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

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

Kommunstyrelsen 
 

Tillstånd befintlig kraftledning nätkoncession Ramsberg-

Riddarhyttan 
 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstånd befintlig kraftledning nätkoncession 
Ramsberg-Riddarhyttan besvaras med yttrande från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen daterad den 15 januari 2020. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Vattenfall Eldistribution AB har via Energimarknadsinspektionen (Ei) ansökt 
om tillstånd för fortsatt användning av en befintlig kraftledning, så kallad 
nätkoncession. Ansökan gäller en befintlig luftledning mellan Ramsberg i 
Lindesbergs kommun till Riddarhyttan i Skinnskattebergs kommun. 
Ledningen avses drivas med 33 kV och 36 kV nominell respektive 
konstruktionsspänning. Energimarknadsinspektionen avgör om sökanden ska 
få fortsatt tillstånd.  
 
Stadsbyggnadskontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har 
fått tillfälle att lämna yttrande på ansökan. 
 
Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Förvaltningschef Handläggare 
 
 
För kännedom: 

Energimarknadsinspektionen 
 
Bilagor: 

KS 2019/306-1 Begäran om yttrande över ansökan Tillstånd befintlig 
kraftledning nätkoncession Ramsberg-Riddarhyttan Dnr 2017-102809 
KS 2019/306-3 Yttrande över tillstånd befintlig kraftledning nätkoncession 
Ramsberg-Riddarhyttan  

ÄRENDE 1



 REMISS 1 (1) 

Datum Diarienr 
2019-10-30 2017-102809 

Ert datum Er referens 

  

Tillstånd och prövning 
Thérése Zetterlund 

016-16 25 32 
therese.zetterlund@ei.se 

 

 

Lindesbergs kommun 

 
kommun@lindesberg.se 
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Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession 

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om 

tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan 

avser en luftledning från Ramsberg till Riddarhyttan i Lindesbergs och Skinnskattebergs 

kommuner i Örebro och Västmanlands län. Den ska drivas med 33 kV (nominell 

spänning) och konstrueras för 36 kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om 

ledningen ska få fortsatt tillstånd. 

I vår handläggning utreder vi ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljön och 

människors hälsa. Ni är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen (2013:208). Vi 

behöver därför ert svar för att kunna fatta ett beslut.  

Av ert yttrande ska det särskilt framgå: 

 Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser. 

 Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet. 

 Om ni anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga.  

 Annan information som ni anser är av betydelse för vår prövning 

 

Ansökan med bilagor hittar ni på www.ei.se/2017-102809 

Vi vill ha ert yttrande senast den 30 december 2019. Skicka svaret till registrator@ei.se. 

Ange diarienumret i ämnesraden. Ni behöver inte skicka originalet per post. 

Om du har frågor, vänligen kontakta handläggaren enligt ovan. 

Med vänlig hälsning 

 

Thérése Zetterlund 
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TEKNISK BESKRIVNING
Ägare: Vattenfall Eldistribution AB

Org. Nr: 556417-0800

Adress: 769 92 Stockholm

Ledningssträcka Ramsberg-Riddarhyttan

Ledningslittera L54

Ledningstyp Singulär (FEAL 157 H1)

Huvudsaklig stolptyp Främst enkelstolpe av trä. 24 st av totalt 132 platser är portalstolpar i trä.

Konstruktionsspänning 36 kV

Nominell spänning 33 kV enligt svensk standard.

Ledningen berör Enskilda och allmänna vägar, parallellgående och korsande ledning, sjöar 
och vattendrag samt naturreservat och natura 2000.

Övrigt Ledningen löper parallellt med en 11 kV-ledning (T547-L3) som ägs av 
Vattenfall Eldistribution i 5 km. Ledningen korsar även en 400 kV-ledning
(CL7 S5-6) som ägs av Svenska Kraftnät vid Grindhammarsvägen. 

Ledningen går som markkabel (AXKJ 3X1X150/25) in i stationen vid 
Grindhammarsvägen och Kopparverket. 

Ledningen korsar sjön Glien, Sandån, Skvallerbäcken, Torsbäcken, 
Hornfisksjön, Forsån och Uggleforsån samt går i kanten av Ljustjärnen.



 
 
               

11 oktober 2018 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liten Miljökonsekvensbeskrivning – 
Ramsberg-Riddarhyttan 
Ansökan om förlängd nätkoncession för befintlig 
kraftledning mellan Ramsberg och Riddarhyttan, 
Lindesberg och Skinnskattebergs kommuner, Örebro 
och Västmanlands län  
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Projektorganisation 

 

 

Vattenfall Eldistribution AB 
www.vattenfalleldistribution.se 
 
Telefonväxel:  08-739 50 00 
Org.nr:   556417-0800  
Tillstånd och rättigheter:  
 

Liten miljökonsekvensbeskrivning  Beräkningar 

WSP Sverige AB    Vattenfall Eldistribution AB 
Dragarbrunnsgatan 41    Namn:  
753 20 Uppsala     
www.wsp.com      
 
Uppdragsansvarig:     
Miljökonsekvensbeskrivning:    och    
Granskning:      
 

Foton, illustrationer och kartor  WSP, Vattenfall Eldistribution AB 

Omslagsbild:    Befintlig ledning Ramsberg-Riddarhyttan vid Kopparverket 

Kartmaterial: ©Lantmäteriet MS2013/04895. Länsvisa geodata ©Länsstyrelsen.  
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SAMMANFATTNING 
Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje för befintlig 30 kV-luftledning 
mellan Ramsberg och Riddarhyttan i Lindesberg och Skinnskattebergs kommuner, Örebro och Västmanlands 
län. Inom ramen för föreliggande tillståndsansökan, som enligt länsstyrelserna i Örebro och Västmanlands län 
inte medför en betydande miljöpåverkan, ska en liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. En liten 
MKB ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som 
verksamheten kan förväntas ge och utgör det beslutsunderlag som ger en samlad bedömning av 
verksamhetens miljöpåverkan.  

Området har studerats med hjälp av kartor för att identifiera intressen i form av samhällsnytta, 
markanvändning och planer, naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv, landskapsbild och boendemiljö. Utifrån detta har 
en bedömning av ledningens konsekvenser för de studerade aspekterna tagits fram.  

Utifrån föreliggande MKB kan konstateras att fortsatt drift av befintlig ledning har obetydliga konsekvenser för 
samtliga bedömda aspekter utom samhällsnyttan där konsekvenserna är positiva till följd av ett säkrare och 
mer tillförlitligt elnät. Ansökan gäller en förlängning av koncession för en befintlig ledning som kommer att 
bibehållas i oförändrad sträckning och oförändrat utförande. Den befintliga ledningen delar bitvis ledningsgata 
men en mindre befintlig ledning. Genom projektets egenskaper och lokalisering samt effekternas sannolikhet 
och omfattning bedömde länsstyrelserna att verksamheten inte medför en betydande miljöpåverkan. 
Sammantaget bedöms de obetydliga konsekvenserna och den positiva samhällsnyttan som ansökan medför i 
form av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät motivera att etablerad luftledning behålls i drift.  
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Tabell 2. Avgränsningar i denna mi jöbedömning. 

Avgränsning i sak Miljöbedömningen utgår från den befintliga sträckningen mellan Ramsberg i väst och Riddarhyttan i öst, se 
vidare avsnitt 3.2.1. Inga förändringar beträffande ledningens sträckning och utförande planeras.  

Etableringen omfattar en ca 15,6 km lång befintlig luftledning med stolphöjder om ca 8–19 m beroende på 
terrängegenskaper. Ledningen består av enbenta stolpar (108 st) och portalstolpar (24 st) i trä med tre 
horisontellt monterade faslinor, se figur 3. Stolparna är placerade med ett inbördes avstånd om ca 55–275 m. 
Den befintliga ledningen löper parallellt med en 10 kV-ledning i 5 km.  

Avgränsning i tid Miljöbedömningen utgår från den befintliga sträckningen av kraftledningen till avslutad drift och nedmontering 
av ledning. 

Avgränsning i rum Den geografiska avgränsningen varierar beroende på vilken aspekt som påverkas och anges således för varje 
enskild aspekt i avsnitt 4. Generellt gäller 100 m på vardera sidan om ledningen.  

 

1.5.1 Bedömningsgrunder 
Utgångspunkten vid bedömning av miljökonsekvenserna för respektive aspekt har varit framtagna 
bedömningsgrunder som redovisas nedan. 

Vid en bedömning av vilken konsekvens den planerade verksamheten eller åtgärden har på de olika 
aspekterna sätts verksamhetens påverkan i relation till aspektens värde, se tabell 3. 

Bedömningen av den planerade verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljö är kvalitativ. 
Påverkansgraden beskrivs enligt en femgradig skala: positiv konsekvens, obetydlig konsekvens, liten negativ 
konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ konsekvens.  

Påverkan och/eller konsekvensen kan vara av både direkt och indirekt art och relatera till aspektens värde, 
men kan också ställas i relation till andra samhällsintressen på lokal, regional eller nationell nivå. Exemplet i 
tabell 3 ska ej ses som uttömmande. 

En samlad bedömning av verksamhetens eller åtgärdens totala miljöpåverkan görs i ett eget avsnitt där 
samtliga aspekter vägs samman. I den samlade bedömningen är det viktigt att påvisa viktningen mellan olika 
värden, det vill säga hur de vägs mot varandra.  
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2 TILLSTÅNDSPROCESSEN  
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att 
nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje 
prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till 
omprövning efter 40 år.  

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli 
särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som 
utgör underlag för länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan. 

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver 
bestämmelserna i 6 kap. MB om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten MKB tas fram. 
En liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som 
verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. 

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik 
miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med 
länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, 
organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda 
omfattningen av och detaljeringsgraden i den MKB som skall tas fram för att utgöra beslutsunderlag. 

Koncessionsansökan sänds till Ei, som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter 
remisstiden beslutar Ei om koncession (tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar mark- 
och miljödomstolen frågan. Se figur 2 för flödesschema över processen. 

 

Figur 2. Tillståndsprocessen. 
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2.1 Annan lagstiftning 
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Eftersom det i aktuellt fall rör sig 
om en befintlig ledning finns markupplåtelseavtal och ledningsrätt sedan tidigare.  

För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för 
intrånget erhållits i form av ett engångsbelopp när avtalet tecknades.  

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. MB kan tillstånd eller 
dispenser även krävas enligt miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t.ex. anmäla vattenverksamhet 
enligt 11 kap. MB eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt bestämmelserna i 7 kap. MB. Även 
bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas. 

2.1.1 Befintlig ledning 
En befintlig ledning kräver normalt sett inga andra tillstånd eller dispenser. Vid större ombyggnationer eller 
planerad underhållsröjning och kantträdsavverkning sker normalt samråd med Länsstyrelsen. Vid utbyte av 
stolpar bedöms dessa inte placeras så nära vattendrag att det blir fråga om vattenverksamhet eller påverkan 
på miljökvalitetsnormer. Vid åtgärder som sker i naturreservatet Forsån ska samråd med Länsstyrelsen 
genomföras enligt reservatets föreskrifter. 

Eventuella övriga tillstånd och dispenser som krävs för ledningens underhåll och förnyande kommer att sökas. 

2.2 Genomförda samråd 
Ett undersökningssamråd med syfte att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
(BMP) genomfördes under perioden 29 mars 2018 till 30 april 2018.  

Samrådsprocessen inleddes med inhämtning av underlagsmaterial för GIS-analyser1. Underlaget hämtades 
från t.ex. länsstyrelsen, fastighetskartan, skogsstyrelsen och riksantikvarieämbetet. GIS-analyserna 
tillsammans med analyser av kommunens översiktsplan samt sökningar i bland annat Artportalen utgjorde 
sedan grunden för samrådsunderlaget.  

Samrådsunderlaget skickades den 29 mars 2018 ut till länsstyrelserna i Örebro och Västmanland och till 
Lindesbergs och Skinnskattebergs kommuner via mail tillsammans med en inbjudan till skriftligt samråd. 
Samtliga lagfarna och taxerade fastighetsägare och delägare i samfälligheter fick via brev hemskickat en 
inbjudan till skriftligt samråd med en hänvisning till att samrådsunderlaget gick att hämta från Sökandens 
hemsida. I inbjudan uppmanades de att skicka vidare informationen till eventuella hyresgäster eller 
arrendatorer. 

Hela samrådsprocessen och inkomna yttranden beskrivs mer utförligt i samrådsredogörelsen, se bilaga 5. 

Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutade 1 juni 2018 att aktuell luftledning inom länets delar inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Örebro län beslutade 4 juni 2018 att aktuell luftledning 
inom länets delar inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Efter det att Sökanden tagit del av alla synpunkter har föreliggande liten MKB tagits fram.   

                                                      
1Geografiskt informationssystem (GIS), ett datorbaserat system för att studera geografiska data  

2
0
1
7
-
1
0
2
8
0
9
-
0
0
0
9
 
 
 
 
 
2
0
1
8
-
1
1
-
0
9



 
 

 
 
Liten miljökonsekvensbeskrivning – Ramsberg-Riddarhyttan  
 

11 
 

3 UTFORMNING OCH LOKALISERING 
Nedan görs en generell beskrivning av teknik, markanspråk och planerat underhåll för den aktuella ledningen. 
Det som definieras som befintlig ledning inom ramen för denna ansökan avgränsas av tidigare tillståndsgiven 
sträckning. Inga förändringar planeras beträffande ledningens sträckning eller utförande. 

3.1 Teknisk beskrivning 

3.1.1 Sökanden 
Ägare: Vattenfall Eldistribution AB 

Org. Nr: 556417-0800 

Adress: 169 92 Stockholm 

3.1.2 Teknisk specifikation 
Tabell 4. Teknisk specif kation. 

Ledningssträcka  Ramsberg-Riddarhyttan 

Ledningslittera  L54 

Ledningstyp Singulär (FEAL 157 H1) 

Huvudsaklig stolptyp Främst enkelstolpe av trä. 24 av totalt 132 platser är portalstolpar i trä.  

Konstruktionsspänning 36 kV  

Nominell spänning 33 kV enligt svensk standard. Anges 30 kV i övrigt 

Ledningen berör Enskilda och allmänna vägar, parallellgående och korsande ledning, sjöar och vattendrag samt naturreservat 
och natura 2000. 

Övrigt Ledningen löper parallellt med en 11 kV-ledning (T547-L3) som ägs av Sökanden i 5 km. Ledningen korsar 
även en 400 kV-ledning (CL7 S5-6) som ägs av Svenska Kraftnät vid Grindhammarsvägen.  
 
Ledningen går som markkabel (AXKJ 3X1X150/25) in i stationen vid Grindhammarsvägen och Kopparverket.  

Ledningen korsar sjön Glien, Sandån, Skvallerbäcken, Torsbäcken, Hornfisksjön, Forsån och Uggleforsån 
samt går i kanten av Ljustjärnen.  

3.2 Befintlig ledning 

3.2.1 Sträckning 
Det som definieras som befintlig ledning inom ramen för denna ansökan avgränsas av tidigare tillståndsgiven 
sträckning.  

Den aktuella 30 kV-luftledningen är ca 15,6 km lång och lokaliserad mellan Ramsberg i väst och Riddarhyttan 
i öst. Ledningen utgår från en transformatorstation vid Gindhammarsvägen nordöst om Ramsberg, korsar väg 
875 och går därefter i nordöstlig riktning genom skogslandskapet mot Riddarhyttan. Ledningen korsar sjön 
Glien, passerar söder om Gammelbo och norr om sjön Norrmogen, korsar Hornfisksjön och går upp mot 
Riddarhyttan. Straxt väster om Riddarhyttan svänger ledningen av, korsar väg 68 och passerar i en båge 
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söder om Riddarhyttan, för att sedan ansluta till en transformatorstation vid Kopparverket, se figur 1. Strax 
innan korsningen av Gindhammarsvägen vid ledningens startpunkt i Ramsberg korsar den aktuella ledningen 
en 400 kV-ledning som ägs av Svenska kraftnät. Från Ramsberg löper ledningen i ca 5 km parallellt med en 
10 kV-ledning som ägs av Sökanden. Ledningen går som markkabel in i stationen vid Grindhammarsvägen 
och Kopparverket. 

3.2.2 Utformning av luftledning 
Befintlig luftledning är byggd 1977. Ledningen består av enbenta stolpar (108 st) och portalstolpar (24 st) i trä 
med tre horisontellt monterade faslinor, se figur 3. Stolphöjder varierar mellan ca 8–19 m beroende på 
terrängegenskaper. Där ledningen passerar över områden med sjötrafik är frihöjden 6,0 respektive 6,2 m. 
Skogsgatan där ledningen går är ca 30–40 m bred. Normalt placeras stolparna med ett avstånd (spannlängd) 
av ca 55–275 m. Avståndet kan dock variera beroende på den markprofil som råder inom de olika 
delområdena längs med ledningssträckningen. Detta får till följd att spannlängden inom vissa delsträckor kan 
vara både något längre och något kortare än ovan angivet normalavstånd.  

Ledningen har typen enkel- och portalstolpar i trä som innefattar både kreosot- och saltimpregnerade stolpar, 
vilka i framtiden kan ersättas med t.ex. kompositstolpar, metallstolpar eller stolpar av annat material. 

 

Figur 3. Exempel på enkel- och portalstolpar i trä från aktuell ledning. 

3.2.3 Markbehov 
Den yta som en luftledning tar i anspråk är bland annat beroende av den terräng och de markområden som 
ledningen passerar. I skogsmark krävs att en luftledning uppförs i en så kallad trädsäker ledningsgata som är 
fri från högväxande träd- och buskvegetation. Ledningsgatan utgörs av en skogsgata samt sidoområden. För 
den aktuella luftledningen krävs att skogsgatan har en bredd av ca 40 m för att säkerställa att ledningen inte 
riskerar att komma i kontakt med vegetationen samt parallellgående ledning längs sträckningen, se figur 4. På 
så vis tillförsäkras att inga nedfallande träd eller stolpar kommer att orsaka elavbrott på ledningen. Härutöver 
kommer troligtvis också krävas att vissa höga träd, så kallade kantträd, utanför skogsgatan i sidoområdena 
behöver avverkas för att inte riskera att dessa faller ner på ledningen och orsakar elavbrott.  
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Figur 4. Principskiss av aktuell ledningsgata, som består av skogsgata och tillhörande sidoområde.  

