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2019-11-19  KS 2017/264 

 Arbetsmarknadsenheten 
Zila Conejeros 
   
zila.conejeros@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 

Projekt All In - Implementeringsfasen  
 

Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 

 
Arbetsmarknadsenheten informerar om All in samt dess implementeringsfas. 
Arbetsmarknadsenheten redovisar resultat fram till idag samt 
framgångsfaktorer i projektet – cirka 40% har blivit självförsörjande genom 
arbete och utbildning. Arbetsmarknadsenheten informerar även om eventuell 
förlängning av projektet – inom ramen för befintlig budget. 

 
 
 
Magnus Sjöberg  Zila Conejeros 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
 
 
För kännedom: 

Hällefors kommun 
 
Bilagor: 

Bildspel Redovisning implementeringsfas All In 





Kort beskrivning

Syfte
• Alla ska inkluderas i samhället på bästa möjliga sätt. 

• Stöd och coachning för att nå egen försörjning.

Målgruppen
• Medborgare i kommunen,18-65 år.

Genomförande
• Försörjningsstöd gjorde ett urval på15 deltagare -

långtidsarbetslösa, kvinnor och män, uppbär ingen annan 
ersättning än försörjningsstöd dvs. lön, aktivitetsersättning, 
aktivitetsstöd (barnbidrag, bostadsbidrag OK!). 

• Deltagarna i urvalet har inget annat stöd från annan 
myndighet/verksamhet. 



In- och utflöde fr.o.m. nu

All In

Försörjningsstöd

AME

Samverkansteamet

Arbetsförmedlingen

Självförsörjande 
genom arbete eller 

studier

Skriv text här



Hur har det gått?

• Vi har totalt haft 53 deltagare inskrivna

• 16 personer ut till arbete - bl.a. lagerjobb, signalvakt, murare m.m. Ej Extratjänst!

• 4 personer i studier (egenförsörjning CSN) studievägledarutb, CNC-operatör, grävmaskinist.

• 18 personer i stegförflyttning, bl.a AME (fortsatt praktik), samverkansteamet.

• 10 personer i övrigt, (2 st mammaledighet, drogrehab, sjukskrivning, psykvården m.m.).

• 5 nya personer på väg in från försörjningsstöd.



Vad händer nu?

• Projektet är nu inne i sin slutfas (avslutas 1:a Mars 2020) och vi håller på att 

implementera vårt sätt att jobba i AME:s ordinarie verksamhet.

Framgångsfaktorer

• Vi har jobbat mycket individuellt och nära deltagarna vilket skapat en ”relation” där 

vi har kunnat anpassa oss utifrån deltagarens behov.

• Mycket nära samarbete med Försörjningsstöd med kontinuerlig uppföljning.

• Skräddarsytt viss utbildning.

• Gruppverksamhet för de som klarar av det.

• Praktikplatser för de som behövt det för att komma vidare, (sociala fobier m.m.).

• Alex berättelse
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 Arbetsmarknadsenheten 
Zila Conejeros 
   
zila.conejeros@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 

Flytt av bilpoolen från ekonomienheten till 

arbetsmarknadsenheten 
 

Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 

 

Från och med 1 januari 2020 kommer Arbetsmarknadsenheten att ta över 
ansvaret för kommunens bilpool. Det innebär både administration och service 
av kommunens 11 bokningsbara bilar samt administrationen av hemtjänstens 
idag 132 bilar. Idag hanteras dessa av ekonomienheten.  
 
Ärendets beredning 

 
Tillväxtförvaltningen och Ekonomienheten 
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

 
Ekonomienheten behöver nyttja sina personella resurser för att hantera 
införandet av e-handel för hela kommunen. 
 
Arbetsmarknadsenheten ser möjligheter i att ha ansvaret för kommunens 
bilpool då det ger möjlighet för försörjningsstödstagare att komma ut på en 
arbetsplats och eventuellt erhålla en anställning. Bilpoolens intäkter från 
kommunala verksamheter finansierar alla omkostnader kring bilarna, en 
heltidstjänst samt ytterligare intäkter som kan nyttjas till att anställa 
deltagare/försörjningsstödstagare. 
 
Konsekvenser 

 
På sikt kan detta leda till att vi kan hantera både administration och service av 
hemtjänstens bilar, utöver kommunens bokningsbara bilar. Det innebär att 
legitimationsyrken så som sjuksköterskor och undersköterskor kan fokusera 
på sina ordinarie arbetsuppgifter framför att köra hemtjänstens bilar för 
service, tvätt och däckbyte. 
 
Detta kan i sin tur leda till större intäkter för bilpoolen och således också 
större möjligheter till anställning för försörjningsstödstagare som innehar ett 
körkort. 
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Magnus Sjöberg  Zila Conejeros 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Ekonomienheten och Tillväxtförvaltningen  
 
 
För kännedom: 

Ekonomienheten 
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 Arbetsmarknadsenheten 
Zila Conejeros 
   
zila.conejeros@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 

Förtydligande av ansvarsfördelning av Fritidsbanken 
 

Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 

 

Den 31 maj 2017 § 90 beslutade tillväxtutskottet att: 
 

 Arbetsmarknadsenheten, fritidskonsulent samt funktionsstöd – 
daglig verksamhet uppdras att starta en fritidsbank inom befintlig 
budget och ha målet att involvera ideella föreningar i det fortsatta 
arbetet. 

 Finansiering för uppstart av fritidsbanken tas från befintlig 
budgetram. 

 
Fritidsbanken invigdes den 1 februari 2018. Idag är det en verksamhet som 
bedrivs fullt ut av funktionsstöd. Arbetsmarknadsenheten har ansvarat för 
årsavgift om 1000 kronor per år samt kostnader för tröjor, t-shirt och annat 
tryckt material. Från och med 1 januari 2020 kommer funktionsstöd att ta 
över hela ansvaret för verksamhetens omkostnader och dagliga drift. 

Arbetsmarknadsenhetens Serviceteam kommer vid större insamlingar att vara 
behjälplig med transport av insamlad utrustning. Fritidskonsulenten roll 
kommer vara oförändrad. 

Ärendets beredning 

 
Arbetsmarknadsenheten, Fritidskonsulent samt Funktionsstöd 
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

 
Vår samlade bedömning är att vi kan förtydliga ansvarsfördelningen 
ytterligare genom att samla det hos Funktionsstöd. Det innebär att 
Arbetsmarknadsenheten får möjlighet att i större utsträckning fokusera på 
övriga insatser som ryms under Arbetsmarknadsenhetens tak. 
 
För Funktionsstöd innebär det möjlighet till meningsfull och utvecklande 
arbetsuppgifter för daglig verksamhet. 
 
Konsekvenser 
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Daglig verksamhet tar över fulla ekonomiska ansvaret för verksamheten. I 
praktiken innebär det mellan 1000-4000 kronor per år. I och med att 
Arbetsmarknadsenhetens Serviceteam fortsatt bistår med transport vid större 
insamlingar, är vår bedömning att den ökade kostnaden för Funktionsstöd är 
rimlig. 
 
Magnus Sjöberg  Zila Conejeros 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Arbetsmarknadsenheten samt Funktionsstöd 
 
För kännedom: 

Socialförvaltningen, Funktionsstöd 
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 Tillväxtförvaltningen 
Magnus Sjöberg 
 0581-816 21 
magnus.sjoberg@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 

Detaljplan för Lindesby 1:13 med flera för Nytt bostadsområde i 

Torphyttan 
 

Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 
• Beställa en ny reviderad detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram ett nytt detaljplaneförslag vilket 

innebär ett omtag av redan tidigare uppdrag för Lindesby 1:13 m.fl. 
Planarbetet påbörjas första kvartalet 2020. 

• Kostnaden för upprättande av nya planhandlingar belastar 
tillväxtförvaltningen. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Förvaltningen fick sedan tidigare ett uppdrag att Dnr: S-2017-41 uppdra 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att upprätta en detaljplan vid 
Torphyttan 1:13 m.fl. för att möjliggöra nyexploatering av ett bostadsområde. 
Detaljplan godkändes och antogs av Kommunfullmäktige i Lindesbergs 
Kommun 2018-12-12. Efter överklagande så upphävde Nacka Tingsrätt  
Mark- och miljödomstolen 2019-08-28 kommunens antagande av 
detaljplanen. 
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

 
Lindesbergs kommun har ett stort behov av planlagd mark för bland annat 
bostäder. Ett omtag av tidigare detaljplan innebär att kommunen skulle får en 
planreserv av mark för bostäder, förskola samt möjligheter för att bygga ut 
infrastruktur vid planområdet. Vid ett omtag väntas endast mindre 
justeringar göras i planförslaget, huvudarbetet med omtaget innebär främst 
kompletteringar och utredningar till planen i syfte att bemöta de punkter som 
planen upphävdes av. Dessa punkter är främst:  lokaliseringsprövning av 
bostäder samt redovisning av eventuella konsekvenser för känslig natur.   
 

 
Magnus Sjöberg         Isabella Lohse Kjell Jansson 
Förvaltningschef          Enhetschef Planarkitekt 

 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadsarkitektkontoret 
 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

2019-11-27  KS 2019/341 

 Tillväxtförvaltningen 
Magnus Sjöberg 
 0581-816 21 
magnus.sjoberg@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 

Utredning av kompletterande villatomter i Lindesbergs tätort 
 

Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att utreda om det finns 
ytor, inom Lindesbergs tätort, som genom planändring kan upplåtas som 
villatomter. Till förslagen ska även grova exploateringskalkyler tas fram. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetade 2017 fram en utredning för 
tänkbara lokaliseringar av nya förskolor i Lindesbergs tätort. 
Kommunstyrelsen (KS §93/19) har utifrån underlaget tagit beslut om två 
lokaliseringar där nya detaljplaner ska upprättas. I underlaget finns flera 
tomter kvar där det är intressant att utreda möjligheten att tillskapa några 
ytterligare villatomter, då dessa i dagsläget inte är intressanta för 
förskoleetableringar. I lokaliseringsutredningen för förskolor utgick man från 
vissa begränsningar när det gällde ytor för att platsen skulle inrymma även 
tillräckliga friytor. Det kan således finnas möjliga platser där nya villatomter 
kan skapas som inte är upptagna i förskoleutredningen.  
 
