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Kallelse till Kommunstyrelsen 

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

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller 
rakvatten! 

Bengt Storbacka Rouzbeh Isa 

Ordförande Sekreterare 

Ledamöter Ersättare 

Bengt Storbacka, ordförande (S) Anders Ceder (S) 

Kristine Andersson (S) Joacim Hermansson (S) 

John Omoomian (S) Nafih Mawlod (S) 

Jonas Bernström (S) Elin Axelsson (S) 

Tommy Kragh (S) Sofie Kratz (S) 

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

Mathz Eriksson (C) Magnus Storm (C) 

Ulf Axelsson (V) Fredrik Sundén Vessling (V) 

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

Lillemor Bodman (M) Göran Gustavsson (M) 

Markus Lundin (KD) Conny Ärlerud (M) 

Nils Detlofsson (L) Inger Griberg (MP) 

Fredrik Rosenbecker (SD) Vakant 

Jari Mehtäläinen (SD) Tommy Lönnström (SD) 

Tom Persson (SD) Björn Larsson (-) 
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Föredragningslista 

Nr. Ärende Dnr 

 Val av justerare   

 Beslutsärenden   

1. Kommundirektören informerar  

2. Kommunkompassen återrapportering KS 2020/168 

3. Månadsuppföljning oktober-2021 KS 2021/38 

4. Riktlinje för investeringar KS 2021/209 

5. Årshjul för kommunstyrelsens uppsiktsplikt KS 2021/267 

6. Årshjul för planering och uppföljning 2022 KS 2021/267 

7. Uppsiktplikt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
2021 

KS 2020/270 

8. Finansiering av visstidsanställda vikarier inom förskola 
2021 för elever på barn- och fritidsprogrammet 

KS 2021/272 

9. Äskande om 7 miljoner kronor för skolskjutskostnader 
till barn- och utbildningsnämnden 

KS 2021/125 

10. Medborgarförslag om flytt av 7 dygnsparkeringen vid 
Banvägen i Lindesberg 

KS 2020/10 

11. Detaljplan del av Tredingen 1:1 med flera KS 2020/334 

12. Reglemente för kulturstipendium från 2022 KS 2021/277 

13. Reglemente för föreningsledarstipendium från 2022 KS 2021/278 
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14. Reglemente för byggnadspris från 2022 KS 2021/279 

15. Internkontrollplan 2022 Kommunstyrelseförvaltningen KS 2021/238 

16. Verksamhetsplan 2022 för 
kommunstyrelseförvaltningen 

KS 2021/126 

17. Meddelanden   

18. Delegationsärenden   
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    KS 2020/168 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen (beredande) 

Kommunkompassen återrapportering 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Kommunkompassen genomförs nästa gång år 2024 
 Deluppföljningar sker under 2022 och 2023 via uppsiktplikten 

Ärendebeskrivning 

På kommunstyrelsen 14 september 2021, så redovisades resultatet för 
utvärderingen av kommunkompassen. På sammanträdet kom ett förslag på att en 
ny utvärdering ska ske igen år 2023. Att genomföra kommunkompassen är ett 
stort men bra arbete för att se vilka delar som behöver förbättras inom de 
områden som utvärderas. En kontakt med Sveriges kommuner och regioner har 
skett och rekommendationen från dem är att inte genomföra för tätt för att kunna 
se ett resultat av åtgärder av förbättringsförslagen. Under 2023 så kan nya 
konstellationer inom politiken vara aktuell och politiken är involverade i denna 
utvärdering och då det kan det vara svårt för nya ledamöterna att deltaga.  
Deluppföljning kan ske till kommunstyrelsen hur arbetet pågår utifrån 
utvärderingen genom att ha det med i årshjulet för uppsiktsplikten. 
Kommunkompassen är ett utvärderingsinstrument som sker tillsammans med 
Sveriges kommuner och regioner. De värderar kommunens övergripande ledning och 
styrning och även funktionaliteten av styrning, ledning, processer och aktiviteter i 
verksamheten utifrån de frågor vi ställer. Underlaget till utvärderingen hämtas 
framförallt från intervjuer med olika funktioner samt från information på 
kommunens webbsidor och dokumentation som ska lämnas in i förväg.  
Utvärderingsresultatet presenteras i en skriftlig rapport där kommunens styrkor och 
förbättringsmöjligheter presenteras. Kommunen får även en muntlig återföring av 
resultatet. Kommunkompassen är ett normerande verktyg och har en poängskala 
som gör det möjligt att jämföra olika utvärderingsresultat med varandra.  
Den tematiska strukturen utgörs av fyra huvudområden med åtta underområden 
enligt följande;  
Demokrati och samhällsutveckling  

1. Samspel mellan förtroendevalda och medborgare  
2. Samhällsutveckling  
Styrning och effektivitet  

3. Styrning och kontroll  
4. Effektivitet  
Service och kvalitet  

5. Brukarens fokus  
6. Kvalitetsutveckling  
Arbetsgivarpolitik  

7. Arbetsliv  
8. Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 2 (2)  

 



§172/21 Kommunkompassen återrapportering - KS 2020/168-11 Kommunkompassen återrapportering : Kommunkompassen återrapportering

   
 

 2 (2)  

 

 

Vart och ett av de åtta områdena kan ge 100 poäng vilket innebär att den maximala 
poängnivån i Kommunkompassen är 800 poäng.  
En grundläggande struktur finns inom de åtta frågeområdena. Eftersom 
utvärderingen görs utifrån ett övergripande perspektiv, söker de alltid någon 
gemensam strategi kring hur kommunen hanterar det som efterfrågas. Denna kan 
vara väldokumenterad och/eller visa sig i olika aktiviteter som stärker och utvecklar 
de olika områdena. undersöker givetvis även dessa olika aktiviteter och vi vill se att 
alla verksamheter jobbar med det som efterfrågas på olika sätt. Slutligen vill vi att 
kommunen kan visa att olika arbetssätt leder till faktiska resultat och att dessa 
resultat återkommande följs upp och analyseras. Medborgar- och brukarfokus ska 
finnas i allt vad som görs.  
Under SKR:s besök i kommunen, sker gruppintervjuer med fem olika grupper. Syftet 
är att få en helhetsbild av det som utvärderas, både utifrån systematik, omfattning 
och effekt i hela kommunen. Intervjuer sker med följande grupper:  
1. Ledande politiker, ofta blocköverskridande  
2. Ledande tjänstpersoner, kommundirektör med ledningsgrupp  
3. Förvaltningschefer och bolagschefer  
4. Första linjens chefer, enhetschefer  
5. Fackligt förtroendevalda.  
 
