vägen ligger i Lindesbergs kommun. 

Samfälligheten har ansökt och erhållit positivt beslut från Trafikverket för 
erhållande av bidrag för åtgärden. 

Trafikverket beviljar 70% bidrag av den beräknade kostnaden för åtgärden, 
som är 547 395 kronor. Trafikverkets bidrag blir 383 177 kronor. 

Samfällighetsföreningen ansöker om kommunalt iståndsättningsbidrag för att 
täcka delar av skillnaden mellan den beräknade totalkostnaden för åtgärden 
och Trafikverkets bidrag. 

I enlighet med de av Kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna kan 
kommunalt iståndsättningsbidrag beviljas med upp till 23,5% av 
totalkostnaden för en åtgärd på enskilt vägnät. I det här aktuella fallet skulle 
det maximalt röra sig om 128 638 kronor. Då vägen ligger delvis i en annan 
kommun föreslås att iståndsättningsbidraget ges till 51,8 % av totalt möjliga 
iståndsättningsbidrag, efter samma beräkning som görs på det vägbidrag 
kommunen betalar ut. Det skulle då röra sig om ett iståndsättningsbidrag på 
66 634 kronor.  

Vägsamfälligheten har också sökt bidrag från Ljusnarsbergs kommun.  

Ärendets beredning 

Iståndsättningsbidrag beviljas under förutsättning att Trafikverket genomfört 
en utredning av behovet och därefter beviljat bidrag för åtgärden. I detta fall 
har man genomfört en utredning samt även beslutat om bidrag för åtgärden 
med 70% av den beräknade totalkostnaden om 547 395 kronor. 

Tillväxtutskottet beslutar om bidrag ska beviljas, samt bidragets storlek, dock 
högst 23,5% av det av Trafikverket beslutade totalkostnaden för åtgärden.  

ÄRENDE 3
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Kommunen har i driftbudgeten avsatt 700.000 kronor för 
iståndsättningsbidrag. Lindesbergs kommun har tagit följande beslut som 
berör iståndsättningsbidrag 2020: 

 Andra hälften av Iståndsättningsbidraget till Fellingsbro Östra 
Samfällighetsförening beslutat 2019 Dnr KS 2018/163, 225 228 kr. 

 Bidrag till Torphyttans VSF 60 659 kr beslutat 2019, betalas ut 2020.  

 Ansökt Iståndsättningsbidrag från Österhammars – Finnåkers VSF, där 
maximalt bidrag som kan beslutas är 11 750 kr 

Således finns 402 363 kronor kvar att besluta om inom ramen för budget. 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

Efter genomgång av underlaget till ansökan om Iståndsättningsbidrag anser 
Näringslivsenheten att ansökan uppfyller de kriterier som 
Kommunfullmäktige antagit för denna typ av ärende. 

Näringslivsenheten föreslår därför att TU tillstyrker ansökan om 
Iståndsättningsbidrag som inkommit från Lilläng-Rällså samfällighetsförening 
gällande bärlagerförstärkning av föreningens vägsträcka. 
Iståndsättningsbidraget betalas ut när arbetet är slutfört. 

Wilhelm Magnusson Daniel Fagerlund 
Näringslivschef Handläggare 

För åtgärd: 

Näringslivsenheten 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Bilagor: 

Bilaga ansökan om Iståndsättningsbidrag Lilläng-Rällså Samfällighetsförening 
samt karta. 



Hej 
Lilläng- Rällså samfällighetsförening (sträckan Rällså- RV 50 vid värdshuset Älgen) ansöker härmed 
om kommunalt bidrag till vägåtgärd enligt bifogat underlag för den del av vägsträckan som går inom 
Lindesbergs kommuns gränser. Vi uppskattar den delen till halva vägens längd, dvs ca 2 km. Vårt 
önskemål är ett bidrag om 85 tkr. Kostnadskalkyl och beviljat bidrag från Trafikverket framgår av 
bilaga. Anbud på arbetet har inkommit. Föreningen avser att förutom godkända bidrag även 
utdebitera 100 tkr från andelsägarna.  
 