Förslaget är därför att utreda möjliga ytor där det går att komplettera med 
ytterligare villatomter utifrån bl.a. förskoleutredningen men även titta på 
andra ytor.  
 
Utifrån det underlag som tas fram bör en översiktlig exploateringskalkyl tas 
fram för att bedöma kostnaderna för respektive område. Utredningen bör 
även innehålla en prioritering för i vilken ordning detaljplaner ska arbetas 
fram samt en tidplan för det arbetet. 
 
Arbetet kan påbörjas Q2 2020.  
 
Ärendets beredning 

 
Ärendet har handlagts av Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagens 
planavdelning tillsammans med mark- och exploatering. 
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiva till att en utredning görs som 
vidare kan möjliggöra för komplettering av nya villatomter inom Lindesbergs 
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tätort. Utifrån arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning är b.la. villatomter 
i Lindesbergs tätort efterfrågat.  
 
Konsekvenser 

 
Exploateringskalkyler bör tas fram i detta tidiga skede som underlag till beslut 
om redovisade områden är rimliga att exploatera. Exploateringskalkylen är en 
indikation på vad tomtpriset kommer att bli för de olika områdena vid 
försäljning.  

 
Magnus Sjöberg  Isabella Lohse 
Förvaltningschef   Enhetschef 
 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
 
 
För kännedom: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Tillväxtförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Näringslivsenheten 
Daniel Fagerlund 
 0581-810 94 
daniel.fagerlund@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 

Iståndsättningsbidrag 2019 Fornaboda-Hafsta 
 

Förslag till beslut 

 
Tillväxtförvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 
 

 bevilja Fornaboda-Hafsta Samfällighetsförening (väg 28190) 
iståndsättningsbidrag om 57 693 kr för vägförstärkning (40-2283-1) 
längs med samfällighetens vägsträckning. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Från Fornaboda-Hafsta Samfällighetsförening (enskild väg nr 28190) har till 
kommunen inkommit med ansökan om Iståndsättningsbidrag för 
vägförstärkning längs vägsamfällighetens vägsträckning. 
 
Samfälligheten har ansökt och erhållit positivt beslut från Trafikverket för 
erhållande av bidrag för vägförstärkningen. 
 
Trafikverket beviljar 70% bidrag av den beräknade kostnaden för 
reparationen, som är 245 500 kronor. Trafikverkets bidrag blir 171 850 
kronor. 
 
Samfällighetsföreningen ansöker om kommunalt iståndsättningsbidrag för att 
täcka delar av skillnaden mellan den beräknade totalkostnaden för 
vägförstärkningen 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 57 693 kronor. 
 
Ärendets beredning 

 
Efter att ärendet inkommit har det granskats i relation till de riktlinjer som 
kommunfullmäktige antagit. 
 
I enlighet med dem kan iståndsättningsbidrag beviljas under förutsättning att 
Trafikverket genomfört en utredning av behovet och därefter beviljat bidrag 
för projektet. I detta fall har man genomfört en utredning samt även beslutat 
om bidrag med 70% av den beräknade totalkostnaden om 245 500 kronor. 
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Tillväxtutskottet beslutar om iståndsättningsbidrag ska beviljas, samt 
bidragets storlek, dock högst 23,5% av det av Trafikverket beslutade 
totalkostnaden för åtgärden.  
 
Det maximala bidraget som kommunen kan besluta är 57 693 kronor. 
 
Kommunen har i driftbudgeten avsatt 700 000 kronor för 
iståndsättningsbidrag. Hittills har Lindesbergs kommun 2019 tagit följande 
beslut gällande iståndsättningsbidrag: 
 
• 27 260 kr till Fellingsbro Östra Samfällighetsförening för ÄTA åtgärder för 

väg 28195 (Dnr: KS 2018/163), utbetalt. 
• 284 938 kronor till Kallernäsvägens Samfällighetsförening för väg 28201 

(Dnr: KS 2019/72), utbetalt.  
• 225 228 kr till Fellingsbro Östra Samfällighetsförening byggande av ny bro 

längs med samfällighetens vägsträckning 28195 (Dnr: KS 2018/163), 
utbetalt. 

• 60 659 kr till Torphyttan Vägsamfällighet för reparation av bro väg 28388 
(Dnr: KS 2019/205), att betala ut när åtgärden är slutförd. 

 
Således finns 101 915 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 Fornaboda-Hafsta 
Samfällighetsförening gällande vägförstärkning längs med föreningens 
vägsträcka. Iståndsättningsbidraget betalas ut när arbetet är slutfört. 
 
 
 
Wilhelm Magnusson   Daniel Fagerlund 
Näringslivschef  Handläggare 

 
 

 
 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

2019-11-27  KS 2019/83 

 Näringslivsenheten 
Charlotte Lindström 
 0581-812 03 
charlotte.lindstrom@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet  
Kommunstyrelsen 
 

Trafikutredning Nordvästra Lindesberg 
 

Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta anta PM Trafik, 
Nordvästra Lindesberg. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommun har gett konsultbolaget VAP VA-projekt AB i uppdrag 
att analysera framtida struktur för trafiklösningar i nordvästra Lindesberg.  
 
Utredningen har samordnats med riktlinjer och beslut i kommunens gällande 
strategiska dokument. Översiktsplanen för Lindesberg, fördjupningar av 
översiktsplanen för centrala Lindesberg samt Cykelplanen har utgjort viktiga 
dokument i arbetet med trafikutredningen.  
 
Syftet med ett antagande av PM Trafikutredning är att visa på ett proaktivt 
förhållningssätt när det gäller kommunens samhällsutveckling. Ett antaget 
dokument blir en viktig planeringsförutsättning för externa aktörer som 
exempelvis Trafikverket, i deras arbete med åtgärder för RV 50. 
Trafikutredningen blir också ett viktigt vägledande dokument i kommunens 
framtida planarbete. 
 
VAP har slutfört arbetet och levererat rapporten PM trafik, Nordvästra 
Lindesberg. 

Ärendets beredning 

 
En workshop genomfördes 7 maj 2019 i tillväxtutskottet där utredningen 
diskuterades i arbetsgrupper utifrån olika frågeställningar. Samtalen i 
workshopen visade på att det fanns en samstämmighet för dokumentet som 
helhet (minnesanteckningar KS 2019/83–5). 
 
Trafikingenjör på Samhällsbyggnadsförbundet fick då i uppdrag att ta fram en 
tjänsteskrivelse om antagande som nu tagits fram i samråd med 
infrastrukturansvarig på Lindesbergs kommun. 
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

 
Utredningen är mycket viktigt för den exploatering som sker i området 
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och säkerställer att framtida samhällsplanering möter de krav och behov som 
ställs på ett fungerade vägsystem. 
 
Konsekvenser 

 
Utan stöd av de förslag/riktlinjer som utredningen tagit fram finns risk för att 
framtida exploateringen förvärrar de trafikproblem som redan finns idag.  
 
Kommunens ställningstagande i utredningen visar på ett proaktivt 
förhållningssätt till kommunens samhällsutveckling. Trafikverket har tagit 
fram en ÅVS (Åtgärdsvalsstudie) för RV 50 med förslag på åtgärder. När 
Trafikverket i kommande planeringsskeden ska verkställa dessa åtgärder 
kommer PM trafikutredning bli en viktig planeringsförutsättning för 
Trafikverket.  
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Trafikutredning Nordvästra Lindesberg - Workshop 7 maj 2019 

 
Upplägg: Tillväxtutskottet delas in i tre grupper. Varje grupp får två frågor som 
ska diskuteras. Därefter ska grupperna presentera sina förslag för helgrupp. 
 
Grupp 1: 
1. Är den mellersta infarten till Lindesberg rätt plats för en planskild 

trafikplats? 

Ja det tycker vi. Det man måste undersöka är hur stor plats som den här 
planskilda trafikplatsen kommer att ta. Gör man den mellersta infarten till 
den naturliga infarten för privatpersoner så önskar vi att den södra infarten 
ska anses vara en turistväg. Tack vare den mellersta infarten så kommer vi 
då slippa köer med tung trafik och det separerar de två infarterna.  
Vi föreslår att man utökar ställplatser, eventuellt i samband med Fritidsbyn, 
för turister. Tydlig turistinformation.  
Södra infarten är för smal för en planskild trafikplats och norra infarten har 
flera vägar som sammanstrålar och borde därför vara den naturliga 
avfarten för tung trafik.  
 

2. Ska tung trafik ledas/styras mot norra infarten? 

Om man ska styra in tung trafik mot norra infarten så bör det finnas 
möjlighet att ställa upp långtradare och gå på toalett. Eventuellt att det kan 
finnas möjlighet att tanka och en restaurang. En hård jordparkeringsyta lite 
längre in som bjuder in till att parkera där.  
På det sättet får vi tre olika infarter med olika huvudsyften.  

 
Grupp 2: 
1. Hur ska entrén till Lindesberg utformas? Rastplats/Fritidsbyn? 

Vi har tittat på den mellersta infarten och vi är definitivt inne på en 
planskild korsning där. Vi har Volvo, Meritor och norra industriområdet. 
Lastbilar kommer välja den kortaste vägen så det kommer att bli tung trafik 
här.  
En planskild trafikplats med rastplats och lite grönområden. Ett vackert 
ansikte in mot Lindesberg. Uppdatera rastplatsen, nån typ av snabbmat, 
handling och bensinmack.  
Två planskilda korsningar är förstahandsval, en vid mellersta infarten och 
en vid norra infarten. En planskild och en cirkulationsplats kommer på en 
andra plats.  
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2. Ge förslag på kollektivtrafikstråk? 