3.2.4 Underhåll 
Som nämnts ovan trädsäkras ledningen genom att träd och annan högväxande vegetation inte tillåts växa så 
nära ledningen att fallande träd kan skada linor, stag eller stolpar.  

En luftledning måste enligt starkströmsföreskrifterna besiktigas med bestämda intervall. Under en besiktning 
kontrolleras linor, stolpar, stag och jordtag. Ibland görs besiktningen från helikopter och vid andra tillfällen från 
marken. När det behövs kan delar av ledning rustas upp för att bibehålla en tillfredsställande säkerhet. I 
skogsmark behöver även ledningsgatan röjas och kantträd som vuxit sig för höga avverkas eller toppas. Det 
skogliga underhållet genomförs normalt med åtta års mellanrum men är beroende av hur tillväxten är i den 
aktuella skogsgatan och kantzonen.  

Dagens stolpar, vilka innefattar både kreosot- och saltimpregnerade trästolpar, kommer i framtiden kunna 
ersättas med t.ex. kompositstolpar, metallstolpar eller stolpar av annat material. 

3.2.5 Avveckling och rivningsarbeten 
Om behovet av ledningen upphör kommer aktuell ledningssträcka tas ur drift och monteras ner. Inför rasering 
av luftledning ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter.  

I ansökan om återkallelse ingår följande: 
 Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella 

återställningsåtgärder  
 En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar 

på platsen. 
 En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av eventuellt 

kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen. 
 Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående 

intressen om krockar med eventuella återställningsåtgärder. 
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR 
I detta avsnitt beskrivs områdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående 
markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt. Intressen har studerats inom 100 meter på vardera 
sidan om befintlig luftledning och intresseområdena har bland annat inhämtats digitalt från Länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet. Information om bebyggelse och infrastruktur har 
hämtats från fastighetskartan. För redogörelse av natur- och kulturmiljön samt riksintressen och 
vattenskyddsområden har sträckan delats upp i två delsträckor. 

4.1 Samhällsnytta 
Befintlig luftledning medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät. Som tidigare 
nämnts är ledningen en viktig del av Sökandens regionnät och överför el inom ett stort område till 
underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera orter och 
landsbygden i regionen. 

4.2 Markanvändning och planer 
Ledningen går i nordöstlig riktning från Ramsberg till Riddarhyttan och korsar kommungränsen mellan 
Lindesbergs kommun och Skinnskattebergs kommun strax öster om Hornfisksjön. Ledningen har för avsnittet 
delats upp i delsträcka 1 och 2, se figur 5 och 6.  

4.2.1 Lindesbergs kommun 
Inom Lindesbergs kommun passerar kraftledningen främst genom skogsmark, se figur 5 och 6. Gällande 
översiktsplan för Lindesbergs kommun är från 20072 men arbetet med att ta fram en ny översiktsplan med 
tidshorisont 2030 pågår. Den nya översiktsplanen samrådes under 2018 och ett antagande planeras till  
januari 20193. Enligt det nya planförslagets mark- och vattenanvändningskarta går ledningen genom natur och 
landsbygd med oförändrad markanvändning. Ramsbergs bruk samt Gammelbo bruk är områden där det 
kulturhistoriska värdet ska bevaras och den betydelsefulla miljön hållas intakt. Ledningen berör inte 
detaljplanelagd mark.  

Inga kända förorenade markområden finns identifierade inom 100 meter från ledningen. 

Ledningen korsar vattenförekomsten Glien som omfattas av miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB, se tabell 5. 
Ledningen korsar även de utpekade övriga vattnen Sandån, Torsbäcken och Hornfisksjön. Även 
Skvallerbäcken och några ej namngivna bäckar korsars.  

I väster tangerar utredningskorridoren vattenskyddsområdet Ramshyttan, se figur 5. Skyddsområdet, beläget 
på en rullstensås, har som syfte att skydda en grundvattentäkt som försörjer ca 500 personer med en 
uttagsmängd på ca 75 m3 per dygn.  

Kraftledningen löper genom ett flertal områden (4 st) med avverkningsanmälan hos Skogsstyrelsen. Samtliga 
avverkningsanmälningarna är inkomna mellan 2015 och 2017. Samtliga anmälda områden är registrerade 
som nyligen avverkade (1–3 år). Flertalet nyliga avverkningar (1–3 år) samt avverkningar (3–10 år) finns längs 
ledningen. 

                                                      
2Översiktsplan 2007 Lindesbergs kommun, 2007-04-17 
3Samrådshandling Översiktsplan Lindesbergs kommun, 2018-04-13 
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Gammelbo 1:2>1 41 m 

Övre Uggelfors 3:75>1 41 m 

Övre Uggelfors 3:73>1 56 m 

Övre Uggelfors 3:73>1 52 m 

Övre Uggelfors 3:72>1 47 m 

Övre Uggelfors 3:91>1 46 m 

Övre Uggelfors 3:70>1 88 m 

Övre Uggelfors 3:66>1 83 m 

Övre Uggelfors 3:80>1 73 m 

Övre Uggelfors 3:82>1 85 m 

Övre Uggelfors 3:42>1 92 m 

Övre Uggelfors 3:61>2 20 m 

Övre Uggelfors 3:15>1 83 m 

Övre Uggelfors 3:15>1 66 m 

 

4.7.1 Elektromagnetiska fält 
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält 
uppkommer t.ex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i 
samhället och i våra hem, och härstammar bland annat från kraftledningar och elapparater. 

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska 
fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av 
någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter 
och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från 
elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa. 

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar 
med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på 
ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på 
avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot 
den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt. 

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, som är ett statiskt fält vilket innebär att det inte 
varierar över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar 
däremot ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt är känt påverkas inte människan av 
statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i 
kroppen.  
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I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida 
finns bland annat deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se 

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande 
magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte elektromagnetiska fält ha 
betydande miljöeffekt.  

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett 
gränsvärde. I stället har fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen 
och Strålsäkerhetsmyndigheten – tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande: 

 Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att 
exponering för magnetfält begränsas. 

 Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda 
magnetfält. 

 Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, 
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 
 

Sökanden skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. 
Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans med Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket och 
Socialstyrelsen tagit fram riktlinjer för magnetfält. Dessa säger att magnetfältet där allmänheten vistas får vara 
maximalt 100 µT.  

4.7.2 Magnetfältsberäkning 
Magnetfältsberäkningar har utförts för en punkt längs aktuell ledning, se figur 10. Punkten har valts ut som 
representativ av ett värsta fall-scenario med hänsyn tagen till bland annat närliggande bostad och en 
parallellgående ledning:  

 Mätpunkt 1: Ett bostadshus är beläget ca 6 meter från aktuell ledning. Ledning löper parallellt med en 
10 kV luftledning i mätpunkten. 

 Mätpunkt 2: Ett bostadshus är beläget ca 41 meter från aktuell ledning. Inga ledningar löper parallellt 
med aktuell ledning i mätpunkten. 

 Mätpunkt 3: Ett bostadshus är beläget ca 20 meter från aktuell ledning. Ledning löper parallellt med 
en 10 kV-markkabel i mätpunkten.  
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4.7.2.3 Mätpunkt 3 
Beräknat magnetfält redovisas i diagram 3. I denna punkt är faskonfiguration för ledningarna inte känd, varför 
det utförande som ger högst magnetfält har använts i beräkningarna. Om parallellgående markkabel är 
förlagd i enkelförband, fasföljd och förläggningsdjup okänt. Kabeln antas vara förlagd 1 meter under markytan.  

Som framgår av diagrammet alstrar aktuell ledning ett magnetfält under 0,1 µT vid ledningens centrum, ca 9 
meter från ledningsgatans mitt. Det kumulativa magnetfältet från båda ledningarna uppnår ca 0,31 µT ca 8 
meter nordväst om ledningsgatans centrum och ca 0,09 µT ca 9 meter sydöst om ledningens centrum. Vid 
bostadshuset lokaliserat ca 20 meter sydöst om ledningsgatans centrum uppgår det kumulativa magnetfältet 
från båda ledningarna till ca 0,05 µT. 

 

Diagram 3. Magnetfält i enheten µT beräknat ur tre olika scenarier: röd kurva (endast ansökt ledning, L54), grön kurva (ansökt ledning 
tillsammans med parallellgående 10 kV-markkabel) och brungrå kurva (nollalternativet som innebär att aktuell ledning tas ur bruk och 
parallell 10 kV-markkabel är kvar). Positiva värden i x-led visar fältets utbredning sydöst om ledningsgatan. 
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5 MILJÖEFFEKTER 
En liten MKB ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som 
verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.  

Bedömningen av den planerade verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljö är kvalitativ. Den 
utgår dock i huvudsak från vissa ramar. Påverkansgraden beskrivs i föreliggande handling utifrån en 
femgradig skala; positiv konsekvens, obetydlig konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ 
konsekvens och stor negativ konsekvens. Se även avsnitt 1.5.1. 

5.1 Hänsynsåtgärder 
För att undvika eller för att minska negativa konsekvenser i området föreslås i detta avsnitt olika 
hänsynsåtgärder som bör vidtas för drift och underhåll av befintlig ledning utifrån de förutsättningar som 
presenterats i avsnitt 4.  

5.1.1 Markanvändning 
Vid eventuellt stolpbyte finns det möjlighet att välja andra material. Stolpar av kreosotimpregnerat trä kan 
ersättas med stolpar av t.ex. komposit, metall eller annat material. Vid utbyte av stolpar i den befintliga 
regionnätsledningen placeras ny stolpe på samma plats som kasserad stolpe. Befintligt hål utnyttjas för 
montering av ny stolpe. Inga massor tillförs eller förs bort. Genom detta sker ingen spridning av kreosot utöver 
den tidigare placeringen.  

För att ytterligare undvika frisättning av miljögifter och näringsämnen och förändring av habitat kan 
hänsynsåtgärder som nämnts i avsnitt 5.1.2 vidtas. 

5.1.2 Naturmiljö 
Vid underhåll och reparationer kan eventuell påverkan på naturmiljön minimeras med hjälp av 
hänsynsåtgärder som t.ex. att genomföra drift och underhåll vid torrare markförhållanden, köra på befintliga 
vägar, iaktta aktsamhet vid arbeten i närheten av vatten (t.ex. att buskar, träd och annan skyddande 
vegetation bevaras utmed stränder), anlägga broar över mindre vattendrag, köra med våtmarksanpassade 
fordon samt använda stockmattor.  

Innan några åtgärder i känsliga miljöer genomförs kommer Sökanden att samråda med Länsstyrelsen enligt 
12 kap. 6 § MB. Detta gäller exempelvis för naturreservat och Natura 2000-områden. 

5.1.3 Kulturmiljö 
Vid drift och underhåll bör stor försiktighet iakttas för att undvika körskador på lämningar. Som en ytterligare 
skyddsåtgärd bör lämningarna märkas ut i underlag vid upphandling av drift och underhåll. Om ej tidigare 
kända fornlämningar påträffas i samband med underhåll kommer en anmälan göras till Länsstyrelsen. 

5.1.4 Boendemiljö och säkerhet 
För luftledningar finns reglerade säkerhetsföreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1) om hur elektriska 
starkströmsanläggningar ska vara utförda och avstånd till byggnader för att minimera risker för allmänheten. 
Sökanden har för avsikt att tillämpa myndigheternas säkerhetsföreskrifter, allmänna råd och 
försiktighetsprinciper. Kontinuerligt underhåll och inspektioner utgör också en del av att minimera riskerna för 
allmänheten. 
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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje 
(tillstånd) för befintlig luftledning mellan Ramsberg och Riddarhyttan i Lindesbergs och 
Skinnskattebergs kommuner, Örebro och Västmanlands län. Inom ramen för en tillståndsansökan 
skall ett samråd enligt 6 kap. miljöbalken genomföras. I bilaga 1 redovisas samrådshandlingen i sin 
helhet. 

Inom ramen för tillståndsansökan ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap. MB vilket framgår 
av bestämmelsen i 2 kap. 8 a§ Ellagen. Samrådet är en del av tillståndsprocessen och föregår 
upprättandet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska biläggas ansökningshandlingarna.  

Föreliggande handling utgör en redogörelse för hur samrådet har genomförts i aktuellt fall samt vilka 
samrådsparter som har kontaktats. Vidare sammanfattas de yttranden som inkommit under 
samrådsprocessen samt hur Vattenfall Eldistribution beaktat dessa. Samtliga yttranden som 
inkommit under samrådsprocessen biläggs även i sin helhet till aktuell skrivelse. I tabell 1 nedan 
ges även en sammanfattning av de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för projektet. 

1.1 Genomförda samrådsaktiviteter 
I listan i tabell 1 redovisas de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för föreliggande 
samrådsprocess. 

Tabell 1 Lista över genomförda samrådsaktiviteter i kronologisk ordning. 

  

Datum Aktivitet Se bilaga 

20180329 Publicering av samrådshandling via Vattenfall Eldistributions 
hemsida. www.vattenfalleldistribution.se/samrad  

2 

20180329 Utskick av inbjudan till samråd per epost till berörda myndigheter 
och kommun. 

3 

20180329 Utskick av inbjudan till samråd per brev till enskilda berörda.  

Sändlista fastighetsägare 

4 

5 
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2 MYNDIGHETER 

2.1 Länsstyrelse och kommun 
Samrådet med myndigheter inleddes den 29 mars 2018 med utskick av inbjudan till skriftligt samråd 
(Bilaga 3) inklusive samrådsunderlag (Bilaga 1) till länsstyrelsen i Västmanlands och Örebro län och 
Skinnskattebergs och Lindesbergs kommuner.  

Samrådsunderlaget beskriver den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan 
samt redovisar förslag till innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivning. Sista svarsdag för 
samrådssynpunkter var 30 april 2018.  

2.1.1 Länsstyrelsens synpunkter 
Skriftligt yttrande från länsstyrelsen i Örebro län inkom den 9 april 2018 och redovisas i helhet i 
Bilaga 6. Skriftligt yttrande från länsstyrelsen i Västmanlands län inkom den 17 maj 2018 och 
redovisas i helhet i Bilaga 7.  

Tabell 2 Sammanfattning av inkomna synpunkter från länsstyrelsen samt Vattenfall Eldistributions 
bemötande. 

Länsstyrelsens synpunkter Kommentarer 

Länsstyrelsen i Örebro län har inget att erinra över att 
nätkoncessionen förlängs och har inga synpunkter på 
samrådshandlingen 

Vattenfall Eldistribution (VEAB) 
tackar för yttrandet. 

Länsstyrelsen i Västmanlands län påpekar att åtgärder inom 
naturreservatet Forsån ska föregås av samråd enligt 
reservatsföreskrifterna. För övrig påverkan kan samråd ske 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Miljökonsekvensbeskrivning bör klargöra hur SSM:s 
allmänna råd uppfylls för de platser där allmänheten kan 
vistas. 

VEAB tackar för yttrandet.  

VEAB följer SSMs allmänna råd. 
som anger referensvärden för 
allmänhetens exponering för 
magnetfält.  

Detaljerade 
magnetfältberäkningar kommer 
att redovisas i kommande MKB. 

 

2.1.2 Kommunens synpunkter 
Skriftligt yttrande från Lindesbergs och Skinnskattebergs kommun via Samhällsbyggnad Bergslagen 
inkom den 5 maj 2018 och redovisas i helhet i Bilaga 8.  

Tabell 3 Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunen samt Vattenfall Eldistributions bemötande. 

Kommunens synpunkter Kommentarer 

Lindesbergs och Skinnskattebergs kommun, via 
kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen, har 
inget att erinra. 

VEAB tackar för yttrandet. 
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3 ENSKILDA SÄRSKILT BERÖRDA 
Inbjudan till skriftligt samråd skickades per brev den 29 mars 2018 till samtliga lagfarna och 
taxerade fastighetsägare samt delägare av samfälligheter inom 100 meter från den befintliga 
ledningssträckningen. Sista svarsdag för samrådssynpunkter var 30 april 2018. 

Tabell 4. Sammanfattning av inkomna synpunkter samt Vattenfall Eldistributions bemötande. 

Skrivelse nr i Bilaga 9 Synpunkter Kommentarer 

1. MSB Avstår från att yttra sig.  VEAB tackar för yttrandet. 

2. NV via LST 
Västmanlands län 

Meddelar att de inte har avtal med 
någon nyttjanderättsinnehavare på 
fastigheten.  

VEAB tackar för yttrandet. 

3. Fastighetsägare Undrade om framtida 
samförläggning med Telias fiber till 
fritidsbostäder i samband med 
nedgrävning av ledningar. 

Detta projekt, Ramsberg-
Riddarhyttan, gäller 
omprövning av en befintlig 
luftledning. Någon 
nedgrävning av den aktuella 
ledningen är inte aktuell. 
Fastighetsägaren 
rekommenderas att vända sig 
direkt till VEAB och Telia ang. 
fiberutbyggnad.  

 

Utöver detta har det inkommit två telefonsamtal från fastighetsägare med generella frågor kring 
ledningen. 
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1.3 Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige, och har cirka 900 000 kunder. Allt från små 
kunder till landets största företag, såväl uttagskunder som producenter som matar in på Vattenfall 
Eldistributions elnät. Sammanlagt transiteras ca 71 TWh/år. Uppdraget är att ständigt förbättra pålitligheten 
och effektiviteten i företagets elnät, för att erbjuda kunderna hållbara och tillförlitliga energilösningar. Företaget 
bedriver ett omfattande miljöarbete och är ISO 14001 certifierat sedan 2005. Företaget har cirka 660 
anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Utöver detta upphandlas underhålls- och 
byggentreprenader, för ca 3 miljarder per år. Elnätet omfattar spänningsnivåerna 0,4 – 150 kV, indelat i 
lokalnät och regionnät. Den sammanlagda ledningslängden är cirka 177 000 km, vilket motsvarande ca 4 varv 
runt jorden. 
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2 TILLSTÅNDSPROCESSEN  
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att 
nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje 
prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till 
omprövning efter 40 år.  

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli 
särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som 
utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. 