Vägen är högt belastad, bl.a. beroende på en betydande genomfartstrafik. Antalet fastboende utmed 
sträckan är tillika stort och många bedriver verksamheter inom olika branscher. Behovet av en bättre 
fungerande väg är alltså stort. Till följd av extremt ogynnsamma väderförhållanden med många 
tjälrörelser under vintersäsongen är vägen dock nu i ett högst otillfredsställande skick med bristande 
dränering och med ett oräkneligt antal potthåll.  Föreningen har av den anledningen genomfört såväl 
grusning som någon kantskärningen under vintern på egen bekostnad, men p.g.a. det blöta vädret 
har den långsiktiga effekten av dessa insatser tyvärr uteblivit.  
 
Den stora summa som fordras för att ge vägen en långsiktigt acceptabel standard, genom mer 
omfattande åtgärder, är tyvärr inte realistisk att till  fullo utdebitera från andelsägarna. Ett eventuellt 
bidrag från Lindesbergs kommun skulle mot bakgrund av detta betyda mycket för möjligheten att 
förbättra vägen. 
 
Vi svarar givetvis på frågor beträffande ansökan eller inkommer med erforderliga kompletteringar.  
 
Med vänlig hälsning 
 

 
Vice ordf. 

fällighetsförening 
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2020-03-25 Dnr  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Simon Ljunggren 
0581-810 80 

simon.ljunggren@sb-bergslagen.se  Tillväxtutskottet 
 
 
 

 

Rastplatsutredning Lindesbergs tätort  

 
Förslag till beslut 

                   Tillväxtutskottet beslutar 
   

• Godkänna Rastplatsutredningen. 
• Ge Tillväxtförvaltningen uppdrag att framta en riktlinje för 

hantering av verksamheter och förfrågningar vid den befintliga 
rastplatsen utifrån de ställningstaganden som gjorts i 
utredningen. 

• Ge Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen uppdrag att framta 
en lokaliseringsutredning för truckstop längs riksväg 50. 

• Ge Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen uppdrag att ta fram 
en ny detaljplan för rastplatsen. 

 
Ärendebeskrivning 

Tillväxtutskottet gav förvaltningschef för tillväxtförvaltningen i 
uppdrag att sammanställa en arbetsgrupp som fick i uppdrag att lämna 
förslag på hur området där rastplatsen är belägen, ska utnyttjas de 
kommande 10 åren. 
 
Arbetsgruppen har framtagit en rastplatsutredning där åtgärdsförslag 
på lång och kort sikt beskrivs. Bland annat föreslås åtgärder som kan 
renodla rastplatsens funktioner på kort och lång sikt, framtagande av 
riktlinjer för nya förfrågningar från verksamheter, samt att ett 
helhetsgrepp på sikt tas inom ramen för ett detaljplanearbete. 
Arbetsgruppen har bestått av näringslivsutvecklare och 
infrastrukturstrateg från tillväxtförvaltningen samt trafikingenjör, 
stadsarkitekt, mark-och exploateringsingenjör och planarkitekt från 
Samhällsbyggnad Bergslagen. 
 
Förvaltningens motivering till beslutet 

Utifrån de ställningstaganden som gjorts i utredningen ser 
arbetsgruppen ett behov av att renodla rastplatsens funktioner för mer 
traditionella rastplatsändamål. Genom att uppdra tillväxtförvaltningen 
att framta en riktlinje för vilken verksamhet som får bedrivas på 
platsen kan kommunen säkerställa att verksamheterna gynnar 

ÄRENDE 4
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kommunala näringsidkare. Med en riktlinje menas i detta fall ett 
underlag för handläggare på tillväxtförvaltningen att utgå från i 
prövning av verksamhetsförfrågningar på platsen. Dessa riktlinjer kan 
utgå från upprättat förslag till riktlinje på sidan 9 i 
rastplatsutredningen. 
 
För att kunna renodla rastplatsens funktioner och skapa attraktiva 
rastplatsmiljöer bedömer arbetsgruppen att tyngre transporter bör 
hänvisas till tillfälliga ställplatser längs Stafettgatan. För att på sikt 
skapa goda förutsättningar för lastbilar att stanna till i Lindesberg 
förordar arbetsgruppen att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag 
att framta en lokaliseringsutredning för truckstop, och i en sådan ge 
förslag på platser som är lämpliga för truckstop.   
 
