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Uppföljning av direktionens beslut 20220831 

 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att godkänna uppföljning av direktionens beslut 20220831. 

 

Beskrivning av ärendet 
För att säkerställa att direktionens beslut verkställs och att eventuella avvikelser 
återrapporteras till direktionen, sker återrapportering till direktionen i samband med 
delårsbokslut och årsredovisning. 
Beslut som ej är verkställda i förbundet eller slutbehandlade i medlemskommunerna: 

 
 
20190920 

Revisionsrapport NIS-direktivet 
Ta fram styrande dokument gällande informationssäkerheten. Återrapportering första 
kvartalet 2020.  
Styrdokument ej framtagna. Återrapporterades på beredning 20200313. 
 
20191115  

Uppdrag från direktionen 
Ta fram Befattningsbeskrivning för förbundschef Påbörjat 
Översyn av direktionens reglemente – ej påbörjat (inväntar ägarutredning) 
Riktlinjer/policy för användandet av förbundets logotype – ej påbörjat 
Revidera finanspolicyn – ej påbörjat 
 
20170303  

Revisionsrapport, granskning av förbundets interna kontroll av 
nyckelhantering  
Genomförande av riskanalys som grund för den interna kontrollen.  
Inventering av nycklar inom förbundet samt framtagande av styrdokument och rutiner.  
Arbetet påbörjat 

 
20170428 

Framställan om överförande av huvudmannaskapet för föreningens vägnät 
samt asfaltsbeläggning Lämåsens samfällighetsförening, Nora   
Ärendet är ej slutbehandlat. 
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20190301 

Trädsäkring Fågelsången, Lindesberg 
Förbundet ska skylta eller begränsa tillgängligheten utanför de säkrade stigarna. 
Ej utfört. 
 
 
20200327 

Parkeringsriktlinjer Samhällsbyggnad Bergslagen 
Genomföra workshops med medlemskommunerna under 2020.  
Ej aktuellt just nu.  
 
 
20210129 

Nytt kollektivavtal gällande beredskap 
Nytt kollektivavtal 20210901, Utvärdering 20220930 
 
 
20210423 

Parkeringsövervakning inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  
Utvärdering ny upphandling, utökad tid (hösten 2022) 
 
 
20210423 

Medborgarförslag om belysning och informationsskylt av gamla Kungsvägen i 
Fellingsbro 
Förbundet föreslår att Lindesbergs kommun (nämnden med ansvar för kulturfrågor) 
undersöker möjligheterna att märka upp Kungsvägen. 
Lindesberg - Beslut ej taget i kommunen 
 
 
20210423 

Medborgarförslag om att göra Fellingsbro mer attraktivt som bostadsort inom 
förbundets verksamhetsområde 
-Hastighetsöversyn ska genomföras under året och en hastighetssänkning förbi 
Ekbackens skola till 30 km/h kommer att genomföras under året. (ej utfört) 
-Vägmärke för återvändsgatan ska sättas upp snarast (ej utfört) 

 
 
20210611 

Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30km/h utanför Fröviskolan och 
förskolan i Frövi, Lindesbergs kommun 
Förbundet får i uppdrag att verka för att medborgarens förslag genomförs under 2022. 
(ej utfört) 
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20210917 

Remissyttrande, medborgarförslag om hundrastgård och  
utemiljö i Brogårdsområdet i Fellingsbro, Lindesbergs kommun 
Direktionen föreslår att kommunen lämna över frågan om utemiljön vid Idrottsvägen 2 
till FALAB/LIBO. Det rekommenderas att stämma av utvecklingen av fastighetens 
utemiljö med en eventuell nygestaltning av parkmarken.  
För parkmarken föreslås att lämna ett utredningsuppdrag för en ny gestaltning.  
För kvartersmarken kan kommunen lämna ett uppdrag till förbundet att sköta marken 
tillsvidare som parkmark (del av Kvasta 1:46) i enlighet med utredningsuppdraget.  
För en gångvägsförbindelse under järnvägsbron föreslås att lämna ett utred-
ningsuppdrag för vägdragning till förbundet.  
För hundrastgården kan kommunen beställa en projektering av förbundet. En 
kostnadsuppskattning för en enkel hundrastgård, 20 x 40 m med ett staket på 1,3m 
ligger på ca 275 tkr. För driften rekommenderas föreningsdrift 
Beslut ej taget i kommunen. 
 