 

 
 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 

För åtgärd: 

Controller 

För kännedom: 

 

Bilagor: 
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    KS 2021/38 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen (beredande) 

Månadsuppföljning oktober-2021 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar samtliga 
nämnder att hålla budget samt att besluta och verkställa sina 
effektivisering 

Ärendebeskrivning 

I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det ska ske en 
enklare ekonomisk avstämning efter februari och september from 2021. För 
att sedan göra djupare analyser efter mars, april, augusti och oktober.  I juni 
månad beslutade kommunfullmäktige att revidera Mål och Budget för år 2021 
då skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning ökar med 33 Mnkr 
enligt skatteprognosen från april månad.  Socialnämnden tilldelades 25 Mnkr, 
tillväxtnämnden 2 Mnkr och kommunstyrelsen 6 Mnkr.  Efter tio månader så 
visar kommunens verksamheter på ett underskott mot budget med 21,4 
Mnkr, och finansen (skatter, bidrag med flera) visar på ett överskott med 37 
Mnkr mot budget Finansens överskott beror främst på att kostnader är lägre 
för personalomkostnader, pensioner och avskrivningar samt är bättre 
skatteprognos i september jämfört med budget. Den största negativa 
avvikelsen efter tio månader mot budget har socialnämnden och underskottet 
är 23,6 Mnkr.  Barn- och utbildningsnämnden visar på ett underskott mot 
budget efter tio månader med 16,6 Mnkr.  Underskotten följer nivån som 
delåret per sista augusti. Prognosen för socialnämnden är 1 Mnkr bättre samt 
för finansförvaltningen jämfört med delåret. Helårsprognosen för resultatet är 
19,9 Mnkr och det är 11,4 Mnkr bättre än budgeterat resultat.  . 
 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 

För åtgärd: 

Barn-och 
utbildningsförvaltning,Socialförvaltning,Samhällsbyggandsförvaltning,Komm
unstyreselförvaltningen,Tillväxtförvaltningen 

För kännedom: 

Ekonomienheten 

Bilagor: 

Månadsuppföljning oktober 2021 
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1 Verksamhetsuppföljning 

1.1 Befolkning 

 

1.2 Arbetslöshet Lindesbergs kommun 

Ungdomsarbetslösheten (öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd) var i 
september 2021 på samma nivå (kvinnor 10 %, män 10,6%) som i början på 2020. För 
kvinnor så är arbetslösheten högre jämfört med regionen och för män så är den lägre jämfört 
med regionen. 

 

Arbetslösheten för utrikesfödda ungdomar i Lindesbergs kommun är på lägre nivå än 
regionen både för kvinnor och män. För kvinnor så har den minskat från ett snitt på 23,8 
procent år 2020 till 16,2 procent i september, den har även minskat för män från ett snitt på 
29,7 procent 2020 till 23,3 procent i september 2021. Det är lägre både för de som är öppet 
arbetslösa samt personer som deltar i program med aktivitetsstöd. 
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Den totala arbetslösheten är lite lägre för män jämfört med kvinnor i Lindesbergs kommun i 
september månad. Jämfört med regionen så är den lägre för män och på samma nivå för 
kvinnor. Jämfört med 2020 så har den sjunkit från 9,4 procent till 7,5 procent för män och för 
kvinnor så har den sjunkit från 8,7 procent till 7,9 procent. 

 

Den totala arbetslösheten för utrikesfödda ligger kvar på en hög nivå både för kvinnor och 
män men är lägre jämfört med regionen. 
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1.3 Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron efter oktober månad är 6,44 procent och den sjunker sakta nedåt. En 
del som påverkar skillnaden mellan förvaltningar är möjlighet att jobba hemifrån vid symtom 
och förkylningar. 
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1.4 Ekonomiskt bistånd

Avvikelse -1,0 Mnkr, prognos -1,8 Mnkr. Budgeten har höjts med 5,0 Mnkr sedan senaste
prognostillfället vilket påverkar avvikelsen positivt. Prognosen har dock förbättrats mer än
förändringen i budgeten på grund av en trend med lägre nivåer av utbetalt försörjningsstöd
under årets andra halva. Utbetalningen i oktober var den lägsta för en enskild månad sedan
augusti 2017.
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2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 

2.1 Drift totalt kommunen  

Nämnd/förvaltning Nettokostnad 
Budget 
jan-okt 

Budget-
avvikelse 

jan- okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Revision 0,5 0,8 0,3 0,9 0,9 0,0 

Kommunstyrelsen 136,4 158,0 21,6 167,9 189,8 21,9 

varav 
Kommunstyrelseförvaltningen 

67,7 89,4 21,7 86,1 107,5 21,4 

varav VA/Renhållning 0,7 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 

varav 
Överförmyndarverksamhet 

2,1 2,9 0,8 3,0 3,5 0,5 

varav 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

40,8 40,5 -0,3 48,6 48,6 0,0 

varav Räddnings- och 
säkerhetsverksamhet 

25,1 25,2 0,1 30,2 30,2 0,0 

Tillväxtnämnden 70,5 68,6 -1,9 84,1 81,8 -2,3 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

554,8 538,2 -16,6 665,6 648,6 -17,0 

Socialnämnden 500,9 477,3 -23,6 598,6 570,0 -28,6 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

14,0 12,9 -1,1 16,5 15,6 -0,9 

Totalt 1 277,0 1 255,6 -21,4 1533,7 1506,8 -26,9 

Finansiering -1 298,8 -1 261,8 37,0 -1 553,6 -1515,3 38,3 

Resultat 21,8 6,2 15,7 19,9 8,5 11,4 

2.2 Investeringar totalt kommunen 

Nämnd/förvaltning Utgift Prognos helår Budget 2020 Budgetavvikelse 

Kommunstyrelsen 25,5 74,1 140,1 66,0 

varav kommunstyrelsen 0,0 0,0 0,3 0,0 

varav 
Kommunstyrelseförvaltningen 

7,0 15,8 42,9 27,1 

varav VA/Renhållning 14,1 41,8 70,5 28,7 

varav 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

4,4 16,5 26,4 9,9 

Tillväxtnämnden 0,0 0,7 0,7 0,0 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

10,5 36,1 36,1 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

0,5 1,0 2,5 1,5 

Socialnämnden 0,8 1,3 1,0 -0,3 

Totalt 37,3 113,2 180,1 67,2 
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2.3 Kommunstyrelseförvaltningen 