En bra vision vore bussar som möter upp tåg och tar passagerarna vidare 
till arbetsplatser, både i början och slut på arbetsdagen. Från stationen mot 
lasarettet, förbi Nordic Lunch och mot Meritor. En busslinga som går runt 
området.  

 
Grupp 3: 
1. Hur ska infrastrukturen för cykeltrafiken se ut? 

Vi är överens om att det händer mycket på det norra området. Och för att få 
en säker gång- och cykeltrafik för alla våra barn till nya skolan och 
fritidsområdet behöver göra lite rörelseutredningar kring cykelvägar. 
Sträckan mellan Hagaberg och Nordic lunch är värd att beakta. Även gång- 
och cykeltrafikanter tar den kortaste vägen. Antingen får vi vara duktiga 
med skyltar eller lysa upp vägarna.  
Det saknas gång- och cykelvägar på många ställen. Viktigt också att göra 
säkra övergångsställen. 
 

2. Hur löser man trafiken till Lindesberg arena? 

Vi håller med övriga grupper om planskild trafikplats vid mellersta infarten. 
Det är ett industriområde men samtidigt blir det logistik och handel och det 
gäller att göra det tilltalande för våra besökare.  
Reparera upp vägen ner mellan R50 och arenan, både bil- och cykelvägar. 
Smidigare flöde för både lastbilar, bussar och bilar till arenan. Jobba för att 
frigöra mark så vägen från R50 till arenan är prioriterat. 

 
Sammanfattning: 

Många kloka tankar och synpunkter. Väldigt bra samtal.  
Flera nya tankar och idéer kring mellersta infarten och att även kunna nyttja 
den västra sidan.  Ta till vara på det vackra.  
Många tankar kring mini truckstop efter Stafettgatan, längre norr ut.  
Större aktivitet på norra delen av stan och det är flera aspekter att ta ställning 
till, alltifrån det vackra och estetiska till det praktiska och logiska och hur vi på 
olika sätt kan hjälpas åt att tänka till så det blir bra för olika målgrupper.  
Det finns en samstämmighet för dokumentet som helhet. 
 
 
 

   
 
Ellinor Halldan 
Kommunsekreterare 
 

 
 

Bilagor: 

KS 2019/83–4 Workshop för trafikutredning nordvästra kvadranten i 
Lindesberg 2019-05-07 
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Bakgrund  

Det finns ett antal olika frågor som behöver belysas gällande trafikförsörjningen av 

nordvästra Lindesberg. Lindesbergs kommun har därför gett VAP VA-Projekt AB i 

uppdrag att analysera framtida struktur för trafiklösningar i området.  

Utredningen ska omfatta flera aspekter när det gäller transportsystemet i området: 

• Det pågår en planering för nya bostäder inom Lindesbyområdet. En struktur 
för kommande trafikförsörjning av området behöver redovisas.  
 

• Trafik till arenan i Lindesberg medför målkonflikter i angränsande trafiknät och 
en plan för mer ändamålsriktiga kopplingar behöver utredas. 
 

• Förslag till huvudgator och lokalgator redovisas inom utredningsområdet. 
 

• Huvudstråk redovisas för framtida kollektivtrafik. 
 

• Ta fram förslag till GC-nät i området utifrån gällande cykelplan. 
 

• Översiktligt analysera områdets framtida kopplingar mot väg 50. 

 

Utredningen ska samordnas med riktlinjer och beslut i kommunens gällande strategiska 

dokument. Översiktsplanen för Lindesberg, fördjupningar av översiktsplanen för 

centrala Lindesberg samt Cykelplanen är viktiga dokument att beakta i det arbetet med 

trafikutredningen. 

Arbetet med trafikplanen har pågått under hösten 2018 – januari 2019 i samarbete 

med Samhällsbyggnad Bergslagen, där i första hand planarkitekt Kjell Jansson och 

trafikingenjör Håkan Blaxmo deltagit i arbetet. 
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Förutsättningar 

Utredningsområdet 
Området som omfattas av trafikutredningen illustreras under figur 1. Området har 

även en fokusdel, där mer detaljerade studier ska göras gällande målpunkter, 

parkering, GC-rörelser och funktionsindelning av gator mm. 

Området omfattar bebyggelse med blandade funktioner såsom industri- och 

handelsverksamheter, utbildningsverksamhet samt bostadsbebyggelse. Området 

omges av starka vägstråk med väg 50 på västra sidan och Bergslagsvägen på den östra 

sidan.

Figur 1 Avgränsning för trafikutredning inom röd markering, fokusområde med blå markering.  
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Nuvarande markanvändning 

Markanvändningen i området är uppdelad mellan det stora verksamhetsområdet i 

norra och mellersta delen av utredningsområdet och områden för bostäder samt 

skola/idrott i den sydvästra delen. 

Industriområdet består av blandade verksamheter från större industriföretag typ 

Meritor till mindre etableringar med lätt industri och hantverk. På senare år har en del 

externhandel även etablerats i området. 

I den sydöstra delen av området ligger Brodalen, som är ett etablerat bostadsområde 

med mestadels villabebyggelse med ett finfördelat vägnät. Väster om Brodalen ligger 

Lindesby som är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Lindesberg1 som ett 

prioriterat delområde för tillkommande bostadsbebyggelse. Delar av området har 

utsikt mot Lindesjön och bedöms ha möjligheter att utvecklas till ett attraktivt och 

relativt centrumnära bostadsområde. Kommande bebyggelse är tänkt att 

karaktäriseras av småhusbebyggelse och/eller mindre flerfamiljshus. 

Det finns skol- och idrottsområden som är mycket viktiga målpunkter för barn och 

ungdomar. I västra delen av området intill Fotbollsgatan finns det träningsanläggning 

med flera bollplaner med bred verksamhet för ungdomar. Vidare i den mellersta och 

östra delen ligger Brotorpsskolan med ishall och idrottsplats. Skolan kommer att 

byggas om och utökas, tillsammans med omgivande idrottsanläggningar blir det en 

central målpunkt i området. 

I den södra delen ligger den relativt nybyggda Lindesberg Arena som tillsammans med 

Lindeskolan som är gymnasieskola, bildar ytterligare ett viktigt målkluster för barn och 

ungdomar. Arenan är en modern multiarena med plats för både elitidrott samt 

skolgymnastik och vanliga motionärer. Parkeringen vid arenan har knappt 200 platser 

samt Lindeskolan ca 70 platser. 

 

 

  

                                                           
1 Fördjupning av översiktsplanen för Lindesbergs stad, 2014-12-16 
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Målpunktsanalys 

För att få underlag till analys av anspråk på tranportrörelser i området, speciellt gång- 

och cykelrörelser, har en målpunktskarta tagits fram. Kartan visar viktiga målpunkter 

för olika slags resor i och närmast intill utredningsområdet. 

Det finns flera mycket viktiga målpunkter i området. I den södra änden finns 

Lindeskolan med Lindesberg Arena. Det är en målpunkt med mycket stora gång- och 

cykelrörelser under stora delar av dygnet. Det finns goda gång- och cykelkopplingar 

mot centrum samt norrut i stråket mot Brotorpsskolan. Däremot är tillgängligheten 

med personbil något sämre eftersom vägnätet har brister i utformning och är på olika 

sträckor inte utformad efter sin trafikuppgift. Den ökade trafiken till arenan har även 

påverkat intilliggande boendemiljöer på ett negativt sätt ur bland annat 

bullerhänseende. 

Befintliga cykelvägar har redovisats på målpunktskartan för att illustrera hur väl de 

olika målpunkterna är kopplade mot cykelvägnätet. De viktigaste målpunkterna för 

barn och ungdomar, skola/förskola samt Idrott/fritid, har kopplingar mot befintligt GC-

nät. Däremot saknas tvärgående GC-förbindelser (väst/öst) i den södra delen av 

utredningsområdet. 

De större arbetsplatsområdena i mellersta och norra delen av området har dock låg 

standard på gång- och cykelvägsnätet. Gång- och cykelplanen2 för Lindesberg pekar på 

omfattande brister inom utredningsområdet och föreslår ett stort antal nya stråk. 

 
 
Målpunkt Idrott/fritid 
 
 
 
Målpunkt Skola/förskola 
 
 
 
Målpunkt Omsorg/sjukvård 
 
 
 
Målpunkt Större arbetsplats 
 
 
Målpunkt Centrum med handel/service 
 
 
 
Befintliga Cykelstråk  

                                                           
2 Gång- och cykelplan, Lindesbergs kommun AKK2015/447-20 
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Vägsystem – nuvarande trafikuppgifter och funktion 

Vägtyperna i ett tätortssystem kan enligt TRAST-metodiken3 generellt delas upp i tre 

funktionella delar - frirum, mjuktrafikrum och transportrum.  

I frirummet ska inte biltrafik förekomma. Det är de oskyddade trafikanterna och de 

lekande barnens område. Till områden med frirumskaraktär tillhör gång- och 

cykelnätet, parker, lekplatser, rekreationsområden och torg med mera. Frirummen ska 

skapas för att ge trygga och rofyllda miljöer för oskyddade trafikanter som kan främja 

möjligheter till möten mellan människor. 

Mjuktrafikrummet omfattar ett nät där biltrafiken kan integreras med gång- och 

cykeltrafikanter. Mjuktrafikrummet har delats upp i två funktioner, en typ med lokal 

funktion motsvarande en villagata utan genomfartstrafik samt en typ med 

uppsamlande funktion motsvarande en stadsgata som ansluts med gator av lokal 

funktion. Dessa trafikrum ska ges låga anspråk på hastighetsfunktionen. 