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver 
bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En liten miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de upplysningar som 
behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. 

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik 
miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med 
länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, 
organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda 
omfattningen av och detaljeringsgraden i den miljökonsekvensbeskrivning som skall tas fram för att utgöra 
beslutsunderlag. 

Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen (nedan kallat Ei), som remitterar handlingarna till 
samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (d.v.s. tillstånd) ska erhållas. Vid ett 
eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan. Se figur 2 för flödesschema över processen. 

 

Figur 2 Tillståndsprocessen. 
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3.1.3 Markbehov 
Den yta som en luftledning tar i anspråk är bl.a. beroende av den terräng och de markområden som ledningen 
passerar. I skogsmark krävs att en luftledning uppförs i en så kallad trädsäker ledningsgata som är fri från 
högväxande träd- och buskvegetation. Ledningsgatan utgörs av en skogsgata samt sidoområden. För den 
aktuella luftledningen krävs att skogsgatan har en bredd av 30-45 m för att säkerställa att ledningen inte 
riskerar att komma i kontakt med vegetationen samt parallellgående ledning längs sträckningen, se figur 5. På 
så vis tillförsäkras att inga nedfallande träd eller stolpar kommer att orsaka elavbrott på ledningen. Härutöver 
kommer troligtvis också krävas att vissa höga träd, så kallade kantträd, utanför skogsgatan i sidoområdena 
behöver avverkas för att inte riskera att dessa faller ner på ledningen och orsakar elavbrott.  

 

Figur 5. Principskiss av en ledningsgata, d.v.s. skogsgata med tillhörande sidoområde 

3.1.4 Underhåll  
En luftledning måste enligt starkströmsföreskrifterna besiktigas med bestämda intervall. Under en besiktning 
kontrolleras linor, stolpar, stag och jordtag. Ibland görs besiktningen från helikopter och vid andra tillfällen från 
marken. När det behövs kan delar av ledning rustas upp för att bibehålla en tillfredsställande säkerhet. I 
skogsmark behöver även ledningsgatan röjas och kantträd som vuxit sig för höga avverkas eller toppas. Det 
skogliga underhållet genomförs normalt med åtta års mellanrum men är beroende av hur tillväxten är i den 
aktuella skogsgatan och kantzonen. 

Dagens stolpar vilka innefattar både kreosot- och saltimpregnerade trästolpar kommer i framtiden kunna 
ersättas med till exempel kompositstolpar, metallstolpar eller stolpar av annat material. 

3.1.5 Avveckling och rivningsarbeten 
Om behovet av ledningen upphör kommer aktuell ledningssträcka tas ur drift och monteras ner. Inför rasering 
av luftledning ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter.  

I ansökan om återkallelse ingår följande; 

 Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella 
återställningsåtgärder.  

 En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar 
på platsen. 

 En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av eventuellt 
kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen. 
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 Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående 
intressen om krockar med eventuella återställningsåtgärder. 
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR 
I detta avsnitt beskrivs områdets förutsättningar. Studier har genomförts med hjälp av kartor för att identifiera 
intressen i form av samhällsnytta, markanvändning och planer, naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv, landskapsbild 
och boendemiljö. Intressen har studerats inom 100 m på vardera sidan om befintlig luftledning och 
intresseområdena har bland annat inhämtats digitalt från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och 
Riksantikvarieämbetet. Information om bebyggelse och infrastruktur har hämtats från fastighetskartan. För 
redogörelse av natur- och kulturmiljön har sträckan delats upp i två delsträckor. 

4.1 Samhällsnytta 
Befintlig luftledning medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät. Som tidigare 
nämnts är ledningen en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät och överför el inom ett stort område till 
underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera orter och 
landsbygden i regionen.  

4.2 Markanvändning och planer 
Ledningen går i nordöstlig riktning från Ramsberg till Riddarhyttan och korsar kommungränsen mellan 
Lindesbergs kommun och Skinnskattebergs kommun strax öster om Hornfisksjön. 

4.2.1 Lindesbergs kommun 
Inom Lindesbergs kommun passerar ledningen främst genom skogsmark. Vid startpunkten öst om Ramsberg 
och norr om Gammelbo passerar ledningen även åkermark. Gällande översiktsplan (ÖP) för Lindesbergs 
kommun är från 2007 men arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har påbörjats. Marken ingår inte i 
detaljplanelagt område och luftledningen går inte in på det detaljplanelagda området i tätorten Ramsberg. 
Ramsbergs bruk samt Gammelbo bruk är områden där det kulturhistoriska värdet ska bevaras och den 
betydelsefulla miljön hållas intakt. Ledningen passerar även ett område som tillhör som stora opåverkade 
områden som enligt 3 kap. 2§ MB så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka 
områdenas karaktär, dock i redan befintlig ledningsgata.1    

I den västra delen tangerar utredningskorridoren vattenskyddsområdet Ramshyttan, se figur 6. 
Skyddsområdet, beläget på en rullstensås, har som syfte att skydda en grundvattentäkt som försörjer cirka 
500 personer med en uttagsmängd på ca 75 m3 per dygn.  

Ledningen korsar vattenförekomsten Glien (SE663013-147530), som omfattas av miljökvalitetsnormer enligt 5 
kap. MB. Ledningen korsar även de övriga vattnen Ramshytteån, Sandån, Torsbäcken och Hornfisksjön.  

4.2.2 Skinnskattebergs kommun 
Inom Skinnskattebergs kommun passerar ledningen främst igenom skogsmark. Gällande ÖP för 
Skinnskattebergs kommun är från 2014. Området Malingsbo-Kloten är av stort intresse för friluftsliv samt 
kultur- och naturmiljö och rekommendationen för området är bedrift av skogsbruk med särskild hänsyn till 
dessa intressen samt ingen bebyggelse, förutom enstaka byggnad för dessa intressen. Ledningen passerar 
även Riddarhyttefältet som täcks av naturvårdsplan. I området bör ingen bebyggelse tillkomma och skogsbruk 
bör bedrivas med särskild hänsyn till naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv2. Vid Riddarhyttan går ledningen in på 
detaljplanelagd mark för industriområde3 och inom 100 m från området finns även detaljplanelagd mark för 
bostäder.4 Befintlig ledning finns utmärkt i detaljplanerna. I området kring Kopparverket är utpekat i 
                                                      
1Översiktsplan 2007 Lindesbergs kommun, 2007-04-17 
2Översiktsplan 2014 Skinnskattebergs kommun, del 1, 2, 3, 2014-10-06 
3Förslag till byggnadsplan för Riddarhyttans samhälle 1961 Skinnskattebergs kommun, akt nr 19-SKI-669, 
februari 1961 
4Förslag till ändring, utvidgning och upphävande av byggnadsplan för del av Riddarhyttan Lienshyttan, 
Skinnskattebergs kommun, akt nr 19-SKI-903, maj 1976 
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N9 Naturvårdsplan för 
Västmanlands län 

Riddarhyttefältet Mycket höga värden på 
grund av unik och orörd 
geologi samt opåverkade 
vattenmiljöer 

0 m 

N10 Sumpskog Uvbergsmossen Kärrskog med tall. Preliminärt 
visst naturvärde (klass 3). 

0 m 

N11 Naturreservat Forsån Naturligt vattendrag med 
förutsättningar för hög 
biologisk mångfald.   
Flodpärlmussla och 
flodkräfta. 

10 m 

N12 Natura2000 Forsån-Bråtmossen Se N11 10 m 
N13 Sumpskog 400 m N Hällbo Övrig fuktskog med tall. 

Preliminärt visst naturvärde 
(klass 3). 

0 m 

 

4.4.1 Fåglar  
Observationer av fåglar som är rödlistade eller fridlysta enligt Artskyddsförordningen (2007:845) och upptagna 
i fågeldirektivets bilaga 1 har sökts ut från artportalen inom ett område om 500 m kring befintlig luftledning. 
Sökningen har begränsats till perioden 2007-2017. Endast noteringar som avser bekräftade eller möjliga 
häckningar har beaktats. Förekomster redovisas på karta (figur 8). 

Åtta fågelarter, som är fridlysta enligt Artskyddsförordningen (2007:845) och är upptagna i fågeldirektivets 
bilaga 1, har noterats i det aktuella området enligt Artportalen. Dessa är sångsvan, kornknarr, sparvuggla, 
pärluggla, spillkråka, tretåig hackspett, gråspett och trädlärka. 

Tolv stycken rödlistade fågelarter, kategoriserade som nära hotade (NT) eller sårbara (VU) är rapporterade i 
det aktuella området på Artportalen. Dessa är tornseglare (VU), gulsparv (VU), sånglärka (NT), buskskvätta 
(NT), trädlärka (NT), vaktel (NT), kornknarr (NT), storspov (NT), mindre hackspett spillkråka (NT), tretåig 
hackspett (NT) och gröngöling (NT). 

4.4.2 Skyddsvärda arter 
Förekomst av arter utöver fåglar som är rödlistade eller fridlysta enligt Artskyddsförordningen (2007:845) har 
sökts ut från artportalen inom ett område om 100 m kring befintlig luftledning. Sökningen har begränsats till 
perioden 2007-2017. Arter som är fridlysta enligt 9§ Artskyddsförordningen (2007:845) tas inte upp här. Vid 
behov presenteras detta fullständiga material i kommande MKB. Förekomster redovisas på karta (figur 8). 

Tre arter som är fridlysta enligt 8 § Artskyddsförordningen (2007:845): mosippa, Jungfru Marie nycklar och 
tvåblad samt en art som är fridlyst enligt 6 § Artskyddsförordningen (2007:845): snok; finns rapporterade i 
Artportalen inom området. 

Fem stycken rödlistade arter, kategoriserade som nära hotade(NT) eller starkt hotade (EN) är rapporterade på 
Artportalen inom det aktuella området. Dessa är fjärilarna ängsmetallvinge(NT) och humlerotsfjäril(NT), 
svampen motaggsvamp(NT) samt ask (EN) och mosippa (EN).  

Lokalen för mosippa är belägen NO om Ljustjärnen utanför Riddarhyttan. Lokalen ligger mitt i befintlig 
kraftledningsgata och uppskattades 2017 till 21 bladrosetter.  
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Tabell 3. Bostadshus inom 100 m från kraftledningen.  

Fastighetsbeteckning  Avstånd till kraftledning [m] 

RAMSHYTTAN 2:5>1 46 
SUNDSÄNGEN 1:4>1 99 
SUNDSÄNGEN 1:4>1 92 
SUNDSÄNGEN 1:7>1 6 
GAMMELBO 1:2>1 41 
ÖVRE UGGELFORS 3:75>1 41 
ÖVRE UGGELFORS 3:73>1 56 
ÖVRE UGGELFORS 3:73>1 52 
ÖVRE UGGELFORS 3:72>1 47 
ÖVRE UGGELFORS 3:91>1 46  
ÖVRE UGGELFORS 3:70>1 88 
ÖVRE UGGELFORS 3:66>1 83 
ÖVRE UGGELFORS 3:80>1 73 
ÖVRE UGGELFORS 3:82>1 85 
ÖVRE UGGELFORS 3:42>1 92 
ÖVRE UGGELFORS 3:61>2 20  
ÖVRE UGGELFORS 3:15>1 83 
ÖVRE UGGELFORS 3:15>1 66 

4.8.1 Elektromagnetiska fält 
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält 
uppkommer t.ex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i 
samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. 

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska 
fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av 
någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter 
och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från 
elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa. 

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar 
med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på 
ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på 
avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot 
den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt. 

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält d.v.s. det varierar inte över 
tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält 
som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i 
nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.  

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida 
finns bland annat deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se 
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Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande 
magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande 
miljöeffekt. 

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett 
gränsvärde. I stället har fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen 
och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande: 

 Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att 
exponering för magnetfält begränsas. 

 Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda 
magnetfält. 

 Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, 
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 

Vattenfall Eldistribution ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. 

Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen kommer magnetfältsberäkningar att göras för den aktuella 
ledningsträckningen. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att infogas i MKBn. 
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5 MILJÖEFFEKTER 
Utifrån det aktuella områdets specifika aspekter som presenteras i kapitel 4, görs även en övergripande 
bedömning av den påverkan och de miljöeffekter som kan komma att uppstå till följd av den befintliga 
luftledningen samt förslag på eventuella hänsynsåtgärder.  

I detta skede är det svårt att göra en detaljerad bedömning av verksamhetens miljöeffekter. Efter genomfört 
samråd kommer miljöeffekter och dess eventuella konsekvenser att utredas vidare och redogöras i den 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kommer att tas fram som en del av koncessionsansökan. 

5.1 Bedömning 

5.1.1 Samhällsnytta, markanvändning och planer 
Befintlig luftledning medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkert och tillförlitligt elnät. Vid nedmontering 
av befintlig ledning skulle marken på den delen av ledningsgatan kunna användas för jord-/ skogsbruk. Då 
området är i behov av elförsörjning skulle påverkan av att ta ny mark i anspråk och uppföra en ny ledning vid 
en alternativ lokalisering innebära en större påverkan på miljö och hälsa än att låta befintlig ledning stå kvar.  

Befintlig ledning står inte i strid med några av Skinnskattebergs kommuns eller Lindesbergs kommuns planer 
eller program. Ledningen ligger dock inom detaljplanen för Riddarhyttan och tar viss industrimark i anspråk. 

Spridning av kreosot är mycket begränsad och sker främst i direkt anslutning till stolpen.5 Användandet av 
kreosotimpregnerade trästolpar bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet inte uppnås. 
Befintlig ledning bedöms med hänsyn tagen till föreslagna hänsynsåtgärder i avsnitt 5.2.1 och 5.2.2 inte bidra 
till utsläpp eller ökad frisättning av näringsämnen och föroreningar eller bidra till förändrade habitat och 
därmed inte heller påverka möjligheterna att uppnå MKN för berörda vattenförekomster. Ledningen kommer 
heller inte bidra med flödesförändringar eller morfologiska förändringar. 

5.1.2 Natur- och kulturmiljö 
Då befintlig luftledning funnits på platsen sedan 1977 bedöms omgivande natur- och kulturmiljöer anpassats 
till luftledningen och tillhörande ledningsgata. Ledningens stolpplatser berör heller inte några fornlämningar. 
Att flytta luftledningen skulle ta ny mark i anspråk och riskera att skapa nya barriäreffekter. En ny ledning 
skulle även i anläggningsskedet riskera markskador då delar av området består av våtmarker och 
sumpskogar.  

Den befintliga luftledningen passerar ett område som är utpekat som Natura 2000, Forsån-Bråtmossen. 
Området pekades ut år 2005 då ledningen redan sedan länge uppförts. De prioriterade bevarandevärdena för 
området är knutna till vattendraget Forsån och i synnerhet arten flodpärlmussla och dess livsmiljö. Befintlig 
ledning bedöms inte ha någon negativ inverkan på områdets bevarandevärden.  

Riddarhyttefältet, som är utpekat som riksintresse för naturvård, har mycket höga geologiska värden. I 
Länsstyrelsens beskrivning av området framhålls det särskilt att det är viktigt att geologiska formationer 
såsom dyner och dödisgropar samt vattendrag som Forsån inte negativt påverkas, t.ex. av täktverksamhet. 
Den befintliga luftledningen som går igenom området bedöms inte ha någon negativ inverkan på de för 
området utpekade värdena.  

Många arter som är knutna till ett äldre öppet kulturlandskap är idag hotade av en tilltagande igenväxning. En 
del av dessa arter har dock hittat en ny livsmiljö i kraftledningsgator som vid underhåll röjs på vedartad 
vegetation och därmed kontinuerligt hålls öppna. En eventuell nedmontering av befintlig luftledning kan därför 
potentiellt förstöra hotade arters livsmiljö. Flera rödlistade arter som kan vara gynnade av den öppna miljön i 
kraftledningsgatan finns rapporterade vid den aktuella sträckan; två fjärilsarter samt mosippa som också är 
                                                      
5 Svenska kraftnät, ”Om kreosot, kraftledningar och vår miljö”,  
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fridlyst enligt Artskyddsförordningen (2007:845). Mosippa växer alldeles intill befintlig luftledning och skulle 
sannolikt påverkas negativt av en nedmontering och den upphörda röjningen. 

Befintlig luftledning bedöms således inte nämnvärt påverka de utpekade natur- och kulturmiljöer eller 
vattenförekomster i området.   

5.1.3 Friluftsliv och landskapsbild 
En luftledning syns i landskapet, framförallt i öppnare marker vilket medför en visuell påverkan på 
landskapsbilden, vilket beroende på betraktaren kan uppfattas som störande. Befintlig ledning har dock 
funnits på platsen en längre tid och anses därmed vara en del av landskapsbilden. Påverkan skulle även 
uppstå på ett nytt ställe i det fall en alternativ sträckning av luftledning uppförs. Vid nedmontering och 
byggnation av ledningen vid en alternativ lokalisering bedöms även störningar i form av buller, vibrationer och 
trafikstörningar kunna uppstå. Dessa är dock tillfälliga.  

Ledningens skogsgata kan för friluftslivet ha en positiv påverkan då den utgör en öppen passage i 
skogslandskapet. Friluftslivet bedöms främst påverkas vid en nedmontering och byggnation av ledningar 
genom tillfälliga störningar i form av buller, vibrationer och trafikstörningar som kan uppstå. 

5.1.4 Boendemiljö och elektromagnetiska fält 
Befintlig ledning passerar spridd bebyggelse och i utkanten av en mindre tätort, varav 18 bostadshus inom 
100 meter. Det närmaste huset är beläget på ett avstånd av ca 6 m från ledningen. Magnetfältet från 
ledningen bedöms vara svagt, dock kan det uppstå andra säkerhetsrisker med så närliggande byggnader, se 
även avsnitt 5.1.5. Aktuella magnetfältsberäkningar kommer att tas fram inom ramen för kommande MKB-
arbete. Eventuell nedmontering av ledningen skulle medföra att magnetfältet från aktuell ledning försvann.  

5.1.5 Risk och säkerhet 
För allmänheten kan risker uppstå vid eventuellt ledningsbrott eller nedfallande stolpar. För luftledningar finns 
reglerade säkerhetsföreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1) om hur elektriska 
starkströmsanläggningar ska vara utförda och avstånd till byggnader för att minimera risker för allmänheten. 
Kontinuerligt underhåll och inspektioner utgör också en del av att minimera riskerna för allmänheten.  