Drift 

Verksamhet 
Netto-

kostnad 
Budget 
jan-okt 

Budget-
avvikelse  

jan-okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Kommunledning 3,3 3,7 0,4 4,4 4,4 0,0 

Färdtjänst 4,6 6,2 1,6 5,7 7,4 1,7 

Vägbidrag 1,1 1,3 0,2 1,6 1,6 0,0 

Marknadsföringsbidrag 1,1 1,2 0,1 1,2 1,2 0,0 

Politiskverksamhet 4,1 14,8 10,7 5,7 18,2 12,5 

Ekonomienhet/ekonomistyr
ning 

7,1 7,6 0,5 9,0 9,2 0,2 

Övrig verksamhet, ekonomi 0,8 0,8 0,0 1,0 1,0 0,0 

Kanslienhet 10,1 11,0 0,9 12,7 13,2 0,5 

Personalenhet 8,1 9,2 1,1 10,3 11,0 0,7 

IT-teleenhet 16,7 17,7 1,0 21,2 21,2 0,0 

Övrig verksamhet, personal 2,7 2,9 0,2 3,2 3,4 0,2 

Personalbefrämjande 
verksamhet 

4,6 4,8 0,2 5,1 5,7 0,6 

Måltidsverksamhet 0,7 0,7 0,0 0,9 0,9 0,0 

Näringslivsenhet, landsbygd 3,2 3,0 -0,2 3,6 3,6 0,0 

Mark- och exploatering -0,5 4,5 5,0 0,5 5,5 5,0 

       

Totalt 67,7 89,4 21,7 86,1 107,5 21,4 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett prognostiserat överskott vid helår på 21,4 Mnkr. 
Den största positiva avvikelsen har politisk verksamhet. Det är planeringsreserven och 
projektmedel som visar överskott med 12,5 Mnkr. 

Verksamheterna under personal-och löneenheten redovisar tillsammans ett överskott på 1,5 
Mnkr. Avvikelsen beror att omfördelning av arbetsuppgifter har skett inom enheten och att 
vikarier inte har tillsatts under sjukdom/frånvaro. Den fackliga verksamheten har inte skett i 
samma utsträckning som normalt under covidtiden. Statliga ersättningar har sökts och 
beviljats utifrån rehabiliterande insatser. Kommunens hälsofrämjande arbete, aktiviteter och 
utbildningar har varit begränsade under pandemin. 

I jämförelse med kostnad och antal färdtjänstresor som utfördes i september 2020/2021 har 
kostnaden för färdtjänstresorna ökat 8 % och antalet resor har minskat 5 %. 
Detta beror delvis på att jämförelsen med föregående år blir missvisande då pandemin hade 
större påverkan på utfallet än nuvarande år. Innan pandemin hade färdtjänst tilldelats ett 
budgettillskott på 1 mnkr. Detta tillskott hade inte räckt till för att kunna frångå en negativ 
budgetavvikelse men eftersom pandemin trädde i kraft blev antalet resor/kostnader betydligt 
lägre än då förväntat. Helårsprognos: 1,7 mnkr 

Mark- och exploateringsverksamheten redovisar ett överskott på helår på 5,0 Mnkr. Det beror 
på att mark och tomter har sålts. 

Övriga verksamheter redovisar ett +-0 resultat eller ett mindre överskott. 
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Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2020 
Budgetavvikelse 

helår 

Till 
kommunstyrelsens 
förfogande 

0,0 0,0 0,3 0,3 

Industrirakan norra 
delen 

0,6 0,6 0,0 -0,6 

Busshållplatser 0,0 0,0 0,5 0,0 

Gång- och cykelväg 
Siggebohyttevägen 

1,9 1,9 1,1 -0,8 

Gång- och cykelvägar 
enlig plan 

0,0 1,3 2,5 1,2 

Mark- och 
exploatering 

0,0 0,0 3,5 3,5 

Vändplan 
Guldsmedshyttan 

    

Utgift 0,6 6,8 6,8 0,0 

Inkomst 0,0 1,4 1,4 0,0 

Netto 0,6 5,4 5,4 0,0 

Nytt villaområde 
Lindesberg 

0,0 0,0 10,0 10,0 

Exploatering Frövi 
industriområde 

1,0 2,5 15,9 13,4 

E-tjänster 0,2 0,2 0,2 0,0 

Utrustning måltid 0,1 0,3 0,3 0,0 

Inventarier måltid ny 
skola 

2,6 3,0 3,0 0,0 

E-arkiv 0,0 0,0 0,1 0,1 

Totalt 7,0 15,2 42,8 27,1 

Projekt gång- och cykelväg Siggebohyttevägen där är prognosen att kostnaden landar på 2,9 
Mnkr men det är även beviljat en intäkt på 1 Mnkr så prognosen är att nettoavvikelsen blir -
0,8 Mnkr. Det beror främst på ökade kostnader för material. 

Nytt villaområde kommer inte att förbrukas under 2021 men kommer att behövas under 
2022 till ny tomterna i Torphyttan. 

Exploateringsområdet i Frövi kommer inte att nyttjas fullt ut under 2021 men kommer att 
behövas under 2022 för att färdigställas utifrån ny detaljplan. 

Budget för gång- och cykelväg enligt plan kommer inte att användas under 2021 fullt ut då 
kommunen har fått beviljat intäkter för planerade gc-vägar under 2022. 

E-arkiv kommer inte att påbörjas under 2021. 

Budget för mark och exploatering kommer inte att behövas under 2021 då prioritering har 
varit att jobba med Frövi industriområde. 
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2.4 Tillväxtnämnd 

Drift 

Verksamhet 
Nettokostn

ad 
Budget 
jan-okt 

Budgetavvik
else jan-okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvik
else helår 

Nämnden 0,3 0,3 0,0 0,4 0,4 0,0 

Administration/l
edning 

4,3 4,5 0,2 5,4 5,4 0,0 

Arbetsmarknads
enheten 

9,1 9,6 0,5 10,6 10,8 0,2 

Kulturenheten 35,9 35,7 -0,2 42,9 42,9 0,0 

Utbildningsenhet
en 

20,9 18,5 -2,4 24,8 22,3 -2,5 

Totalt 70,5 68,6 -1,9 84,1 81,8 -2,3 

Tillväxtförvaltningen redovisar under perioden januari till och med oktober en avvikelse på -
1,9 mnkr. 

Arbetsmarknadsenheten har en positiv avvikelse till följd av bland annat långtidsfrånvaro, 
även statliga bidrag som täckt upp för budgeterade personalkostnader. 

Kulturenhetens negativa avvikelse avser förväntade intäkter gällande föreningslokaler, dessa 
inkommer under november samt december månad. 