Transportrummet tillhör ett nät där motorfordonstrafiken ska prioriteras för att kunna 

ge funktion för kapacitet och framkomlighet och inriktningen bör vara att separera 

trafiken från andra trafikantgrupper. Även transportrummet delas upp i två funktioner, 

en typ med matande funktion motsvarande riksvägstrafik med höga anspråk på 

kapacitet och framkomlighet. Gång- och cykeltrafikanter ska vara separerade i detta 

nät och konflikter med korsande oskyddade trafikanter ska vara planskilda. Den andra 

typen är av länkande funktion motsvarande kommunal huvudgata som kan utgöra 

koppling mot eller mellan det primära transportrummet. Även i detta rum ska 

oskyddade trafikanter vara separerade och vid korsande konflikter bör dessa vara 

planskilda. För transportrummet ges hastighetsanspråket högre prioritet jämfört med 

mjuktrafikrummet. 

Differentiering av trafiknäten, där respektive nät tilldelas olika funktioner, innebär 

också att respektive nät ska utformas för att tillgodose respektive funktion. 

Harmoniserar gatans utformning med funktionen kan oftast problem med exempelvis 

för höga hastigheter eller olika typer av trafiksäkerhetsproblem undvikas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
                                                           
3 TRAST Trafik för en attraktiv stad, Handbok utgåva 3 SKL m fl 
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Primärt transportrum – matande funktion (80/90/100 km/h) 

Sekundärt transportrum - länkande funktion (50/60 km/h) 

Mjuktrafikrum – uppsamlande funktion (40 km/h) 

Mjuktrafikrum – lokal funktion (30 km/h) 
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Strategisk planering 

ÖP och FÖP 

Den översiktliga fysiska planeringen har fördjupats i en FÖP4 för Lindesberg stad. Det 

aktuella utredningsområdet berörs av ett antal prioriterade delområden som nämns i 

FÖP:en. 

Lindesbergs Arena och tillkommande bostadsbebyggelse i anslutning till arenan ingår 

som en del i den yttre stadskärnan. Arenaområdet är en viktig målpunkt och det är 

viktigt att förstärka kopplingarna mot stadskärnan och resecentrum. Arenaområdet 

utgör en viktig parkeringsreserv som komplement till parkeringsfunktioner i den 

centrala stadskärnan för att säkerställa tillgänglighet till handel och service. 

Arenaområdet saknar i dagsläget en väl fungerande trafikförsörjning eftersom 

anslutande vägnät har en funktion som inte motsvarar behoven som uppstår från 

tyngre godstransporter och de tidvis stora trafikrörelser som uppstår vid evenemang. 

Söder om Lindeskolan finns ett utredningsområde som är utpekat med möjligheter för 

exploatering av bostäder. Området har hög attraktivitet för bostadsbebyggelse med 

tanke på läget och utsikten mot Lindesjön. Trafikförsörjning av området kan ske via en 

förlängning av Gruvgatan samt koppling västerut mot kommande exploatering vid 

Lindesby. 

Ett större område för bostadsutveckling är i FÖP-dokumentet redovisat vid Lindesby. 

Ambitionen i planen är att skapa förutsättningar för ett område med attraktiva 

bostäder, där bebyggelsen karakteriseras av småhusbebyggelse eller mindre 

flerfamiljshus. Området bör trafikförsörjas via Torphyttevägen och vidare österut mot 

Bergslagsvägen. Det kommer även att krävas en ny vägkoppling norrut för att försörja 

området mot Fotbollsgatan och väg 50. Området behöver även gång- och 

cykelkopplingar mot både centrum och de båda större skolområdena. 

Den norra delen av utredningsområdet upptas av verksamheter. Fördjupningen av 

översiktsplanen pekar på att dessa verksamheter ska kvarstå och utvecklas vidare. 

Utformning av Fotbollsgatans koppling mot väg 50 är en viktig fråga i fortsatt planering. 

Det saknas till stor del gång- och cykelvägar inom det norra industriområdet och det är 

därför viktigt med åtgärder för att dessa funktioner kan utvecklas och förstärkas. 

Söder om utredningsområdet finns ett mindre område (Parkudden) markerat för 

utveckling av fritid- och rekreation. 

 

  

                                                           
4 Fördjupning av översiktsplanen för Lindesbergs stad, 2014-12-16 
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Plan för framtida trafikförsörjning Nordvästra Lindesberg 

En tydlig strukturering av vägnätet i olika funktioner kan ge möjlighet att planera för ett 

nät som är anpassat för den uppgift som systemet behöver ha med avseende på 

framtida krav och behov. En viktig aspekt i denna uppdelning är den översiktliga 

planeringens avsikter avseende områdets bebyggelseplanering med dess 

funktionsindelning av bostads- och verksamhetsområden, se även sid 11-12. 

Framtida funktionsuppdelning av vägnät 

Mycket av nuvarande strukturer kan även utgöra bas för funktionsindelningen i ett 

framtida vägsystem. Kopplingarna mot väg 50, Fotbollsgatan och Bergslagsvägen, ska 

ses som transportrum med viktig funktion för motorfordonstrafiken. Utformningen av 

dessa stråk bör därför vara anpassad till trafikuppgiften, vilket innebär att passager på 

sträcka bör undvikas. Utformningen bör inriktas mot att passager lokaliseras till 

korsningspunkter med cirkulationsplatser eller görs planskilda. 

I syfte att skapa strukturer för trafikförsörjning av tillkommande bebyggelse inom 

Lindesbyområdet behöver en ny länk med uppsamlande funktion skapas mot 

Fotbollsgatan och väg 50. Denna länk kommer även ge ökad tillgänglighet till 

Lindesbergs Arena, se även fördjupning sid 19. I FÖP för Lindesbergs stad pekas på 

möjligheten att förlänga Torphyttevägen mot Ishockeygatan. Det finns dock ett antal 

argument för att länken istället bör möjliggöras genom en förlängning av 

Torphyttevägen mot Stafettgatan. Stafettgatans koppling mot Fotbollsgatan är utförd 

som cirkulationsplats och har därför betydligt bättre möjlighet att hantera de ökade 

svängrörelser som uppstår jämfört med en vanlig fyrvägskorsning. Dessutom kan 

påverkan mot skol- och idrottsområdet Brotorpsskolan minskas om en del av trafiken 

kan ledas av redan vid Stafettgatan.  

Därutöver bör även Siggebohyttevägen ses som en väg med uppsamlande funktion. I 

det norra verksamhetsområdet blir Stafettgatan det naturliga stråket för den 

uppsamlande funktionen inom området. För denna norra del av Stafettgatan kan det 

vara motiverat att öka hastighetsanspråket mot bakgrund av stor andel yrkestrafik och 

få oskyddade trafikanter. 

Huvudstråk för kollektivtrafik 

Nuvarande huvudstrukturer för kollektivtrafiken i utredningsområdet för trafik från 

norra länsdelen in mot resecentrum är Bergslagsgatan respektive Fotbollsgatan. Dessa 

stråk har en länkande funktion (sekundärt transportrum) och bör även fortsättningsvis 

utgöra huvudstruktur. 

Förslaget att förlänga Torphyttevägen mot Stafettgatan skapar ett nytt stråk mellan 

centrum och väg 50. Förhållandet att stråket kan angöra viktiga målpunkter som 

Lindeskolan och Lindesbergs Arena gör det intressant som ett framtida stråk för 

kollektivtrafik. Befintlig och tillkommande gatustrukturer bör därför anpassas för att 

kunna klara framtida kollektivtrafik.  
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Huvudstråk för gång- och cykeltrafiken i Nordvästra Lindesberg 

Den nuvarande cykelinfrastrukturen i utredningsområdet uppvisar stora brister. Det är 

viktigt att planera för nya gena stråk för cyklister inom utredningsområdet så att 

antalet korta bilresor kan minskas i tätorten och därigenom öka hållbarheten i 

transportsystemet. Då det finns stora målpunkter i området, både skolor och stora 

arbetsplatser, är det viktigt att dessa punkter görs tillgängliga för gång- och 

cykeltrafiken.  

I den gång- och cykelplan som finns upprättad för Lindesbergs kommun har brister 

analyserats och dokumenterats. Det finns även förslag i dokumentet på åtgärder för att 

komma tillrätta med bristerna. Utöver dessa kända brister behöver även nya strukturer 

tillkomma för att tillgängliggöra nya bostadsområden i Lindesbyområdet för gående 

och cykeltrafikanter. 

För de gator som funktionellt utgör uppsamlande stråk för biltrafiken bör det även 

finnas framkomliga och säkra stråk för gång- och cykeltrafikanter. Det innebär att 

Torphyttevägen, Siggebohyttevägen och Stafettgatan behöver kompletteras med 

separerade gång- och cykelstråk för att öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter. 

Förslagen omfattar delvis gatuavsnitt med närliggande bebyggelse och viss 

intrångsproblematik. Vid utformning av gång- och cykelbana för befintlig del av 

Torphyttevägen bör sektionen omfördelas så att gång- och cykeltrafiken överförs till 

ena sidan, så att det därigenom skapas önskvärd bredd utan att stora intrång i 

intilliggande tomtmark blir nödvändiga. För Stafettgatan finns bitvis tillräcklig bredd 

inom befintligt vägområde för att möjliggöra en separat gång- och cykelbana. 

Vid en prioritering ska Torphyttevägen och Stafettgatan utföras i första hand medan 

Siggebohyttevägen kan utföras i ett uppföljande utbyggnadssteg.  

Den nya bebyggelsen vid Lindesby bör utformas med gång- och cykelvägskopplingar 

norrut mot Torphyttevägen/Stafettgatan samt söderut mot centrala Lindesberg.  
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Tätortens framtida koppling mot väg 50 

Väg 50 passerar väster om Lindesbergs tätort. Det finns tre stycken anslutningar mot 

tätorten – södra, mellersta och norra anslutningen. Samtliga anslutningar är 

plankorsningar utformade med separata körfält för vänstersvängande trafik. Den södra 

och norra anslutningen är trevägskäl medan den mellersta är ett förskjutet fyrvägskäl. 

Både den södra och mellersta anslutningen är försedda med hastighetskameror (ATK). 

Utformning och placering av dessa trafikplatser är en ständigt återkommande 

diskussion mellan kommunen och Trafikverket. Ett genomgående problem för alla tre 

korsningspunkter är att de är olycksdrabbade.  