5.2 Hänsynsåtgärder 

5.2.1 Markanvändning 
Vid eventuellt stolpbyte finns det möjlighet att välja andra material. Stolpar av kreosotimpregnerat trä kan 
ersättas med stolpar av t.ex. komposit, metall eller annat material. Vid utbyte av stolpar i den befintliga 
regionnätsledningen placeras ny stolpe på samma plats som kasserad stolpe. Befintligt hål utnyttjas för 
montering av ny stolpe. Inga massor tillförs eller förs bort. Genom detta sker ingen spridning av kreosot utöver 
den tidigare placeringen.  

För att ytterligare undvika frisättning av miljögifter och näringsämnen och förändring av habitat kan 
hänsynsåtgärder som nämnts i avsnitt 5.2.2 vidtas. 

5.2.2 Naturmiljö 
Vid underhåll och reparationer kan eventuell påverkan på naturmiljön minimeras med hjälp av 
hänsynsåtgärder som t.ex. att genomföra drift och underhåll vid torrare markförhållanden, köra på befintliga 
vägar, iaktta aktsamhet vid arbeten i närheten av vatten (t.ex. att buskar, träd och annan skyddande 
vegetation bevaras utmed stränder), anlägga broar över mindre vattendrag, köra med våtmarksanpassade 
fordon samt använda stockmattor. Innan några åtgärder i känsliga miljöer genomförs kommer Vattenfall 
Eldistribution att samråda med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 
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5.2.3 Kulturmiljö 
Vid drift och underhåll bör stor försiktighet iakttas för att undvika körskador på lämningar. Som en ytterligare 
skyddsåtgärd bör lämningarna märkas ut i underlag vid upphandling av drift och underhåll. Om ej tidigare 
kända fornlämningar påträffas i samband med underhåll kommer en anmälan göras till Länsstyrelsen. 

5.2.4 Boendemiljö och elektromagnetiska fält 
Vattenfall Eldistribution har för avsikt att tillämpa myndigheternas säkerhetsföreskrifter, allmänna råd och 
försiktighetsprinciper.  

5.3 Samlad bedömning 
Där ledningen passerar genom skog utgör den ett begränsat inslag i landskapet. Vid passage genom 
Riddarhyttefältet går ledningen till största delen genom skogsmark varför påverkan på landskapsbilden 
bedöms som liten. Vid passager genom öppen mark är ledningens visuella påverkan större men ledningen 
bedöms i detta skede inte medföra några negativa konsekvenser för landskapsbild och boendemiljö. 
Etableringen bedöms inte medföra att några miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas. Ledningen påverkar 
heller inte naturmiljön, det rörliga friluftslivet, kommunala planer och ledningens stolpplatser berör inte några 
fornlämningar.  

Ansökan gäller en förlängning av koncession för en befintlig ledning som kommer att bibehållas i oförändrad 
sträckning och i ett oförändrat utförande. Genom projektets egenskaper och lokalisering samt effekternas 
sannolikhet och omfattning föreslås verksamheten därmed inte medföra en betydande miljöpåverkan. 
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6 FORTSATT ARBETE 
När undersökningssamrådet är avslutat kommer en samrådsredogörelse att upprättas och skickas till 
länsstyrelsen för beslut om huruvida en betydande miljöpåverkan kan antas enligt 6 kap 26 § MB. I 
samrådsredogörelsen sammanfattas den genomförda samrådsprocessen och alla inkomna yttranden samt 
Vattenfall Eldistributions bemötande av dessa. Beroende av länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan kommer antingen arbetet med framtagande av en liten miljökonsekvensbeskrivning påbörjas 
alternativt kommer en specifik miljöbedömning att starta med ett avgränsningssamråd.  

6.1 Upplägg framtida miljökonsekvensbeskrivning 
Den lilla miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de 
väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge tillsammans med den 
samrådsredogörelse som har tagits fram. Synpunkter som inkommer under samrådsprocessen kommer ingå i 
det underlag som ligger till grund för miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Inbjudan till skriftligt samråd för Ramsberg-Riddarhyttan 2017-102809 
 
Samråd enligt miljöbalken med anledning av ansökan om förlängning av nätkoncession för 
befintlig 30 kV luftledning, mellan Ramsberg och Riddarhyttan i Lindesbergs kommun, Örebro 
län och Skinnskattebergs kommun, Västmanlands  län. 

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) har ansökt om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för 
befintlig 30 kV luftledning mellan Ramsberg och Riddarhyttan i Lindesbergs kommun, Örebro län  
och Skinnskattebergs kommun, Västmanlands län. Enligt Energimarknadsinspektionens 
kompletteringsföreläggande med diarienummer 2017-102809 skall ärendet kompletteras med en 
komplett miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Inför upprättande av en MKB skall ett samråd enligt 
miljöbalken genomföras.  

Ledningen är en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät och överför el inom ett stort område 
till underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera 
orter och landsbygden i regionen.  
 
För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd 
genomförs ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap. 23-25 § med berörd länsstyrelse, 
kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. På uppdrag av Sökanden genomför 
WSP Sverige AB samråd samt upprättar miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Vi vill med detta brev inbjuda er till samråd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Bifogat 
detta brev finns en översiktskarta för berörd sträcka. En samrådshandling med information om 
lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd miljöpåverkan finns att ladda ner från Vattenfalls 
hemsida: www.vattenfalleldistribution.se/samrad 
 
Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av: 

, e-mail @wsp.com 

 

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 30 april 2018 till:  

WSP Sverige     
Dragarbrunnsgatan 41 
753 20 Uppsala 

@wsp.com 

 

Med vänlig hälsning 

, på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB 

 

Bilagor:  Översiktskarta

Vattenfall Eldistribution AB 
eldistribution@vattenfall.com  
Org nr: 556417-0800 • www.vattenfall.se 





 
 
 
Datum: 2018-03-29 Kontaktperson:   Telefon: 010 722 79 09 

E-post:  @wspgroup.com   

 
 

 
 

 

 
  Till berörda markägare 

[Adress] 
 

Inbjudan till skriftligt samråd för Ramsberg-Riddarhyttan 2017-102809 
 
Samråd enligt miljöbalken med anledning av ansökan om förlängning av nätkoncession för 
befintlig 30 kV luftledning, mellan Ramsberg och Riddarhyttan i Lindesbergs kommun, Örebro 
län och Skinnskattebergs kommun, Västmanlands  län. 

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) har ansökt om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för 
befintlig 30 kV luftledning mellan Ramsberg och Riddarhyttan i Lindesbergs kommun, Örebro län  
och Skinnskattebergs kommun, Västmanlands län. Enligt Energimarknadsinspektionens 
kompletteringsföreläggande med diarienummer 2017-102809 skall ärendet kompletteras med en 
komplett miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Inför upprättande av en MKB skall ett samråd enligt 
miljöbalken genomföras.  

Ledningen är en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät och överför el inom ett stort område 
till underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera 
orter och landsbygden i regionen.  
 
För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd 
genomförs ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap. 23-25 § med berörd länsstyrelse, 
kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. På uppdrag av Sökanden genomför 
WSP Sverige AB samråd samt upprättar miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Vi vill med detta brev inbjuda er till samråd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Bifogat 
detta brev finns en översiktskarta för berörd sträcka. En samrådshandling med information om 
lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd miljöpåverkan finns att ladda ner från Vattenfalls 
hemsida: www.vattenfalleldistribution.se/samrad 
 
Vi ber Er att föra denna information vidare till eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra 
nyttjanderättsinnehavare knutna till Er fastighet som är berörda av den aktuella ledningen.  
 

Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av: 

 e-mail: @wsp.com 

 

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 30 april 2018 till:  

WSP Sverige     
Dragarbrunnsgatan 41 
753 20 Uppsala 

@wsp.com 

 

Med vänlig hälsning 

 på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB 

 

Bilagor:  Översiktskarta

Vattenfall Eldistribution AB 
eldistribution@vattenfall.com  
Org nr: 556417-0800 • www.vattenfall.se 
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YTTRANDE 1 (1)  
Datum Diarienummer 

2018-05-17 407-1860-18 
 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post 
721 86  VÄSTERÅS Västra Ringvägen 1 

VÄSTERÅS 
010-224 90 00 (vx) www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
010-224 91 10 (fax) vastmanland@lansstyrelsen.se 
 

 

   
Planering och boende 

   
       

@lansstyrelsen.se 

 
Energimarknadsinspektionen 

Via Registrator registrator@ei.se 

Vattenfall El Distrib. Via:  

@wsp.com 

Yttrande över ansökan om ansökan om förlängning av 
nätkoncession för befintlig 30 kV luftledning, mellan 
Ramsberg och Riddarhyttan i Lindesbergs kommun, 
Örebro län och Skinnskattebergs kommun 

 
Energimarknadsinspektionen har gett Länsstyrelsen tillfälle att yttra sig över 

ansökan från Vattenfall eldistribution AB om förlängd elkoncession enligt 

rubricerade sträckor. 

 

Naturvård 

Länsstyrelsen vill påpeka att när det gäller åtgärder inom naturreservatet Forsån så 

ska samråd ske enligt föreskrifterna för reservatet, i övrigt utanför reservatet kan 

samråd ske enligt 12 kap 6 § miljöbalken. 

Miljövård 

Magnetfält regleras i Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd (SSMFS 2008:18) 

om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält. 

Länsstyrelsen anser att det i miljökonsekvensbeskrivning bör klargöras hur SSM:s 

allmänna råd uppfylls för de platser där allmänheten kan vistas. 

 

 

Länsstyrelsen har utöver detta inget att tillägga eller erinra vad gäller 

samrådshandlingen.  

 

 

 

I detta ärende där avdelningschef  beslutat, har planhandläggare 

 varit föredragande. I ärendets slutliga handläggning har även 

naturvårdshandläggare , byggnadsantikvarie  

och miljöskyddshandläggare  deltagit. 

 



 

 

Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Organisations nr: 

Kungsgatan 41 

711 30  Lindesberg 

Kungsgatan 41 

Gamla Kirurgen 

0581-810 00 vxl 

0581-169 72 fax 

info@sbbergslagen.se 

http://www.sbbergslagen.se 

212000-2015 
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 YTTRANDE 
   

 2018-05-08 Dnr S-2018-313:3 
   

   

   

Vattenfall Eldistribution AB Stadsarkitektkontoret 
 

 

fysisk planerare  

info@sbbergslagen.se  

 
 
 
 
 

 

 

Remiss gällande skriftligt samråd för Ramsberg-

Riddarhyttan 2017-102809 

 
Ärende 

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om förlängd nätkoncession för linje 

(tillstånd) för befintlig 30 kV luftledning mellan Ramsberg och 

Riddarhyttan i Lindesbergs kommun, Örebro län och Skinnskattebergs 

kommun, Västmanlands län.   

 

Remissvar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har inget att erinra. 

 

 
                  

                 fysisk planerare 

 
 











Beslut
 2018-06-04

 

Dnr 407-3395-2018

 

Vattenfall Eldistribution AB

c/o WSP Sverige AB

@wsp.com

Postadress GATUADRESS TELEFON E-post Internet ORG NR
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403

1(1)

Beslut om ej betydande miljöpåverkan, enligt miljöbalken 6 kap. 

26 § över förlängd koncession för 30 kV ledning mellan Ramsberg 

och Riddarhyttan i Lindesbergs och Skinnskattebergs kommuner

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att en förlängning av nätkoncessionen ej kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet gäller endast för delen inom 

Lindesbergs kommun, Örebro län.

Bakgrund
Vattenfall Eldistribution AB kommer att ansöka om förlängning av 

nätkoncession för linje gällande en 30 kV luftledning (L54) mellan 

Ramsberg och Riddarhyttan, med en större del i Lindesbergs kommun. 

Motivering
Länsstyrelsen bedömer kraftledningen utifrån kriterierna i §§ 10 – 13 till 

miljöbedömningsförordning (2017:966). Vid denna bedömning finner 

Länsstyrelsen att det aktuella projektet ej kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Nätkoncessionen kommer inte att försämra, eller påverka 

områdets nuvarande miljövärden, då ledningen är befintlig och ingen fysisk 

förändring planeras.   

  

Detta beslut får enligt 6 kap. 27 § miljöbalken inte överklagas särskilt.

Beslutet har fattats av bitr. enhetschef  med landskapsarkitekt 

 som föredragande.
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Postadress Besöksadress Telefon  E-post / www Organisationsnr: 

Kungsgatan 41 
711 30 Lindesberg 

Kungsgatan 41 
Gamla Kirurgen 

0581-810 00 vxl 
 

info@sb-bergslagen.se 
http://www.sbbergslagen.se 

212000-2015 

 

 

 Yttrande 

   

 2020-01-15 Dnr S-2020-8 
 

   

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen   
 Stadsbyggnadskontoret  

Björn Nettelbladt  
Tfn. 0581-81745  
info@sb-bergslagen.se  
  

 
 
Lindesberg , Yttrande om fortsatt användning av 

kraftledning mellan Ramsberg till Riddarhyttan 

 
Ärendebeskrivning 

Vattenfall Eldistribution AB har via Energimarknadsinspektionen (Ei) 
ansökt om tillstånd för fortsatt användning av en befintlig kraftledning, 
så kallad nätkoncession. Ansökan gäller en befintlig luftledning mellan 
Ramsberg i Lindesbergs kommun till Riddarhyttan i Skinnskattebergs 
kommun. Ledningen avses drivas med 33 kV och 36 kV nominell 
respektive konstruktionsspänning. Energimarknadsinspektionen avgör 
om sökanden ska få fortsatt tillstånd. Stadsbyggnadskontoret på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har fått tillfälle att lämna 
yttrande på ansökan. 
 

 

Yttrande Stadsbyggnadskontoret 

 
Ledningens sträckning berörs inte av detaljplaner eller 
områdesbestämmelser. Översiktsplanen för Lindesbergs kommun 
anger inga utvecklingsplaner eller annat som står i konflikt med 
ansökan. 
 
Det finns inga skolor eller förskolor i närheten av ledningen. 
 
Gammelbo Gård ligger ca 300m från ledningen vid norra delen av sjön 
Glien. Gården driver lantbruk, konferens, restaurang och 
övernattningsverksamhet. Fortsatt användning av luftledningen 
bedöms inte påverka verksamheten negativt. 
 
Föreslagna skyddsåtgärder anses som tillräckliga. 
 
I slutet av 2019 inkom en ansökan om ett nytt vindkraftsområde 
nordöst om Norrmogen, kraftledningen går genom detta område. 
 
Elförsörjningen är av stor vikt för landsbygden och dess småorter. 

 
 

 

KS 2019/306-3
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Dnr S-2019-870:4 

 

Postadress Besöksadress Telefon  E-post / www Organisationsnr: 

Kungsgatan 41 
711 30 Lindesberg 

Kungsgatan 41 
Gamla Kirurgen 

0581-810 00 vxl 
 

info@sb-bergslagen.se 
http://www.sbbergslagen.se 

212000-2015 

 

 
 
För Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 
 
 
Björn Nettelbladt 
Planarkitekt 
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2020-01-08  KS 2020/7 

 Kommunledningskontoret 
Anette Persson 
0581-810 32 
anette.persson@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Årshjul för uppsiktsplikten 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 anta Årshjul för uppsiktsplikten år 2020. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
nämndernas, kommunalförbunds och kommunala bolags verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. 
Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt så föreslås att sammanträdena inleds 
med olika redovisningar utifrån grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och 
hållbarhet hur kommunens verksamheter jobbar med respektive saker utifrån 
ett helhetsperspektiv. 
Om ytterligare frågor uppstår under året utifrån kommunstyrelsens  
uppsiktsplikt kan berörda verksamheter kallas av kommunstyrelsen. 

  

ÄRENDE 2
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Sammanträdesdatum Ämne Deltagande 

25 februari Socialhållbarhet och trygghet Socialförvaltningen 
Barn- och utbildning 
Libo 
Folkhälsan Peter Björklund 

24 mars Miljö- och ekologisk hållbarhet: 
Hur jobbar vi med 

SBB förvaltningen 
Linde energi 
Falab 

21 april Integration Barn- och utbildning 
Socialförvaltning 
Finskt förvaltningsområde 
Tillväxtförvaltningen 

19 maj Lägesrapport Ekonomisk och 
kvalitetsuppföljning 

16 juni Samhällsbyggnadsförbundet  
22 september Agenda 2030: 

Hur kan vi jobba och integrera 
Agenda 2030 i det ordinarie arbetet 

Kvalitetsgruppen 

27 oktober Delåret Ekonomi och 
kvalitetsuppföljning 

17 november Resursjobb, arbetsmarknad Tillväxtförvaltningen 
Socialförvaltningen 

15 december Barnkonventionen: 
Utifrån Strategi för implementering 
och tillämpning av FN:s konvention 
om barns rättigheter 

Folkhälsoteamet 
Barn- och utbildning 
Socialförvaltning 
Tillväxtförvaltning 

 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Controller 

För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar samt kommunala bolag 
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2020-01-22  KS 2019/138 

 Kommunledningskontoret 
Anette Persson 
 0581-810 32 
anette.persson@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2019 till år 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 Ombudgetera 0,4 Mnkr för projekt Lindesjön runt (927 10).  
 Ombudgetera 12,5 Mnkr för projekt Exploatering Frövi (900 70).  
 Ombudgetera 2,1 Mnkr för projekt Gamla Vibyn (910 24).  
 Ombudgetera 1,5 Mnkr för projekt Överföringsledning Löa-Vasselhyttan 

(910 28).  
 Ombudgetera 4,9 Mnkr för projekt Minireningsverk Öskevik-Mårdshyttan 

(910 28)  
 Ombudgetera 0,7 Mnkr för projekt mindre va-anläggningar (910 37)  
 Ombudgetera 4,6 Mnkr för projekt Torphyttan (910 23)  
 Ombudgetera 0,1 Mnkr för projekt Lindesbergs reningsverk (910 29)  
 Ombudgetera 3,0 Mnkr för projekt Pumpstation Prästbron (910 49) 
 Ombudgetera 0,2 Mnkr för projekt Trafiksäkerhetsåtgärder (900 74) 
 Ombudgetera 0,1 Mnkr för projekt Frövi strandpromenad (900 94) 
 Ombudgetera 0,4 Mnkr för projekt Park tivoliplan Lindesberg (900 95) 
 Ombudgetera 0,9 Mnkr för projekt Flugparken (901 08) 
 Ombudgetera 0,2 Mnkr för projekt Parkutrustning (930 45) 
 Ombudgetera 0,3 Mnkr för projekt Föryngring av träd (930 56) 
 Ombudgetera 4,0 Mnkr för projekt Undervisning inventarier (950 50) 

Ärendebeskrivning 

2019 års totala investeringsbudget var 125,5 Mnkr. Utfallet för investeringar 
år 2019 blev 54,4 Mnkr. Ett antal projekt har inte hunnit att färdigställas eller 
påbörjats under 2019, utan det kommer att ske under år 2020, därav begäran 
om ombudgetering av 16 stycken investeringsprojekt, med en totalsumma på 
36,1 Mnkr. 