Utbildningsenheten har under en längre tid varit förvaltningens stora utmaning, då främst 
verksamhet sfi. Detta till följd av minskad ersättning av statsbidrag från Migrationsverket. 
Denna minskning framgår i diagrammet nedan. 

Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2021 
Budgetavvikelse 

helår 

Inventarier bibliotek 0,0 0,7 0,7 0,0 

Totalt 0,0 0,7 0,7 0,0 

2.5 VA/Renhållning 

Drift 

VA/Renhållning Nettokostnad 
Budget 
jan-okt 

Budgetavvikelse 
jan-okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvikelse 
helår 

Vatten- och 
avlopp 

0,7 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 

Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt 0,7 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 
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Investeringar 

VA/Renhållning Utgift Prognos helår Budget 2021 
Budgetavvikelse 

helår 

Mindre 
ledningsarbeten 

0,2 1,8 3,0 1,2 

Pumpstation 
Prästbron 

1,5 4,5 6,5 2,0 

Loddamm 
Loppholmen 

0,0 0,5 2,6 2,1 

Reservvattenledning 
Nora-Lindesberg 

1,5 8,5 8,5 0,0 

Minireningsverk 
Öskevik-Mårshyttan 

1,5 3,0 1,9 -1,1 

Torphyttan 0,0 0,0 3,9 3,6 

Gamla Vibyn 0,0 0,1 1,0 0,9 

Överföringsledning 
Löa- Vasselhyttan 

2,7 6,0 6,0 0,0 

Reningsverk 
Lindesberg 

1,5 3,4 3,4 0,0 

Mindre va-
anläggningar 

1,4 3,2 6,8 3,6 

Ny 
återvinningscentral 
Lindesberg 

0,0 0,2 0,5 0,3 

Gusselby 
verksamhetsområde 

1,4 0,2 2,9 2,6 

Projekt dagvatten 
Kristinavägen 

0,0 0,4 0,4 0,0 

Rya vattenverk 2,1 7,0 22,0 15,0 

Kvalitetshöjande 
åtgärder 

0,3 2,5 1,0 -1,5 

Totalt 14,1 41,3 70,4 28,7 

Torphyttan har inte påbörjats pga av överklagande av detaljplanen. 

Loddammen kommer att genomföras under 2022. 

Rya vattenverk projektering pågår och start kommer att ske under sen hösten och slutföras 
under 2022. 

Gusselby verksamhetsområde där inkom inga anbud vid första upphandlingen, men nu är nytt 
upphandlingsförfarande genomfört och projektet är upphandlat och kommer att påbörjas 
under 2022. 

Mindre ledningsarbeten där är den avvikelse pga en tidsfördröjning av schakt- och 
transportavtalet. 

Mindre va-anläggningars avvikelse beror främst på problematik med placering av Klotens 
miniverk. 
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2.6 Barn- och utbildningsnämnd 

Drift 

Barn- och 
utbildnings-
förvaltning 

Nettokostnad 
Budget 
jan-okt 

Budgetavvikelse 
jan- okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvikelse 
helår 

Grundskola 230,6 220,9 -9,5 277,1 268,1 -9,0 

Förskola 124,4 129,9 5,4 153,9 155,3 1,5 

Gymnasieskola 118,9 108,6 -10,3 138,6 130,6 -8,0 

Fritidshem 22,4 23,9 1,5 27,2 28,7 1,5 

Central 
verksamhet 

15,4 14,8 -0,6 17,7 17,7 0,0 

Särskola 15,2 12,2 -3,0 17,6 14,6 -3,0 

Kulturskola 7,2 8,0 0,8 9,5 9,7 0,2 

Förskoleklass 14,3 14,2 -0,1 17,1 17,1 0,0 

Gymnasiesärskola 5,6 4,6 -1,0 6,0 5,5 -0,5 

Fritidsgård 0,8 1,1 0,2 1,0 1,3 0,3 

Totalt 554,8 538,2 -16,6 665,7 648,6 -17,0 

Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2021 
Budgetavvikelse 

helår 

Lindbackaskolan 7,7 30,2 31,0 0,8 

IT på nya 
Brotorp/Lindbacka 

0,9 1,8 1,8 0,0 

Undervisningsinventarier 
gymnasieskolan 

0,1 1,0 1,0 0,0 

Inventarier grundskolan 0,0 0,9 0,9 0,0 

Idrottshall Ekbackens 
skola 

0,1 0,4 0,4 0,0 

Inventarier 
Brotorpsskolan 

1,8 1,8 1,0 -0,8 

Totalt 10,6 36,1 36,1 0,0 
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2.7 Socialnämnd 

Socialförvaltninge
n 

Nettokostna
d 

Budge
t jan-

okt 

Budgetavvikels
e jan-okt 

Progno
s helår 

Budge
t helår 

Budgetavvikels
e helår 

Administration 19,5 22,4 2,9 22,9 26,8 3,9 

Funktionsstöd 123,7 121,1 -2,6 148,9 144,8 -4,1 

Individ- och familj 92,9 83,5 -9,4 114,7 100,2 -14,5 

Vård och omsorg 264,8 250,3 -14,5 312,1 298,2 -13,9 

Totalt 500,9 477,3 -23,6 598,6 570,0 -28,6 

Socialförvaltningens avvikelse per sista oktober uppgår till -23,6 Mnkr och prognos för 
helåret är -28,6 Mnkr (föregående års utfall -25,3 Mnkr). Procentuell prognostiserad 
budgetavvikelse helår är 5,0 %. I Kommunfullmäktige 2021-06-07 beslutades om en 
ändringsbudget för 2021 som innebär 25,0 Mnkr i tilläggsanslag för Socialnämnden. Tillägget 
finns är fördelat enligt följande efter beslut i SN 20211028: 

  

Licenser IT berör samtliga verksamhetsområden 2,2 Mnkr 

Försörjningsstöd 5,0 Mnkr 

Socialsekreterare 1,4 Mnkr 

Familjehem barn och unga 4,3 Mnkr 

Gruppbostäder LSS 1,35 Mnkr 

Hemtjänst 5,0 Mnkr 

Korttidsboende Vård och Omsorg 0,75 Mnkr 

Hälsofrämjande och Förebyggande arbete 5,0 Mnkr 

Det finns inget beslut om ersättning för merkostnader orsakade av Covid-19 gällande 2021 
för kommunerna. Socialförvaltningen fortsätter dock att påverkas av pandemin genom att 
riktlinjerna om att vara hemma vid små förkylningssymptom ökar kostnaderna för 
vikarier/övertid samt att samma hygienrutiner fortsätter att gälla vilket medför höga 
materialkostnader. Sjuklönen ersätts fortfarande till viss del. Inom Individ och 
familjeomsorgen märks en ökning av antalet placeringar såväl gällande barn, vuxna och 
skyddsplaceringar. Det skulle kunna vara en effekt av restriktionerna i samband pandemin 
men det är svårt att fastslå med säkerhet än så länge. 