Den södra trafikplatsen är mest belastad av trafik eftersom stor andel av trafiken 

till/från Lindesberg sker i relationen söderut mot Örebro. Dessutom finns det en 

koppling med väg 249 från Arboga i den södra anslutningen. Nackdelen med denna 

anslutning är att trafiken behöver köra ca 4 km på lokalväg för att komma fram till 

centrum. På sträckan gör trafiken även negativa intrång i ett vattenskyddsområde samt 

intilliggande boendemiljöer. 

Den mellersta anslutningen har en bra koppling mot norra delen av tätorten och 

speciellt det norra verksamhetsområdet är tillgängligt från denna anslutning. Om 

målpunkten däremot är i centrala Lindesberg upplevs anslutningen som en omväg för 

relationen söderut mot Örebro. 

Den norra anslutningen har en bra koppling mot centrala Lindesberg via 

Bergslagsvägen. Anslutningen används för norrgående relation på väg 50/68. 

Eftersom varken den södra eller den mellersta anslutningen ger riktigt bra tillgänglighet 

till centrala Lindesberg har det diskuterats att utreda möjligheten till en ny trafikplats 

mer centralt, någonstans i höjd med Torphyttan. Det finns väldigt många aspekter att 

beakta i denna fråga såsom intrångsfrågor, samhällsekonomi mm. Denna utredning 

tittar endast översiktligt på hur en sådan lösning skulle passas in kommunens 

trafikstrukturer och övrig stadsbyggnadsplanering. En ny anslutning skulle generera 

minst 5 000 fordon per dygn inklusive tung trafik, vilket innebär att sträckan kommer 

att påverka intilliggande bostadsmiljöer. Principiellt finns det två huvudalternativ för 

att nå centrala Lindesberg från väg 50 vid Torphyttan – antingen genom 

Brodalenområdet fram till Bergslagsvägen eller via arenaområdet och en ny koppling 

mot centrum över Torphytteån, se bild på sid 18. 

Länk via Brodalen 

Ett förslag till ny vägkoppling mot centrum via Torphyttevägen ger upphov till många 

allvarliga invändningar. Ett stråk genom Brodalen med relativt stora trafikmängder och 

tung trafik skulle göra betydande intrång i befintliga och planerade boendemiljöer. En 

sådan lösning ligger heller inte i linje med de intentioner som finns för området i den 

fördjupade översiktsplanen. Torphyttevägen saknar också den standard som 

efterfrågas för en infartslänk mot Lindesberg. Vägen har många korsningar och 

direktutfarter i västra delen och skulle behöva en genomgripande ombyggnad för den 

nya funktionen, vilket skulle ge stora intrång i befintliga boendemiljöer. 
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Länk via Arenaområdet 

En vägkoppling förbi skol- och arenaområdet vid Lindesbergs Arena har på samma sätt 

som alternativet genom Brodalen ett antal mycket svåra utmaningar. 

En ny länk skulle behöva passera via Nyborgsgatan bakom Lindeskolan. Sträckan 

behöver breddas och några fastigheter i anslutning till skolan behöver rivas för att ge 

plats för stråket. Stråket skulle påverka bullersituationen runt skolan och ge 

olycksrisker för alla oskyddade trafikanter som passerar till och från skolan. Vid passage 

av Bottenån krävs en ny bro. Anslutningen till centrumsidan kan göras med olika 

alternativ men generellt så saknar de anslutande vägnäten den standard som förväntas 

av en länk med infartsfunktion. 

Sammanfattningsvis är slutsatsen att en ny trafikplats på väg 50 vid Torphyttan inte 

skulle få avsedd effekt. Om inte betydande intrång i befintliga miljöer görs så saknar 

förslaget realism eftersom den tillkommande trafiken mot centrum inte skulle kunna 

anslutas mot något stråk med tillräcklig kapacitet/framkomlighet genom Brodalen- 

eller Arenaområdet. 

Vilken anslutning på väg 50 bör prioriteras för framtiden? 

Väg 50 har en viktig del i vägtransportsystemet. Vägen ingår på nationell nivå som en 

del i det funktionellt prioriterade vägnätet. Sträckan förbi Lindesberg är även primärled 

för farligt gods. Det innebär att framkomligheten i huvudriktningen är viktig ur ett 

nationellt perspektiv, vilket bland annat påverkar utformningen av korsningspunkter 

med lokalvägnät. Ur ett lokalt kommunalt perspektiv är dock frågor som rör trafik-

säkerheten och lokaltrafikens tillgänglighet i korsningarna ofta mer prioriterade frågor. 

Anslutningarna till Lindesberg är utformade som så kallade typ C-vägskäl. I nuläget 

föreligger inga kapacitetsproblem men höga hastigheter på väg 50 och ökande 

trafikmängder kommer att skapa trafiksäkerhetsproblem på sikt i korsningarna. 

Den södra och mellersta infarten har störst betydelse för tätorten eftersom den största 

delen av trafiken är riktad söderut. Den södra infarten är mest trafikbelastad men det 

är ungefär lika stora trafikmängder som kör till/från tätorten vid de båda 

anslutningarna. Den norra anslutningen har en viktig länkande funktion i riksvägs-

systemet men den har ett ocentralt läge gentemot Lindesbergs centrum. 

Logiskt skulle därför den södra anslutningen vara den mest prioriterade för en framtida 

ombyggnad till en mer trafiksäker och framkomlig trafikplats. Det finns dock några 

starka argument som talar mot detta alternativ. Avfartens läge påverkar restiden 

eftersom Örebrovägen (väg 860) från korsningspunkten med väg 50 fram till centrala 

Lindesberg vid Sundsbron är hela 4 km lång och hastighetsbegränsad till 50 km/h på 

stora delar av sträckan. Hela sträckan ingår dessutom i vattenskyddsområdet Rya. Det 

saknas skyddsåtgärder av täkten och en stor del av vägsträckan ingår dessutom i den 

primära skyddszonen, där känsligheten vid olyckor är som störst. En prioritering av den 

södra anslutningen kan leda till ökad genomfartstrafik på Kristinavägen samt öka 

riskerna för negativ påverkan på vattentäkten.  
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En ombyggnad av den mellersta anslutningen till en mer säker och tillgänglig trafikplats 

skulle skapa en central nod mot Lindesberg med god tillgänglighet för den tunga 

trafiken mot viktiga målpunkter i det norra verksamhetsområdet. Nya vägkopplingar 

mellan Stafettgatan och Torphyttevägen skulle även kunna ge ökad tillgänglighet för 

långväga trafik mot Arenaområdet. En förbättrad korsningspunkt kan även locka tung 

trafik norrifrån att använda den mer trafiksäkra mellersta anslutningen vid målpunkter 

i det norra verksamhetsområdet. 

Hur korsningspunkten ska utformas, cirkulationsplats eller planskild korsning, behöver 

utredas vidare av Trafikverket. Med tanke på vägens strategiska ställning bör 

inriktningen vara att korsningen utformas planskild för att upprätthålla 

framkomligheten på väg 50. 

Om den mellersta anslutningen prioriteras bör trafikstyrande åtgärder genomföras för 

att i första hand styra tung trafik från den södra anslutningen till den mellersta. Utöver 

det bör även hastighetssänkande och skyddande åtgärder genomföras på Örebrovägen 

(väg 860) för att minska risken för olyckor och styra över trafik till mer ändamålsenliga 

vägsträckor. 

  

ÅDT 4 400 

ÅDT 4 890 

ÅDT 5 990 

ÅDT 3 800 

Södra infarten 
ÅDT 5 990 

ÅDT 8 430 

Mellersta infarten 



 

 

 21 

Trafikförsörjning av Lindesbergs arena 

Lindesberg Arena är en målpunkt som tidvis genererar stora trafikmängder. Det finns 

ca 185 parkeringsplatser vid arenabyggnaden, vilket göra att det kan uppstå 

omfattande trafikrörelser i samband med större evenemang.  Dessutom genereras en 

del tyngre godstransporter både till arenan men även till den intilliggande Lindeskolan. 

Gatunätet som belastas vid trafik till arenan består av ”villagator” och är därför inte så 

väl anpassat för trafikuppgiften. Det finns dessutom i princip inget alternativ till 

Djupdalsgatan, vilket är en sårbarhet och skulle kunna innebära problem för 

exempelvis räddningstjänsten vid en större händelse i arenan. 

Inom ramen för utredningen har ett resonemang om alternativa lösningar för 

trafikförsörjning av arenaområdet förts. En möjlighet är en ny brokoppling över 

Bottenån mot centrum med en förlängning av Norrtullsgatan eller via Smedjegatan.  

Alternativet skulle ge goda möjligheter att minska sårbarheten på Djupdalsgatan för att 

fördela trafiken samt skapa nytt stråk för kollektivtrafiken för att bättre angöra 

arenaområdet. Det finns dock stora motstående intressen runt Gamla Lasarettet och 

kyrkogården som begränsar möjligheterna till detta alternativ och Smedjegatan har 

stora begränsningar i vägstandarden. En fördjupande utredning krävs för att säkerställa 

om detta alternativ överhuvudtaget är realistiskt. 

En alternativ koppling mot väster hade varit möjligt men är i princip bortbyggd i och 

med utformningen av den förlängda Nyborgsgatan. Gatan är utformad med smal 

sektion och direktutfarter på ett sådant sätt att den inte rimligen kan utgöra en länk för 

genomfartstrafik mot arenan. 

Utan alternativ vägkoppling mot centrum så kommer trafikförsörjningen av 

arenaområdet att ske via Djupdalsgatan/Torphyttevägen. Det är ingen optimal lösning 

men om den föreslagna kopplingen av Torphyttevägen mot Stafettgatan genomförs, 

kommer trafiken delvis föras över till mer ändamålsenliga gatusystem. 