För att skapa en attraktiv rastplats över tid bedömer arbetsgruppen att 
en ny detaljplan behöver tas fram för området vi rastplatsen. Detta för 
att tydliggöra markanvändning, byggrätter och struktur inom området 
samtidigt som användningen av rastplatsen i större grad kan anpassas 
utifrån näringslivets och medborgarnas behov.  
 
Wilhelm Magnusson Simon Ljunggren 
Näringslivschef  Planarkitekt 
 
 
Meddelas för åtgärd 

Tillväxtförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

 
 

För kännedom 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Arbetsgrupp

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

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

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

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

Medan en eventuell detaljplan tas fram, föreslås att kommunen på 
kort sikt genomför åtgärder som kan bidra till att lösa mycket av den 
problematik som idag finns på området. Förslag till sådana åtgär-
der är exempelvis att skapa tillfälliga förutsättningar för lastbilar att 
stanna längs Stafettgatan, skylta lastbilsförbud inom rastplatsen, 
framta en lokaliseringsutredning för truckstop samt framta en rikt-
linje för verksamheter på området medan ett detaljplaneförslag 
arbetas fram.



Rastplatsutredning Lindesbergs tätort | 4

 
Bakgrund och syfte
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun framtagit en utredning för 
Rastplatsen vid Lindesbergs tätorts mellersta infart vid riksväg 50. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Framta en lokaliseringsutredning för ett nytt truckstop. 

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

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

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

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

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

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

• Guldsmedshyttan 

• Stafettgatan 

• Norra infarten till Lindesbergs tätort

 
Detaljplaneläggning av rastplatsen

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

• Markanvändningen 

• Byggrätter 

• Trafik & parkeringar 

• Utökad dialog med medborgare 

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

• Gestaltning 

• Naturvärden (främst kopplade till Torphyttebäcken) 

• Riskavstånd till Riksväg 50 
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Tillväxtutskottet 
 

Beslut om enstaka undantag från fjärr- och distansundervisning 

vid vuxenutbildningen 

Förslag till beslut 

 

Tillväxtförvaltningen får göra undantag från Tillväxtutskottets beslut TU § 
13/20 och har under våren 2020 möjlighet att erbjuda enstaka provtillfällen 
på Masugnen för de elever som ska betygsättas vårterminen 2020, samt för att 
ge möjlighet att kunna genomföra vissa praktiska moment i 
yrkesutbildningarna. 
 
Vid dessa närträffar kommer vuxenutbildningen att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Regeringen gick den 17 mars 2020 ut med rekommendationer om att 
gymnasieskolor, vuxenskolor, yrkeshögskolor, högskolor och universitet ska 
övergå till distansundervisning. Detta för att fördröja spridningen av covid-19. 
 
Tillväxtutskottet beslutade den 17 mars 2020 att vuxenutbildningen i 
Lindesbergs kommun from 18 mars övergår till fjärr- och 
distansundervisning. Beslutet gäller tills Regeringen kommer med andra 
rekommendationer. 
 
Under rådande omständigheter utförs vuxenutbildningen med hjälp av fjärr- 
och distansundervisning. För att kunna säkerställa betygssättning behöver 
vissa elever under enstaka tillfällen var fysiskt på plats på Masugnen. Det 
handlar både om teoretiska och praktiska kurser.  
 

 

Magnus Sjöberg Catrine Pernros Eriksson 
Förvaltningschef Rektor vuxenutbildningen 

För åtgärd: 

Rektor vuxenutbildningen 
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Överlåtelse av ansvar för drift- och underhållsfrågor 

gällande kommunal järnväg till 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 
Förslag till beslut 

  Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

• Lindesbergs kommun överlåter ansvar för drift och underhåll av 
kommunal järnväg till Samhällsbyggnadsförbundet 
 

• Överlåtelsen om ansvar träder ikraft 2020-06-30 
 
Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun äger järnväg i Storå och Frövi och är därmed 
infrastrukturturförvaltare i lagens mening. Kopplat till förvaltarskapet 
finns ett lagstadgat krav på att inneha ett så kallat säkerhetstillstånd, 
vilket utfördas av Transportstyrelsen. Detta tillstånd ska förnyas vart 
femte år och det är i samband med krav på förnyelse som frågan om 
ansvarsfördelning för järnvägsfrågorna nu har aktualiserats. 
 