I januari betalades semesterlönen ut för de som semesterväxlat 2020 men som inte haft 
möjlighet att ta ut alla sina semesterdagar på grund av pandemin, i år har 
semesterlönekostnaderna ökat markant vilket tyder på att mer semester tagits ut. Kostnaden 
för detta kommer att regleras med en minskning av semesterlöneskulden i slutet på året 
vilket beaktas i prognosen. 

Administrationen har en positiv avvikelse med 2,9 Mnkr, prognos för helåret är 3,9 Mnkr (fg 
års utfall 0,5 Mnkr). Den positiva prognosen beror på att det finns intäkter om 1,0 Mnkr 
gällande ersättningarna för merkostnader för Covid-19 avseende 2020 samt att en budget för 
Hälsofrämjande och förebyggande insatser om 5,0 Mnkr finns här och den väntas inte 
användas i år. 

E-hälsa och myndighet. Avvikelse -2,4 Mnkr, prognos -2,3 Mnkr. Avvikelsen avser installation 
av medicinskåp samt licenskostnader och en överanställning under perioden mars-augusti 
som är kopplad till implementeringen av IBIC. Det saknas 0,2 Mnkr intäkter i utfallet per sista 
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oktober.

Funktionsstöds avvikelse per sista oktober är -2,6 Mnkr, prognos för helåret -4,1 Mnkr (fg
års utfall -0,5 Mnkr).

Gruppboende. Avvikelse -0,5 Mnkr, prognos -0,7 Mnkr. Orsaken till avvikelsen är
personalkostnader. Det har varit ovanligt svårt att rekrytera vikarier samt mer
övertidskostnader under sommaren. Det är också flera boenden som har behov av extra
resurs kopplat till enskildas behov vilket syns genom ökade timvikariekostnader. Prognosen
och avvikelsen är förbättrad på grund av budgetti llskott med 1,35 Mnkr.

Daglig verksamhet. Avvikelse -0,1 Mnkr, prognos -0,2 Mnkr. Det är flera enskilda som behöver
extra resurser vilket medför att kostnaderna för personal ökat och kommer fortsätta att vara
på en något högre nivå än budgeterat. Under början av året fanns även behov av en utökning
av en lokal kopplat till en enskilds behov. På grund av högre intäkter än budgeterat sänks
prognosen något.

Personlig assistans. Avvikelse 1,6 Mnkr, prognos 1,5 Mnkr. Det har kommit in retroaktiva
intäkter i två ärenden vilket ger en positiv avvikelse trots utökningar i befintliga ärende och
vaken natt istället för jour i ett.

Barn och ungdomsboende externt. Avvikelse -0,3 Mnkr, prognos -0,6 Mnkr. En extern
placering har blivit förlängd med två månader samt att det ti llkommer en utöver budget från
och med november vilket ger en negativ prognos.

Externa placeringar vuxna. Avvikelse -3,6 Mnkr, prognos -4,3 Mnkr. Budgeten täcker inte
kostnaden för de befintliga placeringarna vilket medför att två placeringar är ofinansierade
hela året. Under året har det tillkommit ytterligare en placering samt att det har skett en
utökning i en befintlig. Två placeringar har även avslutats.

Individ och famil j har en avvikelse med -9,4 Mnkr, prognos -14,5 Mnkr (fg års utfall -14,6
Mnkr).

Alkohol och narkotikagruppen. Avvikelse -0,3 Mnkr, prognos -0,5 Mnkr. Avvikelsen beror på
en överanställning inom öppenvården samt att öppenvårdslösningen Previct köpts in.

HVB vuxna. Avvikelse -1,2 Mnkr, prognos -1,6 Mnkr. Det har tillkommit ytterligare ett LVM
samt fyra andra placeringar vilket medför en högre prognos än tidigare.
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Familjehem. Avvikelse -3,9 Mnkr, prognos -4,4 Mnkr. Prognosen och avvikelsen är lägre än vid
delåret på grund av en höjning av budgeten med 4,3 Mnkr. Kostnaderna för familjehem
prognostiseras öka med 45 % i år jämfört med föregående år. På grund av det ökade trycket
är det svårt att få tag på familjehem vilket medfört att antalet konsulentstödda placeringar
ökat. För att kunna rekrytera fler familjehem har ytterligare en heltid anställts genom
finansiering via statsbidrag. En hög andel är förväntade eller planerade uppväxtplaceringar
vilket gör att kostnaderna kommer fortsätta på en högre nivå en längre tid då medelåldern på
de placerade barnen är 10 år.

HVB barn. Avvikelse -4,4 Mnkr, prognos -7,0 Mnkr. Avvikelsen beror på att tre placeringar
med dygnskostnader mellan 9000 - 11 000 kr finns med under första halvåret. Det är även
flera ärenden som har förlängts. De förväntade kostnaderna baseras på de placeringar som är
kända vid prognostillfället sammanvägt med hur många/ vilka typer av placeringar som
brukar finnas under ett år.
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Barn- och ungdomsgruppen. Avvikelse -0,1 Mnkr, prognos -0,3 Mnkr. Den negativa avvikelsen
beror på kostnader för konsulter som arbetat fram till mitten på mars. De överanställningar
som varit under året är nu finansierade med budgettillskottet om 1,4 Mnkr. Utökningen av
personalgruppen kopplas det ökade antalet orosanmälningar och inledda utredningar de
senaste åren.

Vår d och omsorg har en avvikelse per sista oktober med -14,5 Mnkr, prognos -13,9 Mnkr (fg
års utfall -8,3 Mnkr).

Bemanningsenhet. Avvikelse -0,5 Mnkr, prognos -0,5 Mnkr. Det är en överanställning jämfört
med budget på grund av hög efterfrågan från beställande verksamheter.

Sjukvård. Avvikelse -2,1 Mnkr, prognos -0,8 Mnkr. Den stora avvikelsen beror till största delen
på kostnader för sommarvikarier. Några undersköterskor har fått utökad delegering dels för
att förbättra arbetsmiljön och dels patientsäkerheten genom att vara ett stöd för befintlig
sköterska. Kompensation avseende vaccinering från Region Örebro län väntas preliminärt
uppgå till 0,8 Mnkr och den kommer att betalas ut under november månad.