Torphyttevägen har i dagsläget drygt 3000 fordon per dygn men maxtrafiken kan tidvis 

vara hög i samband med evenemang. Det finns 36 st direktutfarter och 12 st korsningar 

utmed Torphyttevägen och dessa utgör olycksrisker samt minskar framkomligheten på 

vägen. I syfte att minska risken för konflikter bör därför möjligheten utredas att minska 

antalet lokalvägskopplingar och direktutfarter mot södra delen av Djupdalsvägen samt 

Torphyttevägen.  

Trafikförsörjning till/från Lindesbergs Arena bör styras till Torphyttevägen. Trafik 

till/från arenan via Siggebohyttevägen bör undvikas och på olika sätt regleras för att 

minska konflikterna med gång- och cykeltrafiken till Brotorpsskolan. 
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Trafikförsörjning av Lindesby-området 

Med utgångspunkt från inriktningen i den fördjupade översiktsplanen om exploatering 

av nya bostäder i Lindesby, har ny detaljplan för Lindesby 1:13 tagits fram.  

Planförslaget möjliggör för uppförande av minst 20 friliggande enbostadshus samt 

förskola. Trafiken från planområdet uppskattas generera 100-200 fordon/dygn. 

Detaljplanen och gatunätet inom planområdet är utformad för att hantera 

lokaltrafikrörelser i första hand.  

Gatufunktionsprincipen kan även överföras på kommande nya områden i Lindesby 

söder om det nu aktuella området, det vill säga utformning med mjuktrafikrum av 

lokalgatukaraktär för silning av områdets egna trafik. Gatorna ansluts sedan mot 

förlängda Torphyttevägen med uppsamlande funktion mot väg 50 eller centrum.  

Det bör finnas en lokalvägskoppling inklusive gång- och cykelbana mot Gruvgatan som 

en planeringsförutsättning vid fortsatt utbyggnad av Lindesby söderut. 

Enligt tidigare redovisad plan för funktionsuppdelning av vägnät kan den mot 

Stafettgatan förlängda Torphyttevägen utgöra ett huvudstråk för kollektivtrafiken i 

framtiden. Ett hållplatsläge i detta nya stråk i höjd med planområdet skulle ge 

acceptabel tillgänglighet för kollektivtrafikresenärer med ca 200-300 m gångavstånd. 

Detta förhållande skulle tyda på att det blir mindre angeläget att nyttja de lokala 

gatorna av mjukrumskaraktär i planområdet för busstrafik. Det skulle i sin tur tala för 

att hålla ner vägbredden på Torphyttevägen i planområdet till 6.5 m i stället för 7.5 m 

för att öka efterlevnaden av en hastighetsgräns på 40/50 km/h. 
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Möjlig anslutning till  

”Nya” Torphyttevägen 
Ansluts till ”Nya” 

Torphyttevägen 

Länk av uppsamlande karaktär 40 km/h 

Lokalvägar av mjukrumskaraktär 30 km/h 
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Sammanfattande analys 

Lindesberg utvecklas och nya bostads- samt verksamhetsområden kommer bland 

annat att etableras i den nordvästra delen av tätorten. Det innebär att nya strukturer 

och behov uppkommer i transportsystemet, vilket vid en framåtsyftande 

samhällsplanering kräver att bebyggelse- och trafikplanering är integrerad.  

Det nu aktuella dokumentet utgår från den översiktliga fysiska planeringen och 

beskriver de planeringsförutsättningar som kommunen behöver beakta för att skapa 

ett framtida fungerande transportsystem i den nordvästra delen av Lindesberg. 

För att på sikt klara trafikförsörjning av tillkommande bostadsområden i nordvästra 

Lindesberg krävs ett nytt uppsamlande stråk som kopplar ihop Brodalen/Lindesby-

området med Fotbollsgatan och väg 50. Ett sådant stråk kommer även förbättra 

tillgängligheten till Lindesbergs Arena samt ge Räddningstjänsten ökad flexibilitet vid 

räddningsinsatser i skol- och arenaområdet. 

Möjligheten att ytterligare öka tillgängligheten till Lindesbergs Arena med en 

vägkoppling mot centrum bedöms mindre realistisk mot bakgrund av de kostnader och 

intrång som skulle uppstå. 

Utredningsområdet saknar en del viktiga länkar i gång- och cykelvägnätet. De förslag 

som finns i kommunens GC-plan kompletterat med förslagen i den nu aktuella 

utredningen gällande förtätning av stråk för gång- och cykel bör genomföras för att 

främja ökad cykelanvändning och därigenom bidra till ett mer hållbart 

transportsystem. 

Inom ramen för utredningen har även frågan om en ny punkt för angöring mot tätorten 

från väg 50 studerats översiktligt. Utgångspunkten har varit en mer centrerad punkt 

som ökar tillgängligheten mellan stadskärnan i Lindesberg och väg 50. I analysen av 

detta framgår att en sådan koppling med ökade trafikmängder och negativ påverkan 

från tung trafik kommer att medföra mycket stora intrång i befintliga miljöer. Det 

befintliga vägnätet saknar den standard som krävs för ett nytt huvudstråk för trafiken 

in mot centrum och nödvändiga förstärkningar av vägnätet kommer att ge 

problematiska intrångseffekter för intilliggande bostadsmiljöer. Bedömningen är därför 

att en ny trafikplats inte bedöms realistiskt. 

Befintliga kopplingar mot väg 50 har trafiksäkerhetsbrister och behöver på sikt byggas 

om. Vid fortsatt planering bör den mellersta anslutningen prioriteras för ombyggnad 

före den södra respektive norra anslutningen. 

 

2019-02-12 

Jan Englund   Trafikplanerare VAP VA-Projekt AB 
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Verksamhetsplan för tillväxtutskottet 2020 
 

Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 

 Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, 
utvecklingsmål och ekonomisk fördelning för tillväxtutskottet 2020 
antas. 

 Ekonomisk fördelning för tillväxtutskottet 2020 antas under 
förutsättning att tilldelad budgetram antas av kommunfullmäktige den 
10 december 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny Styrmodell för 
ledning och styrning. Styrmodellen ska successivt införas 2019 enligt 
antagen handlingsplan och ska gälla fullt ut från och med 2020. 

Enligt handlingsplanen ska grunduppdrag på nämndnivå, 
kvalitetsfaktorer på nämndnivå och nämndmål vara antagna senast i 
december 2019 för att gälla från år 2020. 

Den 15 oktober 2019 presenterade tillväxtförvaltningen material kring 
grunduppdrag och kvalitetsfaktorer för tillväxtutskottet, samt hade en 
workshop tillsammans med utskottet kring vilka utvecklingsområden som ses 
som prioriterade för utskottet framöver. Utifrån det materialet som 
tillväxtförvaltningen presenterade som grund inför workshopen, tillsammans 
med de politiska diskussionerna som förts har förvaltningens ledningsgrupp 
sammanställt förslag utvecklingsmål för tillväxtutskottet. 

Tillväxtförvaltningen överlämnar därmed förslag till Verksamhetsplan för 
tillväxtutskottet 2020 för antagande. 
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Tillväxt, Verksamhetsplan 3(9) 

1 Verksamheten 

1.1 Verksamhetsbeskrivning 

Verksamhetsbeskrivning 

Tillväxtutskottet ska bidra till att Lindesbergs kommun är attraktivt att leva, verka, bo i samt 
besöka. Vi skapar tillväxt och livskvalitet! 

Tillväxtutskottets verksamheter regleras av "Övergripande uppgifter för kommunstyrelsens 
tillväxtutskott" antagen av kommunstyrelsen § 189/2017 

Tillväxtutskottet ansvarar för områdena arbetsmarknad, vuxenutbildning, 
flyktingmottagande, kultur, fritid, näringsliv, turism, mark och exploatering, infrastruktur, 
konsumentrådgivning och landsbygdsutveckling. Utskottet är tillika arbetslöshetsnämnd. 

I ansvarsområdena ingår: 

1. ansvara för kommunens vuxenutbildning, innehållande grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning (komvux), svenskundervisning för invandrare (sfi), vuxenutbildning för 
utvecklingsstörda (särvux), yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, 
arbetsmarknadsutbildning, uppdragsutbildning, samt samordning av högskoleutbildning i 
Lindesbergs kommun. 
2. ansvara för kommunens flyktingmottagande i samverkan med berörda aktörer 
3. ansvara för en arbetsmarknadsenhet i samverkan med berörda aktörer 
4. ansvara för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten innefattande så väl 
verksamhet i egen regi som stöd till annan kultur- och fritidsverksamhet i kommunen, 
inklusive biblioteksverksamhet 
5. ansvara för sysselsättnings- och näringslivsfrågor så som för åtgärder för att allmänt främja 
sysselsättningen och näringslivet i kommunen 
6. ansvara för infrastrukturfrågor 
7. ansvara för mark och exploateringsfrågor 
8. ansvara för kommunens konsumentrådgivning 
9. ansvara för kommunens landsbygdsutveckling 
10. inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och fastställda reglerfördela 
bidrag till föreningar och organisationer 
11. förvalta kommunens institutioner, anläggningar och lokaler för kultur- och 
fritidsverksamhet samt besluta om upplåtelse av dessa 
12. förvalta annan för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom så som samlingar 
och konstverk, samt ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, 
vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra 
bebyggelseområden. 
13. även utan föregående remiss följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och därvid, om 
utskottet finner det påkallat, till vederbörande myndighet framföra sina synpunkter 
14. verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och 
utemiljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde 
I tillväxtförvaltningen arbetar olika yrkesgrupper med att verkställa tillväxtutskottets 
uppdrag inom kulturenheten, näringslivsenheten, arbetsmarknadsenheten och 
utbildningsenheten. 
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Tillväxtutskottets verksamhet regleras främst av bestämmelser i: 

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
 Kommunallag (2017:725) 
 Förvaltningslag (2017:900) 
 Barnkonventionen (SOU 2016:19) 
 Arbetsmiljölag (1977:1160) 
 Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
 Dataskyddsförordningen 
 Bibliotekslagen (2013:801) 
 Museilagen (2017:563) 
 Skollagen (2010:800) 
 Vuxenutbildningsförordningen (2011:1108) 

1.2 Omvärldsanalys 

På förvaltningsnivå kommer 12 personer fylla 65 år inom 5 år, och 26 personer inom 10 år. 
Bland dessa ryms flertalet nyckelpersoner, specialistkompetenser och många med väldigt 
lång erfarenhet. Detta är något som tillväxtförvaltningen behöver planera för, för att 
säkerställa kompetensen inom förvaltningens olika verksamheter. Det kommer fler 
pensionsavgångar än vad som har skett tidigare och det behöver förvaltningen rusta sig inför. 