 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Controller 

För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Bilagor: 

KS 2019/138-63 Sammanställning ombudgetering av investeringsmedel från 
år 2019 till år 2020 

ÄRENDE 3



Nämn/Projekt 
Tkr 

Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Förslag på 
ombudgetering 

Kommentar till ombudgetering 

Tillväxt     

900 09 Lindesjön runt 500 100 400 Slutföres 2020 
900 70 Exploatering Frövi 15 000 2 500 12 500 Utredning pågår 
Totalt Tillväxt 15 500 2 600 12 900  
     
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

    

Va/renhållning     
910 24 Gamla Vibyn 2 500 361 2 139 Pga av servitutsförhandlingar skjuts projektet till 2020. 

 
910 28 Överföringsledning Löa-
Vasselhyttan 

3 000 1 472 1 528 I år lades sjöledning. Försenad projektering medför 
ombudgetering. 
 

910 22 Minireningsverk 
Öskevik-Mårdshyttan 

6 000 1 074 4 926 Leverantörsproblem. 
 

910 37 Mindre va-anläggningar 6 000 4 788 735 Arbetet blev försenat pga prioritering av andra akuta arbeten. 
 

910 23 Torphyttan 6 000 0 4 600 Projektet överklagat, skjuts på framtiden. Ombudgeteras till 
projekt Folkestorp. 
 

910 29 Reningsverk Lindesberg 1 000 873 127 Problem med att få tag på entreprenör. 
 

910 49 Pumpstation Prästbron  
3 000  

 
0   

 
3 000 

Försenat påbörjas 2020 

Totalt Va/renhållning 27 500 8 568 17 055  
     

  



Nämnd/projekt 
Tkr 

Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Förslag på 
ombudgetering 

Kommentar till ombudgetering 

Gata, park     

900 74 Trafiksäkerhetsåtgärder 2 500 2 000 200 Djupadalsgatan, korsningen Torphyttevägen. Ombyggnad av farthinder.  
 

900 94 Frövi strandpromenad 100 0 100 Förhandlingar med markägare resulterade inte i någon 
överenskommelse. Uppdraget var att skapa förutsättningar för en 
förlängning av Frövi strandpromenad runt innersta viken av Väringen, 
mellan Hinseberg och Vibyn. Istället föreslår vi förbättringar av 
strandpromenaden mellan Bohrsåns utflöde i Väringen och Fågeltornet 
vid reningsverket. Dessutom en uppmärkning av strandpromenaden med 
en egen logga och förslag på rastställen.  

900 95 Park tivoliplan 
Lindesberg 

400 0 400 Med anledning av oklarheter kring Gröna bron och planerade VA-arbeten 
under 2020 utfördes inte projektet under 2019.  
Parkområdet intill de nya husen Sjöbrisen och Ålkilsplan behöver 
färdigställas för att sluta stadsrummet med tydliga allmänna ytor.  
För 2021 planeras sedan kompletteringar av parken. 
 
 

901 08 Flugparken 4 937 4 075 862 Färdigställs under 2020 

930 45 Parkutrustning 200 0 200 2020 ska Flugparken färdigställas, en park anläggas vid Tivoliplan, etapp 
Vibyn 2 anläggas. Anslagen för Parkutrustning så som Soffor, 
papperskorgar, mm under 2020 är nollbudgeterade.  
För att kunna komplettera projekten ovan samt ersätter utsliten 
möblemang behöver medel ombudgeteras. 
 

900 56 Föryngring av träd 300 0 300 2020 ska Flugparken färdigställas, en park anläggas vid Tivoliplan, etapp 
Vibyn 2 anläggas,trappen vid Floragatan ska förses med växtlighet samt 
andra kompletteringar.Anslagen för planteringar under 2020 är 
nollbudgeterade. För att kunna komplettera projekten ovan samt 
ersätter växtlighet behöver medel ombudgeteras. 
 

Totalt gata/park 8 437 6 075 2 062  



Nämnd/projekt 
Tkr 

Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Förslag på 
ombudgetering 

Kommentar till ombudgetering 

Barn- och 
utbildningsnämnd  

    

950 50 Undervisning 
inventarier Björkhagaskolan 

4 087 45 4 042  

Totalt barn- och utbildning 4 087 45 4 042  

     

Totalt 55 524 17 288 36 059 
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2020-01-24  KS 2020/26 

 Kommunledningskontoret 
Anette Persson 
 0581-810 32 
anette.persson@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Vision 2030 

Förslag till beslut 

Vision 2030 skickas på remiss till partierna med sista svarsdatum 6 april 
2020, för beredning i kommunstyrelsen 21 april 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

Lindesberg kommun Vision 2025 och utvecklingsstrategi gällde tom 2019-12-
31. 10 december 2019 beslutade kommunfullmäktige om grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål utifrån en workshop i september.  
Visionen är densamma under 2020 för att jobbas fram en ny eller välja att 
behålla den nuvarande. En vision är en kortfattad framtidsbild hur vi vill att 
kommunen ska uppfattas år 2030 Nuvarande vision är: 

Lindesbergs kommun - där Bergslagen och världen möts  
"Lindesbergs kommun ska genom nydanade insatser, byggda på 
tradition och erfarenhet, vara det naturliga valet för näringsliv och 
boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen". 

Underliggande text till visionen: 

I Lindesbergs kommun ges alla möjlighet att växa och förverkliga 
sina liv. Vi satsar på skolan, främjar arbete och företagande, 
underlättar för näringslivet och hjälper arbetslivet med 
kompetensförsörjning. Vi ska bli en av Sveriges främsta 
skolkommuner, ge de bästa möjligheterna till arbete och eget 
företagande och erbjuda en rik, varierad fritid. Lokal utveckling gör 
kommunen hållbar i både tätorter och på landsbygden. Vare sig du är 
beroende av samhällets stöd eller inte, lever både gammal och ung 
ett gott och tryggt liv i kommunen. Dina drömmar, behov och 
ambitioner är centralt för kommunens utveckling!  

Med den vackra Bergslagsnaturen som närmaste granne är det lätt 
att hitta ett hem att trivas i, från Kloten i norr till Fellingsbro i söder. I 
Lindesberg har vardagen sin naturliga gång. Här finns de livliga 
centralorterna och landsbygdens lugn. Kommunikationer, ett 
sjudande affärsliv, attraktiva bostäder, industrimark och ett varierat 
och rörligt arbetsliv är självklart. 

Här bygger vi ett hållbart samhälle som inkluderar alla människor. 
En god välfärd och rika möjligheter med ett sprudlande kultur- och 
föreningsliv ger det lilla extra som vi behöver.  

ÄRENDE 4
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Förutsättningarna för handel och näringsliv är utmärkta. I 
kommunen finns en framsynt planberedskap så olika 
boendealternativ i attraktiva lägen snabbt erbjuds likaväl som mark 
för industrietablering och effektivt företagsstöd.  

I Lindesbergs kommun finns unika förutsättningar med flera 
idrottsanläggningar och klubbar som erbjuder bredd- och 
elitverksamhet. Här finns sjukvård på nära håll var du än befinner dig 
och akutsjukhus på huvudorten. De goda kommunikationerna gör det 
enkelt att pendla. Lindesbergs kommun ligger i hjärtat av Bergslagen 
och har drygt 23 500 invånare. Näringslivet präglas både av historisk 
tillverkningsindustri och många nya små och stora företag inom både 
teknik, tjänste- och varuproduktion 

Förslag som kom på workshopen 23 september 2019 var: 

• Lindesbergs kommun ska genom innovativa insatser, byggda på 
kunskap och erfarenheter vara det självklara valet för näringsliv och 
boende i bergslagen. 

• Välkommen att vara en del av Bergslagens själ. 

• Lindesbergs kommun - Bergslagens själ ska vara det naturliga valet 
för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsade delar av 
Mälardalen 

• Lindesbergs kommun ska vara en av Sveriges bästa 
utbildningskommuner 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 

För åtgärd: 

Partierna 
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Kommunstyrelsen 
 

Internkontrollplan 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 anta upprättade internkontrollplaner för år 2020. 

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.  

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. 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 

För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 

Bilagor: Internkontrollplan 2020. 
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1 Tillväxt 

1.1 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. 

1.2 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. 
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1.3 Riskhantering

Riskmatris

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)

Grunduppdrag Kvalitetsfaktor Risk

Arbetsgivare Kompetens hos personal 1 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!

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

Attraktivitet och utbud 3 Rutiner vid projektering av
nyainvesteringsprojekt

Bildning & livslångt lärande 4

2 31

4

112
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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 Kontroll

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.

Kontroll av vilka olika
specialistkompetenser vi har
inom tillväxtförvaltningen

Vad skall kontrolleras?
Vilka sårbara yrken/roller har vi i
våra olika enheter

Rutiner vid frånvaro av
specialistkompetens (vakans,
sjukskrivning t.ex.)

Vad skall kontrolleras?
Har vi rutiner för hur vi hanterar
eventuellt personalbortfall inom
en sårbar verksamhet
Hur skall kontrollen
genomföras?
Inventering av rutiner och "back-
up"

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

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.

2 Kommunledningskontor

2.1 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.

2.2 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.
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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. 

2.3 Riskhantering 

Riskmatris 

S
an

n
o

li
kh

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  Totalt: 8 

 

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 4 1 6 5 

8 7 

5 3 



Internkontrollplan 8(24)

Grunduppdrag Kvalitetsfaktor Risk

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

Näringsriktig- och variationsrik
kost
(Måltidsenheten)

1 Kommunens
livsmedelsgrossist aviserar
stora prishöjningar på ett
flertal råvaror i sitt
sortiment. Råvarorna
förekommer i stor
utsträckning på menyerna
inom skola och äldreomsorg
för att uppnå och erbjuda en
näringsriktig och
variationsrik kost. Då
livsmedelsbudgeten inte höjs
i takt med prishöjningar eller
i takt med prisindexnivå
tvingar det Måltidsenhetens
till att minska på och utesluta
vissa livsmedel. Det har leder
till att Måltidsenheten får
svårt att fullfölja sitt
grunduppdrag.
(Måltidsenheten)

Enheten finns till för att
upprätthålla rättssäkerheten
och möjliggöra för att skapa
kommunikation och demokrati,
vårda och bevara historian
samt för att de vi är till för ska
känna förtroende och trygghet.

Slutarkiverade handlingar
förvaras tryggt och säkert
(Kanslienheten)

2 Slutarkiverade handlingar
förvaras i lokaler som inte
uppfyller Arkivlagens
bestämmelser
(Kanslienheten)

Informationen på kommunens
hemsida och intranät är
tillgänglig
(Kanslienheten)

3 Personer med
funktionsnedsättning kan
inte tillgodose sig
information på hemsidan
(Kanslienheten)

Förändringarna i lagen
(2009:724) om nationella
minoriteter och
minoritetsspråk följs
(Kanslienheten)

4 Lagkraven uppfylls inte
(Kanslienheten)

Övergripande
informationssäkerhetsarbete

Identifierade
informationstillgångar
(IT-och teleenheten)

5 Bristande kontroll på vår
information
(IT-och teleenheten)

6 Vi vet inte vilken information
som behöver skyddas
(IT-och teleenheten)

Stödja verksamheterna med
budget, ekonomiska
uppföljningar och prognoser

Periodisering av kostnader och
intäkter
(Ekonomienheten)

Fel utfall och analys vid
prognoser
(Ekonomienheten)

Administration och stöd med e-
handel och leverantörsfakturor

Att aktuella avtal och prislistor
är inlagda i inköpsportalen
(Ekonomienheten)

7 Beställningar kan inte göras
(Ekonomienheten)

Löne- och
pensionsadministration

Kvalitetssäkring av personal-
och lönesystem avseende
funktionalitet, behörighet och
informationssäkerhet
(Personalenheten)

8 Sekretesskyddad persons
uppgifter röjs
(Personalenheten)
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Kontroller

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

Beskrivning

Måltidsenheten skall leverera måltider till personer inom socialförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen.

Kvalitetsfaktor Risk

Näringsriktig-och variationsrik
kost
(Måltidsenheten)

Kommunens livsmedelsgrossist aviserar stora prishöjningar
på ett flertal råvaror i sitt sortiment. Råvarorna förekommer i
stor utsträckning på menyerna inom skola och äldreomsorg för
att uppnå och erbjuda en näringsriktig och variationsrik kost. Då
livsmedelsbudgeten inte höjs i takt med prishöjningar eller i takt
med prisindexnivå tvingar det Måltidsenhetens till att minska på
och utesluta vissa livsmedel. Det har leder till att Måltidsenheten
får svårt att fullfölja sitt grunduppdrag.
(Måltidsenheten)

Vad händer om risken inträffar?
Kommunen kan inte fullfölja ett av sina grunduppdrag gentemot sina
medborgare

Enheten finns till för att upprätthålla rättssäkerheten och möjliggöra för att skapa
kommunikation och demokrati, vårda och bevara historian samt för att de vi är till för ska
känna förtroende och trygghet.

Kvalitetsfaktor Risk

Slutarkiverade handlingar
förvaras tryggt och säkert
(Kanslienheten)

Slutarkiverade handlingar förvaras i lokaler som inte
uppfyller Arkivlagens bestämmelser
(Kanslienheten)

Informationen på kommunens
hemsida och intranät är
tillgänglig
(Kanslienheten)

Personer med funktionsnedsättning kan inte tillgodose sig
information på hemsidan
(Kanslienheten)

Förändringarna i lagen
(2009:724) om nationella
minoriteter och
minoritetsspråk följs
(Kanslienheten)

Lagkraven uppfylls inte
(Kanslienheten)
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Övergripande informationssäkerhetsarbete

Kvalitetsfaktor Risk

Identifierade
informationstillgångar
(IT-och teleenheten)

Bristande kontroll på vår information
(IT-och teleenheten)

Vad händer om risken inträffar?
Information kan förvanskas, röjas eller förloras.

Vi vet inte vilken information som behöver skyddas
(IT-och teleenheten)

Vad händer om risken inträffar?
Information kan gå förlorad utan vår vetskap, viss information kan
behöva högre skydd.

Stödja verksamheterna med budget, ekonomiska uppföljningar och prognoser

Kvalitetsfaktor Risk

Periodisering av kostnader och
intäkter
(Ekonomienheten)

Fel utfall och analys vid prognoser
(Ekonomienheten)

Administration och stöd med e-handel och leverantörsfakturor

Kvalitetsfaktor Risk

Att aktuella avtal och prislistor
är inlagda i inköpsportalen
(Ekonomienheten)

Beställningar kan inte göras
(Ekonomienheten)

Löne-och pensionsadministration

Kvalitetsfaktor Risk

Kvalitetssäkring av personal-
och lönesystem avseende
funktionalitet, behörighet och
informationssäkerhet
(Personalenheten)

Sekretesskyddad persons uppgifter röjs
(Personalenheten)

3 Socialnämnd

3.1 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.
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3.2 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. 

3.3 Riskhantering 

Riskmatris 
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Allvarlighetsgrad 

 

Hanteras omedelbart Hanteras snarast Accepteras Totalt: 8 

 

  

2 

8 5 7 6 4 3 

1 

1 6 1 
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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)

Grunduppdrag Kvalitetsfaktor Risk

Vård och Omsorg God och säker vård 1 Att trygg/säker hemgång
efter utskrivning från
lasarettet följs upp inom tre
veckor

Individ och familj Bra bemötande inom
socialtjänsten

2 Att barn och unga inte är
delaktiga vid uppföljning av
insats

Rättssäkra bedömningar 3 Felaktig utbetalning av
ekonomiskt bistånd

4 Felaktiga utbetalningar inom
försörjningsstöd

5 Att förvaltningen inte
återsöker de medel de har
rätt till från Migrationsverket

6 Att förvaltningen inte har
avtal avseende externa
placeringar utanför
ramavtalet gällande barn och
unga

E-hälsa och Myndighet Myndighet - Service &
rättssäkerhet

7 Att biståndshandläggare inte
erbjuder kameratillsyn i
första hand (natt)

8 Beslutande timmar
boendestöd
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Kontroller

Vård och Omsorg

Beskrivning

Vård och Omsorg finns till för kommuninvånare och andra som vistas i kommunen i behov av
vård och omsorg och som innehar ett beviljat biståndsbeslut. Den enskilde/äldre ska utifrån
sina förutsättningar få behovsanpassad omsorg i det egna boendet eller i särskilda
boendeformer, målet är att den enskilde uppnår ett värdigt liv (SoL). Vård och Omsorg
ansvarar även för hälso- och sjukvård (HSL). Hälso- och sjukvården arbetar med
rehabilitering, habilitering, samt förebygger sjukdomar och skador.

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll

VoO -God och säker vård Att trygg/säker hemgång
efter utskrivning från lasarettet
följs upp inom tre veckor

Uppföljningen vid trygg/säker
hemgång genomförs inom tre
veckor

Individ och familj

Beskrivning

Individ och familj finns till för kommuninvånare och andra som vistas i kommunen i behov av
hjälp. Verksamheten ska med hänsyn till människans ansvar för sin sociala situation inriktas
på att frigöra och utveckla egna resurser. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa
beaktas. Verksamheten ska arbeta rättssäkert utifrån gällande lagstiftning. Syftet är att den
enskilde genom bistånd ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå samt att barn ska få växa upp
under trygga förhållanden.