Särskilt boende/ demens. Avvikelse -6,2 Mnkr, prognos -6,5 Mnkr. Avvikelsen inom
verksamheten är högre än normalt. Det beror både på att det under början av året var höga
kostnader för övertid och timvikarier avseende december 2020 fallit ut i januari. Det är ett
ärende på ett av boenden som kräver mer personal på natten vilket gör att det är 1,8 heltider
utöver budget och det kommer även utökas till dagpersonal. Det har varit behov av mycket
extra resurs kopplat till enskildas behov på flera boenden och kostnaden för extra resurs är
hittills 1 455 tkr, jämfört med 195 tkr samma period föregående år. Kostnaderna för
semesterlön har ökat jämfört med föregående år vilket är positivt då semesterlöneskulden
ökade markant under 2020. Svårigheter i att få tag på vikarier gör även att kostnaderna för
övertid ökar på några boenden.
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Hemtjänst. Avvikelse -7,3 Mnkr, prognos -7,0 Mnkr. Prognosen och avvikelsen är förbättrad
på grund av budgettillskott om 5,0 Mnkr. Kostnaderna är högre än föregående års utfall på
grund av att de beviljade timmarna fortsätter att vara på en högre nivå men också att
kostnaden för en hemtjänsttimme ökat. Kostnaderna för semesterlön har ökat jämfört med
föregående år vilket är positivt då semesterlöneskulden ökade markant under 2020, det
medför även högre kostnader för personal som ska ersätta de som är frånvarande.

Korttids. Avvikelse -0,1 Mnkr, prognos -0,3 Mnkr. Både prognosen och avvikelsen är
förbättrade på grund av ett budgettillskott om 0,75 Mnkr men också på grund av lägre
kostnader än väntat trots en hög beläggningsgrad.
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Invester ingar

Invester ingsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2021
Budgetavvikelse

helår

Larm 0,8 0,8 0,5 -0,3

Madrasser 0,0 0,5 0,5 0,0

Totalt 0,8 1,3 1,0 -0,3

2.8 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Verksamhet
Net tokostna

d

Budge
t jan-

okt

Budgetavvikel
se jan- okt

Progno
s helår

Budge
t helår

Budgetavvikel
se helår

Stab 6,1 5,3 -0,8 7,3 6,3 -1,0

Stadsbyggnadskontor 1,6 2,0 -0,4 2,0 2,4 0,4

Miljökontoret 2,2 2,2 0,0 2,4 2,7 0,3

Nämnd/ förvaltningsledni
ng

0,7 0,6 -0,1 0,8 0,7 -0,1

Totalt gemensamt 10,6 10,1 -1,3 12,5 12,1 -0,4

Bostadsanpassning
Lindesberg 2,9 2,8 -0,1 4,0 3,5 -0,5

Energirådgivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mark- och exploatering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fordran/ skuld till övriga
samarbetskommuner

0,5 0,0 -0,5

Totalt nämnd 14,0 12,9 -1,1 16,4 15,5 -0,9

Nämnden har ett minusresultat per 31 oktober på ca 1 miljon kronor. Detta beror till största
del på att kostnaderna för flytten till nya lokaler blev högre än beräknat. Underskottet
balanseras dock upp av underbemanning på bygglov samt vakanser och sjukskrivningar på
miljökontoret.

Bostadsanpassningen ligger fortfarande minus, men det ser bättre ut än vid
delårsuppföljningen. Det är fortfarande svårt att säga hur det kommer slå mot budget på helår
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då få stora åtgärder kan kosta mycket pengar. 

Projektet Nytt GIS-system kommer inte att hinna att genomföras under 2021 utifrån 
upphandlingstiden tagit lite längre tid än beräknat. Så medel kommer att finnas med i 
förslaget gällande ombudgetering av investeringar i början på 2022. 

Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2021 
Budgetavvikelse 

helår 

Inköp 
mätningsfordon 

0,0 0,5 0,5 0,0 

Inventarier ny lokal 0,5 0,5 0,5 0,0 

Nytt GIS- system 0,0 0,0 1,5 1,5 

Totalt 0,5 1,0 2,5 1,5 

2.9 Räddnings- och säkerhetsverksamhet 

Räddning- och 
säkerhetsnämnd 

Kostnad 
Budget 
jan-okt 

Budgetavvikelse 
jan-okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvikelse 
helår 

Räddningstjänst 25,1 25,1 0,0 30,1 30,1 0,0 

Civilförsvar -0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 

Totalt 25,0 25,2 0,2 30,2 30,2 0,0 

2.10 Överförmyndarverksamhet 

Överförmyndarverksamh
et 

Kostna
d 

Budge
t jan-

okt 

Budgetavvikels
e jan-okt 

Progno
s helår 

Budge
t helår 

Budgetavvikels
e helår 

Överförmyndare 2,1 2,9 0,8 3,0 3,5 0,5 

Totalt 2,1 2,9 0,8 3,0 3,5 0,5 

2.11 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Drift 

Samhällsbyggnadsförbun
det Bergslagen 

Nettokostna
d 

Budge
t jan-

okt 

Budgetavvikel
se jan-okt 

Progno
s helår 

Budge
t 

helår 

Budgetavvikel
se helår 

Lokalvård 3,2 2,6 -0,6 3,1 3,1 0,0 

Gata, belysning 23,2 23,3 0,1 28,0 28,0 0,0 

Parkverksamhet 5,4 5,4 0,0 6,5 6,5 0,0 

Idrott, fritidsanläggningar 8,9 9,1 0,2 11,0 11,0 0,0 

Totalt 40,7 40,4 -0,3 48,6 48,6 0,0 

Helårsprognosen är att samtliga verksamheter ska hålla budget. 
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Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2021 
Budgetavvikelse 

helår 

Föryngring träd, 
möblering 

0,0 0,4 0,4 0,0 

Tillgänglighetsanpassning 0,0 0,6 0,6 0,0 

Reinvestering gatljus 0,9 3,6 3,6 0,0 

Planerat underhåll 
beläggning 

1,4 4,2 4,2 0,0 

Renovering broar 1,0 1,5 10,9 9,4 

Reinvestering 
gatubelysning Ramsberg 

0,0 1,5 1,5 0,0 

Frövi strandpromenad 0,0 0,0 0,1 0,1 

Park tivoliplan 0,6 0,6 0,6 0,0 

Råsvalslund 0,0 0,1 0,1 0,0 

Reinvestering lekplatser 0,0 1,0 1,0 0,0 

Ölsjöbadet Ramsberg 0,0 1,7 1,7 0,0 

Tak på sandfickor 0,0 0,3 0,3 0,0 

Reinvestering idrott 0,5 1,0 1,4 0,4 

Totalt 4,4 16,5 26,4 9,9 

Avvikelsen för renovering av broar beror på att rivning av gröna brom samt ny bro kommer 
att färdigställas under 2022. 