Att kunna driva förändringar, fatta självständiga beslut och kunna omvärldsbevaka är delar 
som ryms inom framtidens kompetens eftersom behovet av en flexibel organisation som 
snabbt kan ställa om sig blir allt mer aktuellt. I ett läge där det är många svårrekryterade 
yrken behöver vi titta på nya lösningar för att säkerställa rätt kompetens. Att medarbetare 
trivs och väljer att stanna hos oss är otroligt viktigt för att minska den oönskade 
personalomsättningen och öka attraktiviteten på våra arbetsplatser. Arbetsmiljöfrågorna blir 
därmed viktiga för att kunna möta kompetensutmaningen framåt. 

En omvärldsfaktor som påverkar tillväxtförvaltningen är ekonomin kring statsbidragen. 
Utbildningsenhetens utbud styrs som alla andra av ekonomi. Vi ser att behovet av 
yrkesutbildningar är stort, men det är också kostsamt att bedriva. En del av att möta 
efterfrågan är samverkan i regionen, där vi från och med i år har frisök på de flesta 
yrkesutbildningarna. Stora delar av vuxenutbildningen är finansierad av statsbidrag och varje 
år räknas det med att det ska komma statsbidrag för den verksamhet vi har planerat att 
bedriva, men där saknas det en plan för vad som görs om statsbidragen ändrar sig. Även den 
regionala samverkan påverkas av statsbidragen. En annan viktig framtidsfaktor är det lokala 
och regionala utbudet - vad dyker det upp för kompetensbehov för att möta näringslivets 
efterfrågan? Utbildningsenheten utbud bedrivs inte i egensyfte utan utifrån 
kommuninvånarnas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Där behöver enheten jobba för 
att kunna rekrytera egen kompetens men även för att tillgodose kommunens och 
näringslivets behov. 

Vad som sker med reformeringen av Arbetsförmedlingen är en stor framtidsfråga för 
arbetsmarknadsenheten, men även för sfi. Den frågan bevakas kommunövergripande, men 
vilken påverkan den reformeringen kommer ge kommunen på kort och lång sikt kommer 
redovisas återkommande. Inom sfi och arbetsmarknadsenheten ses en allt svagare 
kompetens. Fler är i behov av fördjupat stöd och vägledning för att komma ut på den reguljära 
arbetsmarknaden. Där finns stora grupper som har nya behov som vi behöver möta. De med 
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högre utbildning flyttar till större städer, och de individer som bor kvar får kommunen ingen 
ersättning för. Där behövs det arbetas fram lösningar. 

De frågor som hanteras inom näringslivsenheten berör oftast andra verksamheter inom den 
kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen. Av den anledningen behöver 
samarbetet mellan kommunens olika organ förbättras för ett tydligare service. En naturlig väg 
in till den kommunala servicen behöver tillskapas och för att kommunen ska ha en 
framgångsrik näringslivsenhet behöver beslutsvägar kortas, den digitala kompetensen höjas, 
omvärldsbevakningen och initiativförmågan förbättras. En tydligare inriktning på vad 
näringslivsutvecklingen ska innebära för Lindesbergs kommun behöver arbetas fram. 

Även digitalisering och digital kompetens är en framtidsfråga som hela förvaltningen arbetar 
med. Dels handlar det om att utveckla och erbjuda digitala tjänster ut till våra medborgare, 
likväl som att säkerställa att de som behöver kunna använda dessa tjänster kan tillgodose sig 
de digitala lösningarna. Detta innebär även att förvaltningen behöver säkerställa den digitala 
kompetensen hos våra egna medarbetare i våra verksamheter. 

1.3 Ekonomi 

Nettoram  Mnkr Budget 2019 Budget 2020 VP 2021 VP 2022 

Kommunikation 6,4 7,5 7,5 7,5 

Vägbidrag 1,6 1,6 1,6 1,6 

Turism 1,9 1,5 1,5 1,5 

Näringslivsenhet 4,4 3,9 3,9 3,9 

Administration 7,4 6,9 6,9 6,9 

Exploatering och 
fastigheter 

5,2 5,2 5,2 5,2 

Adm kultur 0,7 0,7 0,7 0,7 

Anläggning hyra 20,5 21,0 20,5 20,5 

Föreningsbidrag 4,4 4,4 3,9 3,9 

Biograf 0,1 0,0 0,0 0,0 

Programverksamhet 1,6 1,6 1,6 1,6 

Biblioteksverksamhet 12,2 11,3 11,3 11,3 

Museiverksamhet 1,9 1,9 1,9 1,9 

Samverkan 8,7 8,4 8,4 8,4 

Utbildning 10,8 10,7 10,7 10,7 

Arbetsmarknad 8,7 7,8 7,8 7,8 

Ospecificerad 
besparing 

 
 -0,7 -1,4 

Totalsumma 96,5 94,4 92,7 92,0 

 

Budget 2020 innefattar av en del besparingar med totalt 5,0 mnkr. Det föreslås att tillskott på 
1,0 mnkr i budget för kommunikation/färdtjänst samt 1,0 mnkr för Fellingsbro ishall och 
föreningslokal Linden. Tillskottet för färdtjänst är bestående medan ishallen/Linden endast 
gäller år 2020. 
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Utifrån förvaltningens förutsättningar gällande besparingar år 2020 på 5,0 mnkr finns 
följande förslag till ramminskning: 

- 2,0 mnkr, näringslivsenheten 

-1,0 mnkr kulturenheten 

-1,0 mnkr utbildningsenheten 

-1,0 mnkr arbetsmarknadsenheten 

Under 2021 och 2022 minskas ramen med ytterligare 0,7 Mnkr respektive år. Total 
effektivisering under kommande treårsperiod blir 6,4 Mnkr. 

2 Grunduppdrag 

2.1 Arbetsgivare 

Beskrivning 
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen 
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en 
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna. 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, 
ledarskap, medarbetarskap och 
kompetensförsörjning 

Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram 
emot att gå till arbetet 

Friska medarbetare Sjukfrånvaro hos medarbetare 

Kompetens hos personal  

2.2 Tillväxtutskottet bidrar till att Lindesbergs kommun är attraktivt att 

leva, verka och bo i samt besöka. Vi skapar tillväxt och livskvalitet! 

Beskrivning 
Tillväxtutskottet ansvarar för områdena arbetsmarknad, vuxenutbildning, 
flyktingmottagande, kultur, fritid, näringsliv, turism, mark och exploatering, infrastruktur, 
konsumentrådgivning och landsbygdsutveckling. Utskottet är tillika arbetslöshetsnämnd. 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Egen försörjning  

Tillgänglighet (fysiskt och digitalt)  

Attraktivitet och utbud  

Bildning & livslångt lärande  

Bra bemötande  

Verksamhetsutveckling  
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3 Risker

S
an
n
o
lik
h
et

4

4 8 12 16

3

3 6 9 12

2

2 4 6 8

1

1 2 3 4

1 2 3 4

Allvarlighetsgrad

Hanteras omedelbart Hanteras snarast Accepteras Totalt: 4

Hanteras omedelbart
Hanteras snarast

Accepteras

Sannolikhet Allvarlighetsgrad

4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen) Allvarlig (Stor för intressenter och / eller
kommunen)

3 Stor (Kan inträffa varje vecka) Kännbar (Besvärande för intressenter
och / eller kommunen)

2 Liten (Kan inträffa varje månad) Lindrig (Liten för intressenter och / eller
kommunen)

1 Mycket liten (Inträffar mer sällan) Försumbar (Obetydlig för intressenter
och / eller kommunen)

Kvalitetsfaktor Risk Sannolik
het

Allvarlighetsgra
d

Riskvärd
e

Kompetens hos personal 1 Specialistkompetenser/li
ten organisation, många
nyckelpersoner

3.Stor 4.Allvarlig 12

Egen försörjning 2 Att personer inte går
vidare till arbete/studier

3.Stor 3.Kännbar 9

2 31

4

112
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Kvalitetsfaktor Risk
Sannolik
het

Allvarlighetsgra
d

Riskvärd
e

och blir egenförsörjande

Attraktivitet och utbud 3 Rutiner vid projektering
av
nyainvesteringsprojekt

3.Stor 4.Allvarlig 12

Bildning & livslångt
lärande

4 Förändringar i statlig
styrning/nationella
beslut

1.Mycket
liten

4.Allvarlig 4

3.1 Riskhantering

Arbetsgivare

Beskrivning
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera,
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna.

Kompetens hos personal

Risk Kontroll

Specialistkompetenser/liten organisation, många
nyckelpersoner

Tillväxtutskottet bidrar till att Lindesbergs kommun är attraktivt att leva, verka och bo i
samt besöka. Vi skapar tillväxt och livskvalitet!

Beskrivning
Tillväxtutskottet ansvarar för områdena arbetsmarknad, vuxenutbildning,
flyktingmottagande, kultur, fritid, näringsliv, turism, mark och exploatering, infrastruktur,
konsumentrådgivning och landsbygdsutveckling. Utskottet är tillika arbetslöshetsnämnd.

Egen försörjning

Risk Kontroll

Att personer inte går vidare till arbete/studier och
blir egenförsörjande

Attraktivitet och utbud

Risk Kontroll

Rutiner vid projektering av nyainvesteringsprojekt

Bildning & livslångt lärande

Risk Kontroll

Förändringar i statlig styrning/nationella beslut
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4 Utvecklingsmål 

4.1 Tillväxtutskottet bidrar till att Lindesbergs kommun är attraktivt att 

leva, verka och bo i samt besöka. Vi skapar tillväxt och livskvalitet! 