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll

IoF - Bra bemötande inom
socialtjänsten

Att barn och unga inte är
delaktiga vid uppföljning av
insats

Kontrolleras via
verksamhetssystemet Viva

IoF -Rättssäkra bedömningar Felaktig utbetalning av
ekonomiskt bistånd

Rutinen för handläggning av
försörjningsstöd är tillräcklig
och följs upp

Felaktiga utbetalningar
inom försörjningsstöd

Attesteringsrutiner

Att förvaltningen inte
återsöker de medel de har rätt
till från Migrationsverket

Återsökningsrutiner
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Kvalitetsfaktor Risk Kontroll

Att förvaltningen inte har
avtal avseende externa
placeringar utanför ramavtalet
gällande barn ochunga

Avtal individ och familj &
funktionsstöd

E-hälsa och Myndighet

Beskrivning

E-hälsa och Myndighet har ett tvådelat uppdrag, myndighet utför myndighetsutövningen med
utgångspunkt i gällande lagstiftning samt utifrån socialnämndens fastställda styrdokument.
Myndighetsenheten finns till för kommuninvånare och andra som vistas i kommunen, enheten
beslutar och följer upp insatser individuellt, lagenligt och behovsanpassat. E-hälsa finns till för
socialnämndens verksamheter, genom att stödja enheterna i deras systemförvaltning och
välfärdsutveckling.

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll

Myndighet - Service &
rättssäkerhet

Att biståndshandläggare inte
erbjuder kameratillsyn i första
hand (natt)

Riktlinje för biståndsbedömning

Beslutande timmar
boendestöd

Att omprövning av befintliga
ärenden sker utifrån ny riktlinje

4 Barn- och utbildningsnämnd

4.1 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.

4.2 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.
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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. 

4.3 Riskhantering 

Riskmatris 
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4 
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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: 9 

 

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) 

 

7 3 9 6 5 4 

8 2 1 

1 6 2 
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Grunduppdrag Kvalitetsfaktor Risk

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

1 Tjänster tillsätts med
sökande utan giltig
lärarlegitimation.

2 Tjänster innehas av anställd
eller tillsätts med sökande
utan giltigt utdrag ur
belastningsregistret.

3 Yrkesgrupper saknas giltiga
uppdragshandlingar

Verksamhetsansvar Normer, värden och inflytande 4 Avsaknad av eller bristfälliga
aktuella rutiner vid
kränkningar och konflikter

5 Avsaknad av eller bristfälliga
rutiner vid hot och
våldssituationer

Omsorg, utveckling och lärande 6 Avsaknad av eller bristfälliga
rutiner vid tillbud och
olycksfall

7 Avsaknad av eller bristfälliga
rutiner för närvaro och
frånvarorapportering

Utvecklingsarbete 8 Avsaknad av eller bristfälliga
rutiner för delegationsbeslut
och verkställighet av
nämndbeslut

9 Avsaknad av eller bristfälliga
rutiner för riskbedömningar
vid
organisationsförändringar
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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 Kontroll

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

Tjänster tillsätts med
sökande utan giltig
lärarlegitimation.

Kontroll av giltig
lärarlegitimation

Hur skall kontrollen
genomföras?
Stickprov

Tjänster innehas av anställd
eller tillsätts med sökande utan
giltigt utdrag ur
belastningsregistret.

Kontroll av giltiga utdrag ur
belastningsregistret.

Yrkesgrupper saknas giltiga
uppdragshandlingar

Kontroll av giltiga
uppdragshandlingar för olika
yrkesgrupper

Verksamhetsansvar

Beskrivning

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga
skolväsendet för barn och ungdom fram till och med det första kalenderhalvåret det år då
ungdomarna fyller tjugo år. Barn- och utbildningsnämndens verksamhet omfattar förskola,
förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola och gymnasieskola, gymnasiesärskola,
öppen förskola(familjecentralen). Barn- och utbildningsnämnden ansvarar också för
verksamhet vid kulturskola och fritidsgårdar.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg
och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov,
där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan
främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor
och samhällsmedlemmar.

Grundskolans och grundsärskolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja
elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande
individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och
generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla
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ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa. Skolan ska
vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste
därför ske i samarbete med hemmen.

Huvuduppgiften för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är att förmedla kunskaper och
skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen
ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och
utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till elevernas allsidiga utveckling.

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll

Normer, värden och inflytande Avsaknad av eller
bristfälliga aktuella rutiner vid
kränkningar och konflikter

Kontroll av aktuella rutiner vid
kränkningar och konflikter

Avsaknad av eller
bristfälliga rutiner vid hot och
våldssituationer

Kontroll av aktuella rutiner vid
hot-och våldssituationer

Omsorg, utveckling och lärande Avsaknad av eller
bristfälliga rutiner vid tillbud
och olycksfall

Kontroll av aktuella rutiner vid
tillbud och olycksfall

Avsaknad av eller
bristfälliga rutiner för närvaro
och frånvarorapportering

Kontroll av aktuella rutiner för
närvaro-och
frånvarorapportering

Utvecklingsarbete Avsaknad av eller
bristfälliga rutiner för
delegationsbeslut och
verkställighet av nämndbeslut

Kontroll av aktuella rutiner för
delegationsbeslut och
verkställighet av nämndbeslut

Avsaknad av eller
bristfälliga rutiner för
riskbedömningar vid
organisationsförändringar

Kontroll av aktuella rutiner för
riskbedömningar vid
organisationsförändringar
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5 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

5.1 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. 

5.2 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. 
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5.3 Riskhantering 

Riskmatris 
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Allvarlighetsgrad 

 

Hanteras omedelbart Hanteras snarast  Totalt: 6 

 

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) 

 

 

  

6 3 

5 1 4 2 

2 4 
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Grunduppdrag Kvalitetsfaktor Risk

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

1 Svårt att rekrytera och
behålla kompetens

Friska medarbetare 2 Hög sjukfrånvaro

Samhällsbyggnad Tillgänglighet, fysiskt och
digitalt

3 Bristande tillgänglighet för
kund

Effektiv handläggning 4 Driftstörningar i tekniska
system

5 Otillräcklig
processkartläggning

Rättssäkerhet och transparens 6 Bristande politisk närvaro av
nämnden

De risker som bedömts ha störst påverkan på att Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen inte
ska klara av att uppfylla sina grunduppdrag har lyfts i internkontrollen. Det fanns ytterligare
ett två risker med riskvärde 9, men de fångas upp i målarbetet under detprioriterade
området Samverkan.

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.
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Kvalitetsfaktor Risk Kontroll

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

Svårt att rekrytera och
behålla kompetens

Vad händer om risken inträffar?
Kan bli vakanser om tjänster inte
tillsätts. Förvaltningen tappar
kompetens vid stor
personalomsättning.
Arbetsbelastningen på övriga
medarbetare ökar vid vakanser
och när ny personal ska läras upp.

Antal singelkompetenser

Vad skall kontrolleras?
Hur många funktioner vi har där
det endast är en medarbetare som
har kompetensen.
Hur skall kontrollen
genomföras?
Enhetschef ser över resurs och
kompetensinventering.

Finns back up för
singelkompetenserna?

Vad skall kontrolleras?
Att de funktioner som endast är en
person har back up.
Hur skall kontrollen
genomföras?
Kontroll mot resurs &
behovsinventering

Friska medarbetare Hög sjukfrånvaro

Vad händer om risken inträffar?
Arbetsbelastningen för övriga
medarbetare ökar. Risk för längre
handläggningstider.

Öppna rehabärenden

Vad skall kontrolleras?
Att vi deltar i rehabilitering av
våra långtidssjukskrivna
medarbetare

Återkommande
korttidsfrånvaro

Vad skall kontrolleras?
Om vi har medarbetare med
återkommande korttidsfrånvaro
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Samhällsbyggnad

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen finns till för privatpersoner och företag, föreningar
och organisationer, lagstiftaren och andra myndigheter, allmänheten samt nuvarande och
framtida allmänna intressen.
Syftet med vår verksamhet är att verka för en god bebyggd miljö, motverka risk för olägenhet
för människors hälsa och miljön, samt ge råd, service och underlag till våra kunder.

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll

Tillgänglighet, fysiskt och
digitalt

Bristande tillgänglighet
för kund

Vad händer om risken
inträffar?
Förvaltningen upplevs som
stängd. Svårt att få tag i
personal och få svar på frågor.

KKiK

Vad skall kontrolleras?
Andel som får svar på e-post inom en
dag. Andel som via telefon får svar direkt
på en enkel fråga.
Hur skall kontrollen genomföras?
Se KKiK-resultat.

NKI Tillgänglighet

Vad skall kontrolleras?
NKI Tillgänglighet

Effektiv handläggning Driftstörningar i tekniska
system

Vad händer om risken
inträffar?
Verksamheten stannar av. Kan
medföra längre
handläggningstider.

Driftstopp i olika tekniska system
(Vision, Office, FB-Webb och telefoni).

Vad skall kontrolleras?
Hur ofta och hur länge det är driftsstopp
i de olika systemen. Oplanerade och
planerade 07–18vardagar.
Hur skall kontrollen genomföras?
Se rutin

Otillräcklig
processkartläggning

Vad händer om risken
inträffar?
Handläggning i likvärdiga
ärenden sker på olika sätt
beroende på handläggare.
Kunden får olika svar beroende
på vem hen pratar med. Olika
handläggare tolkar på olika sätt
vilket kan ge olika beslut.
Handläggningen blir kanske inte
så effektiv som den kan vara.

Uppdaterad klassificeringsstruktur

Vad skall kontrolleras?
Att alla processer finns med i
klassificeringsstrukturen och att de finns
inlagda och valbara i Vision.

Stapelärenden per ämnesområde är
processkartlagda och har skriftliga
rutiner.

Vad skall kontrolleras?
Att det finns flödesscheman, skriftliga
rutiner och att rutinerna inte är äldre än
3 år (verifierade).
Hur skall kontrollen genomföras?
Avstämning med enheterna och kontroll
mot handboken (rutiner) och
klassificeringsstrukturen/flödesscheman
(processer)

Sällanärenden per ämnesområde är
processkartlagda och har skriftliga
rutiner.
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Kvalitetsfaktor Risk Kontroll

Vad skall kontrolleras?
Att det finns flödesscheman, skriftliga
rutiner och att rutinerna inte är äldre än
3 år (verifierade).
Hur skall kontrollen genomföras?
Avstämning med enheterna och kontroll
mot handboken (rutiner) och
klassificeringsstrukturen/flödesscheman
(processer)

Rättssäkerhet och
transparens

Bristande politisk närvaro
av nämnden

Vad händer om risken
inträffar?
Försvårar politikens
uppsiktsplikt på nämndens
verksamhet.Gör att
förankringen av beslut hos
politikerna försämras. Kan
försena processer där beslut
som gäller SBB ska tas i
respektive kommuns KS/KF då
nämndpolitikerna ska vara
länken mellan nämnden och KS i
respektive kommun.

Politisk närvaro i de forum där
nämndpolitikerna ska vara delaktiga

Vad skall kontrolleras?
Närvaro antal (och kanske vilka) i
följande forum:
Budget och budgetberedning
AU
Nämnd
Utbildningar och workshops för
nämnden
Hur skall kontrollen genomföras?
Räkna och sammanställ närvarolistor
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 Kommunledningskontoret 
Gunilla Sandgren 
0581-817 17 
gunilla.sandgren@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Svar på revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens 

interna kontroll för inköp och upphandling 
 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att revisionsrapporten Granskning av 
kommunstyrelsens interna kontroll för inköp och upphandling besvaras med 
yttrande från ekonomichefen daterad 2020-01-17. 
 
Ärendebeskrivning 

 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har revisionsfirman PWC 
genomfört ” Uppföljning av granskning av kommunstyrelsens interna kontroll 
avseende inköp och upphandling” 
 
Revisorerna vill ha kommentar till granskningen från kommunstyrelsen om 
vilka åtgärder som nämnden planerar att vidta. 
 
Ärendets beredning 

 
Kommunledningskontoret har upprättat yttrande som svar på revisorernas 
skrivelse. 

 

Gunilla Sandgren 
Ekonomichef 

 
För åtgärd: 

Kommunledningskontoret 
 
För kännedom: 

Kommunala revisionen 
 
Bilagor: 

KS 2018/246-3 
KS 2018/246-2 
KS 2018/246-5 
KS 2019/70-4 
KS 2019/70-6 
KS 2019/70-7 
KS 2019/57-10 

ÄRENDE 6



LINDESBERGS KOMMUN  2019-11-12 

Revisorerna 

Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
 
 

Revisionsrapport ”Uppföljande granskning av kommunstyrelsens interna 

kontroll avseende inköp och upphandling” 

Revisorerna har beslutat att göra en uppföljning av tidigare granskning av inköp och 
upphandling. Revisionsfrågan har varit: har kommunstyrelsen vidtagit åtgärder med 
anledning av de brister som noterades vid föregående granskning och därmed säkerställt en 
tillräcklig intern kontroll inom området? Kontrollmålen som följs upp är desamma som vid 
föregående granskning, med fokus på de brister som konstaterades. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis vidtagit åtgärder med 
anledning av de brister som noterades vid föregående granskning och därmed delvis 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll inom området. 
 
Ur granskningen kan noteras: 

• Beslutade riktlinjer har upphört att gälla. Det görs heller ingen kontroll av att 
beslutade gränser följs.  

• Ansvaret är övergripande beskrivet i riktlinjerna samtidigt som vår bedömning är att 
det råder samsyn kring saken.  

• Rutinerna för upphandling bedöms som tillfyllest, däremot är avtalsregistret inte 
uppdaterat.  

• Det görs stickprovskontroller av betydelsefulla avtal under 2018 och av riskbedömda 
avtal för 2019 samtidigt som köp utanför avtal kartläggs efter tidigare granskning.  

• Kommunens inköpsmönster visar på relativt få småleverantörer, vilket torde tyda på 
att kommunens inköp sker av upphandlade leverantörer, oaktad produkt. Dock är det 
att betrakta som en brist att ingen systematisk aggregerad analys görs inom området. 
Kontrollmålet bedöms därför som delvis uppfyllt. 

 
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi styrelsen att: 

• Säkerställa att kommunens verksamheter känner till tecknade avtal. 

• Systematiskt kontrollera leverantörstrohet. 

• Säkerställa att den interna kontrollen av den totala inköpssumman av tjänster av 
samma slag under räkenskapsåret stärks. 

 
Bedömningarna i sin helhet tillsammans med rekommendationer har sammanfattats i en 
revisionsrapport, som behandlats och godkänts av revisorerna vid sammanträdet 2019-11-12. 
 
Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till kommunstyrelsen med önskan om 
skriftligt svar senast 17 januari med kommentarer till granskningen om vilka åtgärder 
nämnden planerar att vidta. Svaret skall ställas till revisorerna samt PwC, Tobias Bjöörn, Box 
885, 721 23 Västerås. 
 
FÖR REVISORERNA 
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Sammanfattning 
Under revisionsår 2015 genomfördes en granskning av inköp och upphandling. Efter genomförd 
granskning gjordes bedömningen att det fanns en ändamålsenlig organisationsstruktur för offentlig 
upphandling men att den interna kontrollen inte var helt tillräcklig. En översiktlig uppföljning gjordes 
även 2018 där kvarvarande brister konstaterades. 

Utifrån ovan har revisorerna i sin riskbedömning för 2019 beslutat att genomföra en uppföljande 
granskning. 

Den revisionsfråga som ska besvaras är följande: 

 
Har kommunstyrelsen vidtagit åtgärder med anledning av de brister som noterades vid föregående 

granskning och därmed säkerställt en tillräcklig intern kontroll inom området? 

 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis vidtagit åtgärder med anledning av 
de brister som noterades vid föregående granskning och därmed delvis säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll inom området. 
 
Kontrollmål med sammanfattande bedömning: 
 

1. Det finns upprättade regler och rutiner i tillräcklig omfattning. Dessa efterlevs och den 
interna kontrollen är tillfredsställande. 

 

Beslutade riktlinjer har upphört att gälla. Det görs heller ingen kontroll av att beslutade gränser 

följs. Kontrollmålet bedöms därför som ej uppfyllt. 

 
2. Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan upphandlingsfunktionen och 

nämnderna/verksamheterna avseende initiering, beslut, avtalstecknande, efterlevnad m.m. 
 
Ansvaret är övergripande beskrivet i riktlinjerna samtidigt som vår bedömning är att det råder 
samsyn kring saken. Utifrån detta bedömer vi att kontrollmålet är uppfyllt. 

 
3. Rutinerna för upphandling av ramavtal och spridning av ramavtal i organisationen är 

tillförlitliga. 
 
Rutinerna för upphandling bedöms som tillfyllest, däremot är avtalsregistret inte uppdaterat. 
Kontrollmålet bedöms därför som ej uppfyllt. 
 

4. Internkontrollen säkerställer att upphandlat objekt överensstämmer med beställningen. 
 
Det görs stickprovskontroller av betydelsefulla avtal under 2018 och av riskbedömda avtal för 2019 
samtidigt som köp utanför avtal kartläggs efter tidigare granskning. Kontrollmålet bedöms därför 
som uppfyllt.  

5. Den egna uppföljningen av upphandlingsverksamheten och köptroheten mot ramavtal är 
säkerställd ur internkontrollperspektiv. 

 

Kommunens inköpsmönster visar på relativt få småleverantörer, vilket torde tyda på att 
kommunens inköp sker av upphandlade leverantörer, oaktad produkt. Dock är det att betrakta som 
en brist att ingen systematisk aggregerad analys görs inom området. Kontrollmålet bedöms därför 
som delvis uppfyllt.   
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Under revisionsår 2015 genomfördes en granskning av inköp och upphandling. Efter genomförd 
granskning gjordes bedömningen att det fanns en ändamålsenlig organisationsstruktur för offentlig 
upphandling men att den interna kontrollen inte var helt tillräcklig. Bland annat gjordes följande 
iakttagelser: 
 

1. Det fanns upprättade regler och rutiner i tillräcklig omfattning men dessa efterlevs inte i alla 
delar, bland annat avseende otillåtna direktupphandlingar och dokumentation av 
direktupphandlingar. Det konstaterades även att det gjordes avsteg från gällande 
lagstiftning inom området. 