Avvikelsen reinvestering idrott med 0,4 Mnkr beror på att en ny bro kommer att behövas 
vid fritidsbyn i Lindesberg när ny detaljplan är klar och då är önskan att ombudgetera detta 
till 2022 för att ha medel till detta. 

Frövi strandpromenad kommer inte att användas under 2021, här avvaktar man på att ett 
program för Frövi strandpromenad ska antas. 
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2.12  Finansförvaltning 

Drift 

Finansförvaltning Nettokostnad 
Budget 

jan- 
okt 

Budgetavvikelse 
jan-okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvikelse 
helår 

Arbetsgivaravgift, 
pensioner mm 

28,4 61,6 33,2 53,3 73,0 19,7 

Intern ränta -3,5 -3,2 0,3 -3,9 -3,9 0,0 

Kommunal skatt -924,8 -922,3 2,5 -1 116,6 
-1 

106,8 
9,8 

Generella 
statsbidrag 

-399,3 -405,3 -6,0 -486,6 -486,4 0,2 

Finansiella 
intäkter 

-4,1 -4,6 -0,5 -5,5 -5,5 0,0 

Finansiella 
kostnader 

2,2 2,9 0,7 3,5 3,5 0,0 

Avskrivningar 0 5,5 5,5 0 6,6 6,6 

Övriga finansiella 
poster 

2,2 3,6 1,4 2,1 4,1 2,0 

Totalt -1 298,9 
-1 

261,8 
37,1 -1 553,7 

-1 
515,4 

38,3 

Skatteprognosen ifrån oktober var bättre än prognosen i delår, ca 7 mnkr. 

2.13  Stadshus koncernen 

Stadshuskoncernen 

Koncernen 
Stadshus 
prognos 

helår 

Linde 
Energi 

prognos 
helår 

FALAB 
prognos 

helår 

BELAB 
prognos 

helår 
Elimineringar Totalt 

Intäkter 0,2 259,8 271,4 26,3 -44,2 513,6 

Summa rörelsens 
intäkter 

0,2 259,8 271,4 26,3 -44,2 513,6 

Drift -1,3 -62,2 -120,4 -36,2 44,2 -175,9 

Fastighetsunderhåll/ 

Energikostnader 
 -127,5 -23,1   -150,6 

Summa rörelsens 
kostnader 

-1,3 -190,0 -143,5 -36,2  -326,5 

Driftnetto -1,1 70,1 128,0 -9,9  187,0 

Avskrivningar  -25,2 -77,4 -0,1  -102,6 

Jämförelsestörandeposter   4,6   4,6 

Rörelseresultat -1,1 44,9 55,2 -10,0  89,0 

Summa finansiella poster -1,5 -0,3 -36,0   -37,8 

Resultat före skatt och 
bokslutsdispositioner 

-2,7 44,6 19,2 -10,0  51,2 
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LEAB-koncernen 
Under året har elpriserna stigit väsentligt över budgeterat prisläge. Volymomsättningen 
överlag överstiger budget, framförallt elproduktionen vilket tillsammans med höga elpriser 
ger ett resultat som för närvarande ligger drygt 8 mkr bättre än budget. 

Driftläget har i övrigt varit normalt med visst eftersläp av driftåtgärder varför inte hela 
resultatförbättringen förs vidare till årsprognos. 

Förutsatt att inga större störningar inträffar och i övrigt normala väderförhållanden torde 
årets resultat hamna ca 5 mkr bättre än budget. 

FALAB-koncernen 
Resultatet per 31/10 är knappt 35,2 mkr vilket är 34,8 mkr mer än budget. Orsakerna till 
detta är ökade hyresintäkter bl.a. beroende på att Lindbackaskolan togs i drift tidigare än 
budgeterat. När det gäller kostnaderna så är driften högre då vi har ett kallare år bakom oss 
jmf med 2020. Dessutom har underhållsposten blivit lägre än budgeterat, bl.a. beroende på 
coronan som gjort att våra hyresgäster inte velat ha besök men även att entreprenörerna haft 
arbetskraftsbrist. 

Prognosen för helåret är dock att vi kommer att komma ifatt, till viss del, vad gäller 
underhållet vilket gör att resultatet för helåret landar på ca 19 mkr. 

BELAB 
Bolagets intäkter är 5,3 mkr lägre än budget vilket kompenseras av att kostnaderna sjunkit 
med lika mycket. Detta gör att bolagets resultat följer budget. På helåret så kommer 
budgeterat resultat att uppnås. 

Stadshus-koncernen 
Sammantaget så redovisar koncernen kraftigt ökade intäkter medan kostnaderna endast ökat 
måttligt vilket gör att res. per 31/10 uppgår till drygt 68 mkr. Prognosen för helåret landar på 
ett res. på 51,1 mkr jmf med budget på 26,9 mkr. 
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 1 Syfte 

Dessa riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar 
(investeringar) syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering, uppföljning och att i det 
samlade resursutnyttjandet även förtydliga beslutsprocessen samt roller, ansvar och 
befogenheter i arbetsprocessen. Riktlinjen följs av de kommunala bolagen i tillämpliga delar. 
Förutom dessa rekommendationer tillämpar kommunen även Rådet för Kommunal 
Redovisnings rekommendationer (R3, R4) avseende redovisning av anläggningstillgångar. 
 
Investeringsprocessen i kommunen är väsentlig ur flera aspekter: 

 Att ”rätt” investeringar genomförs, d v s de investeringar 
som är mest angelägna utifrån verksamheternas 
nuvarande behov och framtida kända förändringar bör i 
första hand genomföras. 

 Investeringar ska bygga på bra beslutsunderlag och 
korrekta kalkyler med kommun- och 
medborgarperspektivet i främsta fokus. Det måste finnas 
ett tydligt samband mellan planerad investering och den 
förväntade nyttan, vilket behöver belysas i 
beslutsunderlagen. 

 Ansvarsfrågan, vem beslutar om vad i processen. 
 Effektiva arbetsprocesser och bra samverkan. 