20211015 

Utökning av tjänst inom projektenheten  
Beslutar att projektenheten utökas med en tjänst på 100%.  
Utökningen utvärderas i samband med nästa års måluppföljning för enheten. 
 
20220422 

Förslag till ny systemlösning gällande reservvattenledning Nora-Lindesberg 
Beslutar att: 

1. Godkänna VA-avdelningens förslag på ny systemlösning för reservvattenledningen 
mellan Nora och Lindesbergs kommun. 

2. Tilldela VA-avdelningen uppdraget att ta fram ett förslag till avtal mellan Nora  
och Lindesbergs kommun som reglerar drift av reservvatten-ledningen i  
framtiden. 
3. Godkänna kostnadsfördelningen för tillkommande ledningsarbete i punkt 4  
enligt fördelning, Nora kommun 2/3 av totala kostnaden och Lindesbergs 
kommun 1/3 av totala kostnaden, enligt nytta av ledningarna. 
Samt att föreslå Kommunfullmäktige i Nora och Lindesbergs kommun att: 

4. Tilldela VA-avdelningen uppdraget att utföra ledningsförläggning av två stycken 
dricksvattenledningar dimension 315 mellan Västra sund och  
Älvstorp, se bilaga 6, och två stycken dricksvattenledningar dimension 315  
mellan Älvstorp och Pershyttan högreservoar se bilaga 7, till en beräknad  
kostnad av: 
• 3,8 mkr (-6,9 mkr avdraget från tidigare äskade medel) för Nora kommun. 

• 5,3 mkr för Lindesbergs kommun. 
 
Beslut ej taget i Lindesbergs kommun och Nora kommun. 
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20220422 

Remissyttrande, medborgarförslag om belysning på Bergslagsvägen i 
Lindesberg ut till riksväg 50, Lindesbergs kommun 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår att man avvaktar med att sätta upp 
belysning, tills att kommunala beslut om utbyggnad av gång- och cykelbana har tagits, 
och anläggs längs föreslagen sträcka på Bergslagsvägen. 

Beslut ej taget i kommunen. 
 
20220422 

Remissyttrande, motion om båtplatser och gästbrygga i Lindesjön, 
Lindesbergs kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförbundet är positiva till att 
fortsätta att utveckla kommunen genom att utreda platser för tillkommande 
gästbryggor samt att se över förutsättningarna för båttrafiken och att utvecklingen går 
i linje med antagna dokument. För att komma vidare föreslås att kommunen beslutar 
om att genomföra en förstudie samt att avsätta medel för detta. Därefter kan en 
arbetsgrupp av berörda tjänstepersoner ta fram förslag på platser utifrån antagna 
dokument som Bryggprogrammet samt kostnadsuppskattningar. 
Beslut ej taget i kommunen.  
 
20220610 

Beslut om byggstart Lindesbergs avloppsreningsverk 
Beslutar att föreslå kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun att påbörja  
ombyggnationen av Lindesbergs reningsverk. 
Beslut ej taget i kommunen. 
 

 

20220826 

Förslag till utökning av två tillsvidare tjänster och en tillfällig tjänst inom VA-
avdelningen 
Beslutar om utökning av en tillsvidare tjänst på heltid som Arbetsledare VA-utredning, en 
tillsvidare tjänst på heltid som VA-utredare samt en tidsbegränsad tjänst av 
anläggningsarbetare med C-behörighet under max ett år. 
 
Tjänsterna och det nya arbetssättet med att i högre grad utreda VA-ledningsnät och 
verk ska utvärderas vid årsskiftet 2023/24 och återrapporteras till direktionen. 
 
20220826 

Förslag till utökning av VA-ingenjör 2022  
Beslutar att utöka VA-avdelningen med en stycken tillsvidare heltidsanställning av en 
VA-ingenjör. 
 
Tjänsten och det nya arbetssättet, med att i högre grad utreda VA-ledningsnät och verk 

ska utvärderas vid årsskiftet 2023/24 och återrapporteras till direktionen. 
_______ 