2. Det fanns en tydlig ansvarsfördelning, men att upphandlingsfunktionen bedömdes vara 
sårbar. Vidare konstaterades att det inte fanns en tydlig bild av vilka inom kommunen som 
kunde göra inköp. 

3. Spridning av ramavtal var inte ändamålsenlig eftersom kommunens avtalsdatabas inte var 
uppdaterad. 

4. Det gick inte på ett enkelt sätt att stämma av fakturerade priser mot avtalade priser. Detta 
eftersom informationen i fakturorna i många fall var bristfällig samt att det görs köp som 
inte omfattas av gällande avtal.  

5. Det saknades rutiner för systematisk uppföljning av köptrohet och verifiering visade på en 
relativt låg köptrohet inom granskade områden.  

 
En översiktlig uppföljning gjordes även 2018 där kvarvarande brister konstaterades. 

Utifrån ovan har revisorerna i sin riskbedömning för 2019 beslutat att genomföra en uppföljande 
granskning. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Den revisionsfråga som ska besvaras är följande: 
 
Har kommunstyrelsen vidtagit åtgärder med anledning av de brister som noterades vid föregående 
granskning och därmed säkerställt en tillräcklig intern kontroll inom området? 
 
Kontrollmålen som följs upp är desamma som vid föregående granskning, med fokus på de brister 
som konstaterades 2015: 
 

1. Det finns upprättade regler och rutiner i tillräcklig omfattning. Dessa efterlevs och den 
interna kontrollen är tillfredsställande. 

2. Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan upphandlingsfunktionen och 
nämnderna/verksamheterna avseende initiering, beslut, avtalstecknande, efterlevnad m.m. 

3. Rutinerna för upphandling av ramavtal och spridning av ramavtal i organisationen är 
tillförlitliga. 

4. Internkontrollen säkerställer att upphandlat objekt överensstämmer med beställningen. 
5. Den egna uppföljningen av upphandlingsverksamheten och köptroheten mot ramavtal är 

säkerställd ur internkontrollperspektiv. 

1.3. Revisionskriterier 

Följande revisionskriterier (bedömningsgrunder) utgör grunden för granskningens analyser, 
slutsatser och bedömningar:  

• Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)  
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• Kommunens egna riktlinjer/rutiner inom området  

1.4. Avgränsning 

Kommunstyrelsen är granskningsobjekt men inköpen omfattar alla nämnder. Granskningen är en 
uppföljning som huvudsakligen fokuserar på de brister som identifierades 2015 och vad som har 
åtgärdats respektive kvarstår. 

1.5. Metod 

Intervjuer, dokumentstudier samt registeranalys och viss verifiering.  
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 Granskningsresultat 
I detta avsnitt presenteras de iakttagelser och bedömningar som vi gjort utifrån varje enskild 
revisionsfråga.  

2.1. Regler och rutiner 

Kontrollmål 1: Det finns upprättade regler och rutiner i tillräcklig omfattning. Dessa efterlevs och 
den interna kontrollen är tillfredsställande. 
 
2.1.1. Iakttagelser 

Kommunen har ett styrande dokument inom området; Riktlinjer för hållbar upphandling som är 
fastställd av Kommunstyrelsen 2013. Det gäller till och med 2016 och revisionen har inte tagit del 
av något beslut om ytterligare förlängning eller ny riktlinje. 

Riktlinjernas stipulerar bland annat att dokumentation och konkurrensutsättning ska göras om 
värdet på kontraktet överstiger 10 000 kronor och finns tillgängligt på intranätet och på kommunens 
hemsida. Enligt intervju ska upphandlaren få en kopia på dokumentationen av den som genomför 
upphandlingen.  

Enligt en tjänsteskrivelse 2014 (Dnr 2013/33) är förvaltningarna skyldiga att kontakta 
upphandlingsenheten inför varje direktupphandling där summan beräknas överstiga 100 000 
kronor. Enligt upphandlaren förekommer dock inköp över 10 000 kronor där dokumentation saknas 
likväl som inköp över 100 000 där upphandlaren inte kontaktas. Enligt uppgift är omfattningen på 
regelbrotten inte kända. 
 
2.1.2. Bedömning 

De regler och rutiner som finns är gamla och gäller inte längre. De regler som finns uppställda 

kontrolleras inte heller enligt någon systematik varför efterlevnaden är okänd.  

Kontrollmålet bedöms därför som ej uppfyllt. 

2.2. Ansvarsfördelning mellan upphandlingsfunktionen och nämnderna 

Kontrollmål 2: Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan upphandlingsfunktionen och 
nämnderna/verksamheterna avseende initiering, beslut, avtalstecknande, efterlevnad m.m. 
 
2.2.1. Iakttagelser 

Av riktlinjerna framkommer att Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens 
ramavtalsupphandlingar av varor och tjänster. Upphandling/inköp ska tillhandahålla kompetens 
och verktyg för upphandlingar och stötta förvaltningarna vid specifika upphandlingar. 
 
Vidare fastslås att nämnderna ska ansvara för objektsupphandlingar av varor, tjänster och 
entreprenader som är unika för nämndens verksamhetsområde. Vid objektsupphandlingar ska 
obligatoriskt samråd ske med Upphandling/inköp. Varje nämnd ansvarar för eventuell 
direktupphandling inom sitt verksamhetsområde.  
 
Riktlinjerna fastställer också att kommunen ska ingå i olika upphandlingskonstellationer där det är 
fördelaktigt, och ger som exempel att kommunen kontinuerligt upphandlar tillsammans med övriga 
kommuner i länet, SKI och Kammarkollegiet. 
 
Slutligen talar riktlinjerna om uppföljning och att denna uppföljning ska ske såväl på 
verksamhetsnivå som på kommunnivå. 
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Enligt delegationsordning har kommunchefen rätten att teckna avtal. 
 
Enligt intervju bevakar upphandlaren avtalstider för ramavtal och står som beställare i avtalen. 
Både upphandlaren och verksamheten kallar till uppstartsmöte inför en ny upphandling, men det är 
oftast upphandlaren som genomför marknadsanalyser i de fall sådana görs. 
 
2.2.2. Bedömning 

Gränsdragningen vad gäller ansvar är, utöver det som nämns ovan, inte explicit uttryckt i 
riktlinjerna, men vi bedömer inte heller att det föreligger någon större brist i saken. Generellt är 
också den beskrivning som ges i riktlinjerna vad gäller objektsupphandlingar vanlig i kommunala 
organisationer; dvs att en enskilda nämnden ansvarar, men erbjuds stöd av Kommunstyrelsen 
genom upphandlingsenheten. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att revisionsfrågan är uppfylld. 

2.3. Ramavtal och spridning av ramavtal 

Kontrollmål 3: Rutinerna för upphandling av ramavtal och spridning av ramavtal i organisationen är 
tillförlitliga. 
 
2.3.1. Iakttagelser 

Enligt riktlinjerna är det Kommunstyrelsen via upphandlingsenheten som ansvarar för upphandling 
av ramavtal. Enligt intervju så bevakar upphandlingsenheten avtalstiden och meddelar 
verksamheten när det är dags för ny upphandling. Det är också upphandlingsenheten som 
ombesörjer kommunens avtalsregister som finns både på intranätet och på kommunens hemsida. 

Upphandlingsenheten samlar också kommunens inköpsgrupp till möten fyra gånger per år. 
Gruppens medlemmar utses av verksamheterna och fungerar som upphandlingsenhetens 
ambassadörer i kommunen. Inköpsgruppen informeras om nya och utgångna ramavtal och har 
sedan till uppgift att sprida informationen vidare. 

I en registeranalys som gjordes där leverantörsfakturor jämfördes med avtalsregistret hade 30 
leverantörer med fakturering över gällande direktupphandlingsgräns ingen träff i avtalsregistret. 
Kommunen har inte återkommit med någon förklaring annat än att alla avtal inte hinner läggas in i 
avtalsregistret.  

2.3.2. Bedömning 

Rutinerna för upphandling av ramavtal finns och bedöms som tillförlitliga. Kommunens inköpsgrupp 
är ett lovvärt initiativ som bedöms fylla sin funktion som ambassadör och informationsspridare av 
ramavtal. Däremot är det ett absolut krav för att information om ramavtal ska bedömas som 
tillförlitlig att avtalsregistret hålls uppdaterat. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att kontrollmålet inte är uppfyllt. 

2.4. Internkontroll 

Kontrollmål 4: Internkontrollen säkerställer att upphandlat objekt överensstämmer med 
beställningen. 
 
2.4.1. Iakttagelser 

I granskningen från 2015 konstaterades att det i flera fall inte på ett enkelt sätt går att stämma av 
fakturerade priser mot avtalade priser. Detta eftersom informationen i fakturorna i många fall är för 
bristfällig samt att det görs köp som inte omfattas av gällande avtal. Detta har enligt intervju 
resulterat i att nya avtal omfattar de köpen. 
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Kontroller av genomförda köp skedde enligt uppgift under 2018 inom tre ramavtalsområden; 
livsmedel, externa vuxenplaneringar och barnplaceringar inom individ och familj. Att avsteg från 
direktupphandlingen dokumenteras vid dessa placeringar har även varit föremål för intern kontroll. 
För 2019 planeras en kontroll av kemtekniska produkter då avrop inom detta avtal anses som stor 
risk. 

De interna kontroller inom inköp som enligt beslut ska genomföras under 2019 för Socialnämnden 
som omfattar avtalsrutiner har inte genomförts.  

2.4.2. Bedömning 

Det gjordes begränsade kontroller av betydelsefulla avtal under 2018 och av riskbedömda avtal för 
2019 samtidigt som köp utanför avtal kartläggs efter tidigare granskning. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att kontrollmålet är uppfyllt. 

 

2.5. Uppföljningen av upphandlingsverksamheten och köptroheten mot 

ramavtal 

Kontrollmål 5: Den egna uppföljningen av upphandlingsverksamheten och köptroheten mot 
ramavtal är säkerställd ur internkontrollperspektiv. 
 
2.5.1. Iakttagelser 

De interna kontroller inom inköp som enligt beslut ska genomföras under 2019 
Samhällsbyggnadsnämnden har inte genomförts. Det handlar om och avtalstrohet för 
datortillbehör. 

Vidare ska enligt den beslutade interna kontrollplanen Kommunledningskontoret utföra stickprov 
på de tio största leverantörerna där kommunen enligt avtal har rätt till bonus. Den kontrollen är 
delvis genomförd med resultatet ”mindre avvikelser”. 

Det görs ingen kontroll av genomförda publicerade upphandlingar eller direktupphandlingar. Det 
görs inte heller någon kontroll av det samlade värdet av inköp av samma slag under budgetåret. 

Kommunens inköpsmönster de åtta första månaderna 2019 ser ut som följer: 

Inköpsvolym Leverantörer Andel% SEK Andel% 

>5 000 000 18 0,9% 621 346 181 72,1% 
1 000 001-5 000 000 61 2,9% 127 890 671 14,8% 
500 001-1 000 000 49 2,3% 33 415 182 3,9% 
100 001-500 000 228 10,8% 51 946 718 6,0% 
50 001-100 000 174 8,2% 12 585 380 1,5% 
<50 000 1 580 74,9% 14 465 105 1,7% 
Summa 2110 100,0% 861 649 237 100,0% 

 

2.5.2. Bedömning 

De interna kontroller som görs är på stickprovsnivå och hanterar inte den aggregerade 
ramavtalstroheten. Kommunens inköpsmönster visar samtidigt på relativt få småleverantörer, vilket 
torde tyda på att kommunens inköp sker av upphandlade leverantörer, oaktad produkt. Dock är det 
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att betrakta som en brist ur ett internkontrollperspektiv att ingen systematisk aggregerad analys 
görs inom området. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att kontrollmålet delvis är uppfyllt. 

2.6. Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi styrelsen att: 

• Säkerställa att kommunens verksamheter känner till tecknade avtal 

• Systematiskt kontrollera leverantörstrohet 

• Säkerställa att den interna kontrollen av den totala inköpssumman av tjänster av samma 
slag under räkenskapsåret stärks. 

 

 

 

 

 

 

 

2019-11-12 
 
 
 
 
 

  

Tobias Bjöörn, uppdragsledare  Fredrik Flodin, projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på 
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport. 
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Uppföljning granskning av kommunstyrelsens interna 

kontroll för inköp och upphandling 

Revisorerna genomförde 2015 en granskning av inköp och 
upphandling och bedömde att det fanns en ändamålsenlig 
organisationsstruktur, men att den interna kontrollen inte var helt 
tillräcklig. En uppföljning av granskningen skedde under 2018 där 
kvarvarande brister konstaterades varför revisorerna i sin 
riskbedömning för 2019 beslutat att genomföra en uppföljande 
granskning. 
 
Revisorerna ställer sig frågan: Har kommunstyrelsen vidtagit 
åtgärder med anledning av de brister som noterades vid föregående 
granskning och därmed säkerställt en tillräcklig intern kontroll inom 
området? 
 
Revisionen konstaterar att kommunstyrelsen delvis vidtagit 
åtgärder med anledning av de brister som noterades vid föregående 
granskning och därmed delvis säkerställt en tillräcklig intern 
kontroll inom området. 
 
Fem kontrollmål ingick i granskningen. Två bedömdes vara uppfyllt, 
två ej uppfyllt och ett delvis uppfyllt. Se vidare rapporten. 
 
Efter genomförd granskning rekommenderas styrelsen att: 
 

 Säkerställa att kommunens verksamheter känner till 
tecknade avtal 

 Systematiskt kontrollera leverantörstrohet 
 Säkerställa att den interna kontrollen av den totala 

inköpssumman av tjänster av samma slag under 
räkenskapsåret stärks. 

 
Beslutade riktlinjer har upphört att gälla och förvaltningen har valt 
att invänta Örebro kommuns uppdaterade regelverk då det är 
lämpligt att regelverket är detsamma för länets kommuner detta för 
att underlätta arbetet med gemensamma upphandlingar enligt det 
samverkansavtal som finns antaget. Även om vi formellt inte har 
gällande regler antagna så tillämpas de regler som tidigare var 
fastställda av kommun-fullmäktige. Enligt uppgift från Örebro 



 2 

kommun har ett tjänstemannaförslag till nya regler arbetats fram 
och som inom kort går ut till förvaltningarna på en remiss. Därefter 
överlämnas de till politiken för beslut. Oklart när ärendet kommer 
till den politiska agendan. 
 
Kommunens inköpsgrupp, som består av representanter från 
förvaltningarna och där upphandlaren är sammankallande, gick 
igenom revisionsrapporten vid sitt senaste möte 2019-12-12. 
Avtalsregistret, som innehåller kommunövergripande ramavtal, 
skall uppdateras av upphandlaren och vara klart i februari 2020. 
Inköpsgruppen träffas fyra gånger per år och nästa möte äger rum 
2020-02-05 och nya ramavtal presenteras löpande för gruppen. 
Minnesanteckningar från gruppen finns på kommunens intranät 
LinNet. 
 
I ”Uppföljningsrapport intern kontrollplan 2018 – kommunlednings-
kontoret” framgår under avsnitt 3.1 Inköp, de processer/rutiner 
som genomförts och resultatet av kontrollerna. Där bl a köptroheten 
kontrollerats för olika typer av externa placeringar Då både mindre 
och större avvikelser noterades kommer uppföljning att ske, vilket 
framgår av kommentarerna. Rapporten har presenterades för 
kommunstyrelsen 2019-03-26. Se vidare bilaga. 
 
Då kommunen påbörjat en process med att införa e-handel i 
kommunen kommer avtalen att läggas in i systemet och på så sätt 
erhålls en högre grad av köptrohet då möjlighet till köp utanför avtal 
begränsas. Implementeringen av e-handel pågår i kommunen och 
kommer att pågå under flera år. I avvaktan på att samtliga 
förvaltningar fått tillgång till e-handel så får vi ha manuella 
internkontrollsystem för leverantörstrohet. 
 
Kommunens rutiner, för att dokumentera gjord direktupphandling, 
innebär att en speciell blankett skall upprättas av den som 
genomfört upphandlingen och därefter sändas till upphandlaren. På 
så sätt sker bevakning av vilka leverantörer som anlitas där inte 
ramavtal finns. 
 
I de fall en leverantör anlitas i större omfattning, över lagens 
beloppsgräns på 1,9 Mnkr upprättas ramavtal. Stickprovsvisa 
kontroller av några kostnadsslag kommer på årsbasis att ske. Utöver 
detta har vi med nuvarande organisation begränsade möjligheter att 
säkerställa att den interna kontrollen av den totala inköpssumman 
av tjänster, men också varor av samma slag under räkenskapsåret 
stärks. 

Gunilla Sandgren 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
 

Utbildning för kommunstyrelsens ledamöter om näringslivsklimat 

och förutsättningar för företagsamhet 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 godkänna förslag på utbildning för kommunstyrelsens ledamöter 20 

januari 2020, kl 13.15-16.00 gällande näringslivsklimat och 
förutsättningar för företagsamhet. 

 godkänna förslag på upplägg för träff den 11 februari 2020, 16.00 – 
19.00, gällande dialog mellan företagsrepresentanter, tjänstepersoner 
och en företrädare för varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige. 

 tacka för informationen från näringschefen gällande pågående 
aktiviteter för ett bättre företagsklimat. 

Ärendebeskrivning 

Mot bakgrund av svenskt näringslivs ranking där Lindesbergs kommun 
placerade sig på 289 plats av 290 kommuner finns nu ett starkt behov av 
förändring för att förbättra företagsklimatet i Lindesbergs kommun. 
Den här texten kommer att användas i kallelser och protokoll. Eftersom 
handläggaren är mest insatt i sitt ärende så ska handläggaren också skriva 
sammanfattningen. Den som är mest insatt i ärendet har oftast lättast att 
förklara vad det handlar om. 

Beslut i kommunstyrelsen 26 november 2019, Dnr KS 2019/295. 

”Näringslivschef att kontinuerligt komma till kommunstyrelsen för att föra 
dialog och informera kommunstyrelsens ledamöter om det löpande 
förbättringsarbetet gällande företagsklimatet i Lindesbergs kommun”. 