Förvaltarskapet kräver kompetens inom drift- och underhållsfrågor 
och ett strukturerat system för uppföljning av lagkrav kopplat till 
åtagandet.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ansvarar för drift och 
underhåll gällande övrig kommunal infrastruktur och en dialog 
gällande överlåtelse av järnvägsfrågorna har därför inletts med 
förbundet. Förbundschef Ola Vestin och kommundirektör Henrik 
Arenvang har inom ramen för denna dialog kommit överens om att 
lyfta frågan om överlåtelse för beredning i Tillväxtutskottet och, senare 
i maj, för beslut i Kommunstyrelsen. 
 
Beslut i frågan om överlåtelse behöver fattas innan sommaren. 
Tidplanen baseras på det faktum att kommunen har fått krav på sig, 
från Transportstyrelsen, att förnya sitt säkerhetstillstånd. I avvaktan på 
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en överlåtelse av frågan till Samhällsbyggnadsförbundet har 
kommunen fått uppskov med ansökan i sex månader, dock längst till 
18 augusti 2020.  
 
Ett säkerhetstillstånd är kopplat till infrastrukturförvaltarens 
organisationsnummer och vid ett eventuellt överlåtande av ansvaret 
behöver Samhällsbyggnadsförbundet förbereda en egen ansökan om 
säkerhetstillstånd. 
 
 
Ärendets beredning 

Ärendet har initierats av Tillväxtförvaltningen. Dialog om möjligheter 
och tillvägagångssätt har skett mellan Förbundet och företrädare för 
Lindesbergs kommun. Aktuell tjänsteskrivelse beskriver den bakgrund 
och strategi för en överlåtelse som framkommit i denna dialog.  
 
Förbundsordningen reglerar Samhällsbyggnadsförbundets 
verksamhet. En analys av dess formuleringar har gjorts i syfte att 
utreda om den aktuella frågan ryms inom åtagandet. Följande 
formulering ur förbundsordningen där trafik benämns bedöms rymma 
även järnvägsfrågorna. 
 
”Ändamålet med förbundet är att medlemmarna i detta överlåter de 
lagstadgade kommunaltekniska verksamheterna vatten och avlopp, 
avfall och gata/trafik.” 
 
Vid ett övertagande av drift och underhållsfrågorna för järnväg 
kommer Samhällsbyggnadsförbundet behöva utreda vad det innebär 
att ansvara för drift och underhåll av järnväg. Att sammanställa en 
helhetsbild av det är en förutsättning för att kunna genomföra arbetet. 
Infrastrukturförvaltarskapet är dessutom reglerat i lag vilket 
ytterligare understryker behovet av en komplett helhetsbild och rätt 
kompetens.  
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet  

Tillväxtförvaltningen förordar att ansvaret för drift och underhåll 
överlåts till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen från och med 30 
juni 2020.  
 
Förvaltningens uppfattning är att drift och underhållsfrågor bör 
hanteras samlat, inom ramen för den tekniska förvaltningen, som 
Samhällsbyggnadsförbundet ansvarar för, oavsett infrastrukturslag. En 
överlåtelse av ansvaret ger utrymme för ett samlat ansvar gällande 
infrastrukturen i kommunen, där en aktör kan se till helheten.  
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Konsekvenser 

Samhällsbyggnadsförbundet behöver utreda vad det innebär att 
ansvara för drift och underhåll av järnväg. 
 

 
 
 
Magnus Sjöberg  Charlotte Lindström 
Förvaltningschef Handläggare 
 
 
Meddelas för åtgärd 

För beslut i Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 

Henrik Arenvang 
Ola Vestin, Samhällsbyggnadsförbundet 
Wilhelm Magnusson, Näringslivsenheten 
Charlotte Lindström, Näringslivsenheten 
Magnus Sjöberg, Tillväxtförvaltningen 
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