Beskrivning 
Tillväxtutskottet ansvarar för områdena arbetsmarknad, vuxenutbildning, 
flyktingmottagande, kultur, fritid, näringsliv, turism, mark och exploatering, infrastruktur, 
konsumentrådgivning och landsbygdsutveckling. Utskottet är tillika arbetslöshetsnämnd. 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Tillväxtutskottet ska möjliggöra fler vägar till egen 
försörjning 

 

Tillväxtutskottet ska verka för att fler barn och 
unga ska upptäcka kultur utifrån sina egna 
förutsättningar 

 

Tillväxtutskottet ska verka för en långsiktig och 
hållbar kompetensförsörjning för den lokala och 
regionala arbetsmarknaden 

 

Tillväxtutskottet ska verka för att alla ska inkluderas 
och vara en del av samhället 

 

Tillväxtutskottet ska utveckla förutsättningar för 
kommunens befintliga näringsliv och nyetableringar 
samt inflyttning 
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 Tillväxtförvaltningen 
Helena Randefelt 
 0581-816 06 
helena.randefelt@lindesberg.se 

  

 

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

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

Tillväxtutskottet 
 

Internkontrollplan för tillväxtförvaltningen 2020 
 

Förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet antar internkontrollplan för år 2020 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen 

 
Ärendebeskrivning 

 
En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, 
med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning 
och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och 
reda. 
 
Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp har utifrån ny Styrmodell för ledning och 
styrning tagit fram internkontrollplan utifrån vilka risker som kan göra att 
verksamheten inte klarar av att leverera sitt grunduppdrag. 
 
Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf § 60/2004 
2§ har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns 
en god internkontroll i Lindesbergs kommun. 
 
I Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige beslutat ett Reglemente för 
internkontroll Kf § 60/204 som syftar till att man med rimlig grad kan 
säkerställa att kommunen bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om 
verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och 
tillämpningar mm. 
 
Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad 
till uppföljning av ekonomi. Den ska ses som en del av arbetet med det 
systematiska kvalitetsledningssystemet och ett sätt för huvudman att utföra 
sin uppsiktsplikt av verkställigheten av det offentliga uppdraget. 
Internkontroll omfattar: 
 

 Uppföljning av kontrollmoment. 
 Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och riktlinjer följs i 

organisationens verksamheter. 
 Identifiering av brister. 
 Planering och genomförande av åtgärder för att minimera att brister 

fortgår eller återupprepas. 
 Årlig sammanställning och analys som presenteras för huvudman. 
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1 Inledning 

En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, med 
medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika 
allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda! 

Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf § 60/2004 2§ har 
kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll i 
Lindesbergs kommun. 

2 Arbetet med Internkontroll 

I Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige beslutat ett Reglemente för internkontroll Kf § 
60/204 som syftar till att man med rimlig grad kan säkerställa att kommunen bedriver en 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och 
information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och 
tillämpningar mm. 

Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning 
av ekonomi. Den ska ses som en del av arbetet med det systematiska 
kvalitetsledningssystemet och ett sätt för huvudman att utföra sin uppsiktsplikt av 
verkställigheten av det offentliga uppdraget. 

Internkontroll omfattar: 

 Uppföljning av kontrollmoment. 
 Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och riktlinjer följs i organisationens 

verksamheter. 
 Identifiering av brister. 
 Planering och genomförande av åtgärder för att minimera att brister fortgår eller 

återupprepas. 
 Årlig sammanställning och analys som presenteras för huvudman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3 Riskhantering 

3.1 Riskmatris 
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Allvarlighetsgrad 

 

Hanteras omedelbart Hanteras snarast Accepteras Totalt: 4 

 

Hanteras omedelbart 

Hanteras snarast  

Accepteras 
 

 Sannolikhet Allvarlighetsgrad 

4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen)  Allvarlig (Stor för intressenter och / eller 
kommunen) 

3 Stor (Kan inträffa varje vecka)  Kännbar (Besvärande för intressenter 
och / eller kommunen) 

2 Liten (Kan inträffa varje månad)  Lindrig (Liten för intressenter och / eller 
kommunen) 

1 Mycket liten (Inträffar mer sällan)  Försumbar (Obetydlig för intressenter 
och / eller kommunen) 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 1 

4 

1 1 2 



3.2 Kontroller

Arbetsgivare

Beskrivning

Lindesbergs kommun är en stor och viktig
arbetsgivare som erbjuder många
arbetstillfällen både för boende och

kommunen och inpendlare från andra
kommuner. Genom att attrahera, rekrytera,
utveckla och behålla kompetens har vi
personal som mår bra och gör att vi når en
högre måluppfyllelse och därmed levererar
service med god kvalitet till medborgarna.

Kvalitetsfaktor Risk

Kompetens hos personal Specialistkompetenser/liten organisation,
många nyckelpersoner

Vad händer om risken inträffar?
Inom tillväxtförvaltningen har vi flera
nyckelpersoner, specialistkompetenser och
svårrekryterade yrkeskategorier. Vid sjukskrivningar,
vakanser eller annan frånvaro blir vissa
verksamheter väldigt sårbara och i vissa fall kan ett
helt verksamhetsområde stanna upp på grund av
avsaknad av personal.

Tillväxtutskottet ska bidra till att
Lindesbergs kommun är attraktivt att
leva, verka, bo i samt besöka. Vi
skapar tillväxt och livskvalitet!

Beskrivning

Tillväxtutskottet ansvarar för områdena
arbetsmarknad, vuxenutbildning,

flyktingmottagande, kultur, fritid,
näringsliv, turism, mark och exploatering,
infrastruktur, konsumentrådgivning och
landsbygdsutveckling. Utskottet är tillika
arbetslöshetsnämnd.

Kvalitetsfaktor Risk

Egen försörjning Att personer inte går vidare till arbete/studier
och blir egenförsörjande

Vad händer om risken inträffar?
Kö och genomströmning inom utbildning är avgörande
för att det inte ska ta stopp någonstans och individer
fastnar i systemet. Vi har inte beredskap för att möta
den svagare målgruppen som vi ser tillkommer till vår
verksamhet (fler lågutbildade/språksvaga), vilket
ställer nya krav på kö och genomströmning i vår
verksamhet.

Attraktivitet och utbud Rutiner vid projektering av
nyainvesteringsprojekt

Vad händer om risken inträffar?
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Kvalitetsfaktor Risk

Om inte alla kostnader finns med när behov av budget
ska redovisas för investeringsprojekt där flera aktörer
är, inblandade kan det leda till större kostnader för
projektet än vad det är budgeterat för

Bildning & livslångt lärande Förändringar i statlig styrning/nationella
beslut

Vad händer om risken inträffar?
Tillväxtförvaltningen är till stor del bidragsfinansierad.
Sker det förändringar i utdelningen av statliga bidrag
kan det ge stora effekter i vår verksamhet, då vi kan
behöva ställa om verksamheter väldigt snabbt, eller i
värsta fall ta bort befintliga verksamheter.
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 Tillväxtförvaltningen 
Magnus Sjöberg 
 0581-816 21 
magnus.sjoberg@lindesberg.se 

  

 

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

Budget 2020 för tillväxtutskottet 
 

Förslag till beslut 
 
Förvaltningschefen föreslår tillväxtutskottet föreslå kommunstyrelsen att 
besluta om minskade ramar enligt tabellen nedan inom tillväxtförvaltningens 
verksamhetsområden. 
 
Förslag till ramfördelning 
 

Arbetsmarknadsenheten - 1,0 
Utbildningsenheten - 1,0 
Kulturenheten - 1,0 
Näringslivsenheten - 2,0 
Summa - 5,0 

 
Total budget tillväxtförvaltningen 2019 är 96,5 mnkr 
 
Ärendebeskrivning 

 
I arbetet med budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att minska 
ramarna för sina verksamheter med 11 mnkr. Kommunstyrelsen har fördelat 
mellan sina ansvarsområden, Utskottet för stöd och strategi 
(kommunledningskontoret), Tillväxtutskottet (Tillväxtförvaltningen) och 
Samhällsbyggnadsförbundet enligt tabell nedan (år 2018 - 2020) 
 

                               
 

Ärendets beredning 

 
För tillväxtförvaltningen har fördelning av minskade ramar skett  
i dialog mellan förvaltningschef, enhetschefer och utskottet. 
 
Information gällande fördelning på kommunstyrelsenivå gavs i 
kommunövergripande samverkansgrupp (KÖS) fredagen den 25 oktober. 
Fördelning av ramar kommunövergripande förhandlades i  
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kommunövergripande samverkansgrupp (KÖS) den 8/11.  
 
Fördelningen av minskade ramar inom tillväxtförvaltningens verksamheter 
informerades på facklig samverkan tisdagen den 6 november. MBL-
förhandlingen ägde rum fredagen den 22 november. 
 
Information om förslag till fördelning av minskade ramar gavs till 
Tillväxtutskottet tisdagen den 12 november. 
 
Vid tillväxtutskottets sammanträde den 3 december föreslås utskottet föreslå 
Kommunstyrelsen besluta om ramfördelning. Det slutgiltiga beslutet på 
fördelade ramar kommer att ske i kommunstyrelsen den 16 december.  
 
Allt är förutsatt att kommunfullmäktige fattar beslut 10 december. 
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

 
Fördelningen av minskade ramar har skett i en process där samtliga av 
förvaltningens verksamheter ska effektiviseras samt en fördelning där 
strukturella förändringar kan ske (exempelvis ej återbesätta tjänster vid 
visstidsanställningar eller pensioneringar). 
 

 
Magnus Sjöberg 
Förvaltningschef   
 
 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
 
För kännedom: 

Enhetschefer och Förvaltningschef, Tillväxtförvaltningen 
 
Bilagor: 

Här redovisar du bilagor. 
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