Henrik Arenvang 
Förvaltningschef 
 
 
För åtgärd: 

 
 
För kännedom: 
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 15 (35) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-11-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §199/19   Dnr: KS 2019/295 

 

Näringslivsklimat för företag 2019 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen ger i uppdrag till: 
 
1. Kommundirektören att ta fram en undersökning riktad till 

Lindesbergs kommuns näringsliv i syfte att få en djupare 
förståelse för Lindesbergs kommuns näringslivsklimat.   

 
2. Näringslivschef att ta fram ett upplägg för och genomföra en 

sammankomst med kommunstyrelsens ledamöter och 
lämplig uppdragstagare, i syfte att öka kunskapen och 
innebörden av att vara en kommun med bra företagsklimat.  

 
3. Näringslivschef att kontinuerligt komma till 

kommunstyrelsen för att föra dialog och informera 
kommunstyrelsens ledamöter om det löpande 
förbättringsarbetet gällande företagsklimatet i Lindesbergs 
kommun. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Mot bakgrund av svenskt näringslivs ranking där Lindesbergs 
kommun placerade sig på 289 plats av 290 kommuner finns nu 
ett starkt behov av förändring för att förbättra företagsklimatet i 
Lindesbergs kommun. Förändringsarbetet bör ske i hela den 
kommunala strukturen 

 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen tackar näringslivschefen för presentationen 
om hur arbetet med ett förbättrat näringslivsklimat i 
Lindesbergs kommun har fortlöpt det senaste halvåret. 
 
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till: 
 
1. Kommundirektören att ta fram en undersökning riktad till 

Lindesbergs kommuns näringsliv i syfte att få en djupare 
förståelse för Lindesbergs kommuns näringslivsklimat.   

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 16 (35) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-11-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2. Näringslivschef att ta fram ett upplägg för och genomföra en 
sammankomst med kommunstyrelsens ledamöter och 
lämplig uppdragstagare, i syfte att öka kunskapen och 
innebörden av att vara en kommun med bra företagsklimat.  

 
3. Näringslivschef att kontinuerligt komma till 

kommunstyrelsen för att föra dialog och informera 
kommunstyrelsens ledamöter om det löpande 
förbättringsarbetet gällande företagsklimatet i Lindesbergs 
kommun. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M), Jonas Kleber (C), Markus Lundin (KD), 
Ulf Axelsson (V) föreslår bifall till förvaltningens förslag till 
beslut.   
 

Nils Detlofsson (L) föreslår följande tillägg till förvaltningens 
förslag: 

 
4. Samt göra en analys över vad som kunde gjorts för att 

Lindesbergs näringslivsklimat borde ha varit bättre. 
 

John Omoomian (S) föreslår att avslag på Nils Detlofsson (L) 
tilläggsförslag.  

 
Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår följande beslutsgång: 
 
Först behandlas förvaltningens förslag. Därefter behandlas Nils 
Detlofsson (L) tilläggsförslag. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att förslaget godkänns.  
 
Ordförande ställer därefter Nils Detlofssons (L) tilläggsförslag 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att inte anta 
tilläggsförslaget.  
 

 
Reservationer 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 17 (35) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-11-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Nils Detlofsson (L), Pär-Ove Lindqvist (M), Markus Lundin (KD) 
och Jan Hansson (M) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Näringslivsenheten 
 

 

 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-01-10  KS 2020/8 

 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som ersättare i 

utskottet för stöd och strategi efter Sandra Olsson (S) 
 

Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner Sandra Olsson (S) avsägelse som ersättare i 
utskottet för stöd och strategi. 
 
Kommunstyrelsen utser Sofie Krantz (S) som ersättare i utskottet för stöd och 
strategi. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Sandra Olsson (S) inkom den 15 oktober 2019 med en avsägelse av uppdraget 
som ersättare i utskottet för stöd och strategi. 
 
 
Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Sandra Olsson (S) 
Sofie Krantz (S) 
Utskottet för stöd och strategi 
 
Bilagor: 

Avsägelse Sandra Olsson (S) ersättare i utskottet för stöd och strategi 

ÄRENDE 8
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2020-01-10  KS 2020/3 

 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 3 2019 
 

Förslag till beslut 

 

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 3 2019 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 
 
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera 
detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunerna rapporterar 
kvartalsvis. 
 
Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut 
ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift 
hos förvaltningsrätten. 
 
 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 
 

 

För kännedom: 

Socialnämnden 
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 5 (31) 
 Sammanträdesdatum:  

Socialnämnden  2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §125/19   Dnr: SN 2019/88 

 

Ej verkställda beslut kvartal 3 2019 
 

Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att: 
 
Sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 3 år 
2019, delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till IVO. Kommunerna 
rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har 
fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan 
myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten. 
 
Socialnämnden får ta del av rapportering för kvartal 3 år 2019. 
 

Förslag till beslut 

 

Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 3 
år 2019, delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden beslutar 
att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 3 
år 2019, delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
 

 
  

KS 2020/3-1



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 6 (31) 
 Sammanträdesdatum:  

Socialnämnden  2019-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 

Ordförande Mathz Eriksson (C) finner att nämnden beslutar att 
sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 3 år 
2019, delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
    

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  

För kännedom 

Förvaltningschef 

Utvecklingsstrateg 

 

 

 

 



Ej verkställda beslut - Kvartal 3 2019 (Socialnämnd)

Område Ej verkställda beslut Män
Q3

Kvinnor
Q3

Antal
Q3

Antal
Q2

Antal
Q1

Antal
Q4
2018

Antal
Q3
2018

Kommentar

Funktionsstöd Avlösare (LSS) 0 0 0 0 1 0 0

Bostad med särskild service (LSS) 1 0 1 2 5 5 6

Daglig verksamhet (LSS) 2 0 2 2 1 0 0

Dagverksamhet (SoL) 0 0 0 0 0 0 0

Kontaktperson (LSS) 7 3 10 11 7 7 6

Ledsagare (LSS) 0 0 0 0 1 0 0

Stödfamilj (LSS) 0 1 1 2 1 1 1

Återrapporterade ärenden, som
blivit inrapporterade även
föregående kvartal

4 0 4 6 8 7 6

Beslut verkställda/avslutade inom
kvartalet

7 3 10 5 5 2 6

Korttidstillsyn för skolungdom
över 12 år (LSS)

0 0 0 0 0 0 0

Korttidsboende (LSS) 0 0 0 0 0 2 2

Individ och
familjeomsorg

Boendestöd 0 0 0 0 1 0

Ekonomiskt bistånd 1 0 1 1 1 0 0

Familjehemsplaceringar 0 0 0 0 0 0 0

Kontaktfamilj 0 0 0 1 1 1 0

Kontaktperson 0 0 0 2 1 1 1

Kontaktperson psykiatri 0 0 0 0 0 1 0

Övriga insatser 0 0 0 0 0 0 0

Återrapporterade ärenden, som
blivit inrapporterade även
föregående kvartal

0 0 0 1 1 0 0

Beslut verkställda/avslutade inom
kvartalet

0 2 2 0 1 1 0

Avslutade utan verkställighet 1 0 1 0 2 5

Vård och
omsorg

Dagverksamhet 0 0 0 0 0 0

Gruppboende 2 0 2 0 0 0

Korttidsboende 0 0 0 0 0 0

Vårdboende 0 3 3 0 0 0

Återrapporterade ärenden, som
blivit inrapporterade även
föregående kvartal

0 0 0 0 0 0

Beslut verkställda/avslutade inom
kvartalet

1 0 1 0 0 0

Hemtjänst 0 0 0 0 0 0

Trygghetslarm 0 0 0 1 0 0

Växelvård 0 0 0 0 0 0

sida 1 av 1 (2019-10-30)
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2020-01-27  KS 2020/28 

 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
 

Val av styrelseledamöter för Tursam i Bergslagen ekonomisk 

förening 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören till ordinarie styrelseledamöter och näringslivschefen till 
suppleant i Tursam i Bergslagen ekonomisk förening, 716453–1993, 
 
Ärendebeskrivning 

I stadgar för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening har reviderat stadgar 
vid ordinarie föreningsstämma 2019. Till ordinarie föreningsstämma 2020 
ska enligt reviderade stadgar nya styrelseledamöter utses. 

Citat ur Stadgar (reviderade 2019-05-03) 

§ 13 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av en ordförande och 7, Styrelseledamöter. Varje medlem ska 
utse en politisk representant och en tjänsteman från kommunledningen till 
styrelsen. Därutöver utser varje medlem en suppleant. Styrelsen utser inom sig, 
ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare 
som behövs. Avgår en ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i 
dennas ställe. Styrelseledamöter utses av medlemskommunerna för fyra år i 
följd. För att styrelsen ska kunna vara beslutande krävs att minst en 
representant från varje medlemskommun närvarar vid omröstning.   

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

 

För kännedom: 

Tursam 

Bilagor: 

Stadgar för Tursam i Bergslagen 

ÄRENDE 10
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1Stadgar för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening, 
organisationsnummer: 716453–1993 
antagna 2019-05-05 
 
 
 
§ 1 Föreningsnamn 
Föreningens företagsnamn är Tursam i Bergslagen ekonomisk förening. 
 
§ 2 Ändamål och verksamhet 
Föreningen har till ändamål att verka för en effektiv turistverksamhet inom samtliga 
medlemskommuner som främjar medlemmarnas ekonomiska intressen och utvecklar 
turismen och dess besöksnäring. Föreningens verksamhet bedrivs via aktiv samverkan 
mellan föreningen och Destination Bergslagens besöksnäring, Region Örebro län och övriga 
intressenter inom medlemskommunerna. Föreningen ska arbeta för att skapa förutsättningar 
för att få fler besökare och turistentreprenörer till vårt område.  
 
Detta ska ske genom: 
 

• Gemensam målmedveten marknadsföring via webbportalen bergslagen.se, 
broschyrer och utåtriktade insatser genom varumärket Destination Bergslagen. 
 

• Samverkan på lokal, regional, nationell och internationell nivå i syfte att marknadsföra 
Destination Bergslagen. 

 
• Förmedla information till företagare inom besöksnäringen gällande projektmedel 

utvecklingsstöd, konferenser och mässor 
. 

Ett tydligt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet. 

Föreningen ska driva utvecklingsarbete och projekt som syftar till att destinationen utvecklas 
på ett positivt sätt och därigenom ökar den ekonomiska aktiviteten som direkt eller indirekt 
främjar samtliga medlemmarnas intressen. Detta kan med fördel innebära ansökning av 
projektmedel och ökat samarbete regionalt, nationellt och internationellt.  
 
Föreningens ambition är att nå ut med vad turismen och besöksnäringen i Bergslagen har att 
erbjuda såväl regionalt som nationellt och internationellt, för att på så sätt öka turismen och 
besöksnäringen inom samtliga medlemskommunerna. Föreningen ska vidare utgå från de 
förutsättningar som finns i medlemskommunerna men sträva efter ökat samarbete inom 
regionen, delta som remissinstans och ta fasta på satsningar som görs inom utpekade 
områden från exempelvis region, regering eller internationella satsningar.  
 
§ 3 Föreningens säte 
Föreningens styrelse har sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län. 
 
§ 4 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen utser till särskilda 
firmatecknare.  
 
§ 5 Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 
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§ 6 Medlemskap 
Medlemmar kan de kommuner vara som ligger i Bergslagen. Ansökan om medlemskap 
prövas av styrelsen. Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas delta i 
föreningens verksamhet på det sätt som lagen kräver. Sökande ska också uppfylla de krav 
som med hänsyn till arten och omfattningen av föreningens verksamhet bör ställas på 
medlemmarna. Medlemskap får vägras om särskilda skäl för det finns. 
 
 

§ 7 Medlems skyldigheter 
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman 
fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. 
 
§ 8 Insats vid inträde av medlem 
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 1000 kronor.  Insatsen betalas 
när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas inte, om det inte finns tvingande regler i 
lagen om ekonomiska föreningar.   
 
§ 9 Medlemsavgift 
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift som ska beslutas av 
föreningsstämman, dock högst 1000 kronor. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom 
den tid som styrelsen bestämmer. 
 
§ 10 Utträde 
Medlem som vill utträda ur föreningen ska anmäla detta skriftligt till styrelsen senast nio 
månader innan räkenskapsårets slut. Vid utträde fortlöper medlemskommunens finansiella 
bidrag till räkenskapsårets slut. Om medlemskommun inte skriftligen anmäler önskan om 
utträde inom de nio månaderna fortlöper medlemskommunens finansiella bidrag ännu ett 
räkenskapsår.  
 
§ 11 Uteslutning 
Om en medlem bryter mot stadgarna eller uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar 
dess intressen eller ändamål kan styrelsen utesluta medlemmen ur föreningen. En utesluten 
medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman. Detta sker genom att 
anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att styrelsen skickade meddelandet om 
uteslutning till medlemmen. Insats samt eventuell del av beslutad vinstutdelning utbetalas 
inte till en medlem som uteslutits, om det inte finns tvingande regler i lagen om ekonomisk 
förening.  
 

§ 12 Avgång 
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en 
avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad 
efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, 
eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången. Meddela avgång nio 
månader innan årsbokslut.  
 

§ 13 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av en ordförande och 7, Styrelseledamöter. Varje medlem ska utse en 
politisk representant och en tjänsteman från kommunledningen till styrelsen. Därutöver utser 
varje medlem en suppleant. Styrelsen utser inom sig, ordförande, vice ordförande, 
sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Avgår en ledamot före 
mandattidens utgång inträder suppleant i dennas ställe. Styrelseledamöter utses av 
medlemskommunerna för fyra år i följd. För att styrelsen ska kunna vara beslutande krävs att 
minst en representant från varje medlemskommun närvarar vid omröstning.   
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§ 14 Adjungerad ledamot 
Styrelsen får utse en eller flera personer till adjungerad ledamot. En sådan ledamot har inte 
rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.  
 
§ 15 Revisorer 
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en till två revisorer med högst två revisors-
suppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 
 
§ 16 Årsredovisning 
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie 
föreningsstämma. 
 
§ 17 Kallelse och andra meddelanden 
Styrelsen kallar till föreningsstämman. Kallelse till föreningsstämman ska innehålla uppgift 
om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och 
senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra 
föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämman och andra meddelanden sker genom e-post 
till samtliga medlemmar, om de samtyckt att information skickas elektroniskt. I annat fall sker 
det med post. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta 
revisorerna om detta genom brev. 
 
§ 18 Ordinarie föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från varje räkenskapsårs utgång. Vid 
ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 
 
1. Föreningens stämma öppnas av styrelsens ordförande eller vice ordförande 
2. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman 
3. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare 
4. Fråga om föreningsstämman blivit behörigen utlyst 
5. Fastställande av föredragningslista  
6. Fastställande av röstlängd 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen 
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av tillgängliga 
vinstmedel eller av förlust 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning 
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget  
11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
12. Information om medlemskommunernas val av ledamöter och suppleanter 
13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 
14. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 
stadgar. 
15. Avslutning 
 
§ 19 Ärende/Motion till föreningsstämma 
Medlem som vill ha ärende behandlat på föreningsstämman ska anmäla detta skriftligen 
senast 8 veckor före ordinarie föreningsstämma. 
 
§ 20 Protokoll 
Vid föreningsstämman och vid styrelsesammanträden ska föras protokoll. Protokoll för 
föreningsstämman ska justeras av ordförande och två justeringsmän och vid styrelsemöten 
av ordföranden och en justeringsman. Protokoll ska föreligga färdigt för justering inom 14 
dagar efter föreningsstämma eller sammanträde. 
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§ 21 Vinstfördelning 
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till 
reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas. 
 
§ 22 Upplösning av föreningen 
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande 
till inbetalda insatser. 
 
§ 23 Jäv 
Frågor om jäv regleras av lagen om ekonomiska föreningar. 
 
§ 24 Stadgetolkning 
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är 
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande ordinarie eller extra 
föreningsstämma.  
 
§ 25 Tillsättande av verkställande tjänsteman/projektledare 
För ledning av den ekonomiska föreningens löpande arbete ska en verkställande 
tjänsteman/projektledare tillsättas. Den verkställande tjänsteman/projektledaren utses på ett 
år i taget och tillsätts av styrelsen vid konstituerande styrelsemöte. 
 
§ 26 Övrigt 
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar. 
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Kommunstyrelsen 
 

Yttrande över medborgarförslag om gång- och cykelbana 

Lindesberg-Fornaboda-Gusselby 

Förslag till beslut 

 

Medborgarförslaget besvaras med yttrande från infrastrukturansvarig 
 
Ärendebeskrivning 

 

Förslaget belyser problematiken kring trafiksäkerheten för gång- och 
cykeltrafiken till och från ovan nämnda platser i Lindesbergs kommun. 
 
Kommunen delar förslagsställarens bild gällande nulägesbeskrivningen och 
instämmer beträffande åtgärdsbehovet. 
 
Fortsatt hantering av frågan 
 
Flera dokument som styr eller på annat sätt påverkar kommunens arbete med 
GC-åtgärder är nu under bearbetning. Bland annat håller Trafikverket på att 
färdigställa en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för RV 50. ÅVS innehåller 
beskrivningar och förslag när det gäller dessa frågor då de delvis också berör 
det statliga vägnätet. ÅVS ska fastställas av Trafikverket runt årsskiftet och 
generera en inriktning kring åtgärdsförslag och ansvarsfördelning. 
 
Lindesbergs antagna cykelplan från 2015 är under revidering och i samband 
med det arbetet kommer det även göras en genomlysning av brister och 
behov utanför Lindesbergs tätort. Frågeställarens förslag blir en del i det 
arbetet. 
 
För att kommunen på sikt ska få ett heltäckande och väl fungerande GC-nät är 
det viktigt att se till helheten. De ovan nämnda dokumenten utgör en viktig 
del i det arbetet. En reviderad cykelplan ger ett bra stöd för kommande 
prioriteringar och insatser för att förbättra GC-nätverket. 
 
Mot bakgrund av ovanstående kommer kommunen verka för att genomföra 
åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten längs de aktuella sträckorna, med 
stöd i de ovan nämnda dokumenten. 
 
Magnus Sjöberg Charlotte Lindström 
Förvaltningschef Handläggare 
 
För kännedom: 

Förslagsställaren 
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