 
2 Målsättning 

Målsättningen är att förtydliga beslutsprocessen samt roller, ansvar och befogenheter i 
arbetsprocessen. Riktlinjerna gäller för samtliga kommunala verksamheter inom kommunen 
och har som målsättning att: 

 stärka kommunfullmäktige som ägare av kommunens 
anläggningar, oavsett om den bedrivs i bolag, förbunds 
eller i förvaltningsform. 

 belysa att kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar. 
 kommunens verksamhetslokaler används på ett rationellt 

sätt utifrån ett helhetsperspektiv. 
 verka för en långsiktighet i lokalförsörjningsfrågor samt 

en väl fungerande samverkan mellan nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag. 

 säkerställa en så rättvisande redovisning som möjligt. 

 säkerställa kontinuerligt arbete med att åstadkomma 

produktiva och effektiva lokaler för kommunens 

verksamheter. 

 styra mot en optimal hushållning med kommunens 
verksamhetsresurser med minsta möjliga miljöpåverkan. 

 
  



§174/21 Riktlinje för investeringar  - KS 2021/209-1 Riktlinje för investeringar  : Riktlinje för investeringar.docx 2

 

5 
 

3  Omfattning 

Riktlinjerna omfattar områdena: 
 Organisation och ansvarsfördelning 
 Redovisning av anläggningstillgångar; definitioner, 

anskaffning, försäljning, underhåll, 
verksamhetsanpassning 

 Regler för materiella anläggningstillgångar inom 
kommunen 

4 Organisation och ansvarsfördelning   

Lokaler, bostäder och infrastruktur utgör en grundläggande förutsättning för att kommunens 
verksamheter ska kunna ge en god service till sina invånare. Därför ligger det ett stort ansvar 
på politiker, beslutsfattare och tjänstemän att beståndet av lokaler utvecklas och underhålls 
så att kommunens kärnverksamheter kan bedrivas effektivt i miljöer som verkar 
inspirerande och utvecklande. Ett fastighetsbestånd av denna storlek kräver stora resurser 
och långsiktiga och genomtänkta strategier för lokalanvändning, förvaltning och 
investeringar. 
 

 Kommunen och de kommunala bolagen 

Kommunfullmäktige har i sitt beslut angående inriktning av fastighetsägande mellan 
kommunen och de kommunägda bolagen sagt att Lindesbergsbostäder AB (LIBO) ansvarar 
för bostadsfastigheterna och Fastigheter i Linde AB (FALAB), för verksamhetslokalerna.  
 

 Ansvars- och befogenhetsfördelning 

Det åligger alla kommunala verksamheter att aktivt söka möjligheter för effektivisering av 
lokalanvändningen och medverka till att beslutade lokaleffektiviseringar genomförs så att 
utrymmen kan avvecklas eller frigöras för annan användning. 
 

 Kommunfullmäktiges ansvar 

Kommunfullmäktige är ägarföreträdare för kommunens fastigheter och huvudansvarig för 
kommunens lokalförsörjning och lokalanvändning. I ansvaret ingår att besluta om 
ägardirektiv, policys, mål och strategier för lokalförsörjningen och lokalanvändningen, samt 
vilka styrmedel som ska användas för att nå målen. Kommunfullmäktige gör en långsiktig 
bedömning av kommunkoncernens framtida lokalbehov. Särskilda samordningsmöjligheter 
belyses och beaktas. Kommunfullmäktige beslutar årligen om en femårig investeringsplan i 
samband med budgeten. 
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 Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning för god ekonomisk hushållning. 
 
FALAB (Fastigheter i Linde AB) har ett övergripande ansvar för att kommunens 
verksamhetslokaler används på ett rationellt sätt utifrån ett helhetsperspektiv och har som 
uppdrag att: 

 Erbjuda ändamålsenliga lokaler för kommunens 
verksamheter genom ny/om- och tillbyggnad, förvärv och 
förhyrning. 

 Vidmakthålla det egna fastighetsbeståndet genom effektiv 
upplåtelsehantering, planerat underhåll samt rationell 
drift och skötsel. 

 Förädla och anpassa det egna fastighetsbeståndet vid 
verksamhetsförändringar samt på grund av teknik- och 
miljökrav för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande. 

 Genom en nära dialog med hyresgästerna bilda sig en god 
uppfattning om de långsiktiga lokalbehoven, avseende 
såväl yta som kvalitet. 

 Avveckla överflödiga lokaler genom övergångsuthyrning, 
försäljning och/eller rivning. 

 
 Lokalresursgruppen  

För att göra riktiga satsningar och prioriteringar utifrån ett strategiskt perspektiv och en 
ökad samordning av kommunens fastighetsbestånd finns lokalresursgruppen.  

 
Brukande nämnders ansvar 

Kommunens nämnder och förvaltningar är nyttjare av lokalerna och bär kostnaderna för 
nyttjade lokaler. Kommunens nämnder ansvarar för att planera sin verksamhet. Nämnderna 
ska tillsammans med förvaltningschefen, hitta så långsiktiga och ändamålsenliga 
lokallösningar som möjligt och genomföra lokaleffektiviseringar i syfte att minska 
kommunens samlade kostnader för lokaler. 
 
Varje nämnd har ansvar för att bedöma det lokalbehov som fordras för att nämnden ska klara 
sina åtaganden på kort och längre sikt. Bedömningen grundas på de prognoser och analyser 
som förvaltningen genomför. Investeringsbehov behandlas i budgetprocessen, såvida inte 
särskilda omständigheter råder. 
 

De kommunala bolagens ansvar 

De kommunala bolagen samverkar i lokalförsörjningen till största möjliga 
kommunnytta, vilket framgår i respektive bolags ägardirektiv. Planering av lokaler och 
bostäder ska ske inom kommunkoncernen så att inte suboptimeringar sker i kommunens 
fastighetsbestånd. 
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5 Redovisning av anläggningstillgångar 

(investeringar) 

En investering innebär en anskaffning av anläggningstillgång, d v s en tillgång för långsiktigt 
bruk eller innehav. Dessa riktlinjer omfattar investeringar i mark, byggnader och tekniska 
anläggningar och investeringar i maskiner och inventarier. 
 
De allmänna reglerna för kommunen vad gäller anläggningstillgångar framgår av 7 kapitlet 
lagen (2018:597) om kommunal redovisning. Nedan görs en genomgång av lagstiftningen och 
de tillämpningar som gäller inom kommunen.  För de kommunala bolagen gäller 
aktiebolagslagen och K3 och hanteras av bolagen i sina riktlinjer. 
 

 Vad är en anläggningstillgång (investering)? 

Med anläggningstillgång (investering) förstås tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk 
eller innehav. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång av kortsiktig karaktär. Det är 
avsikten med innehavet som ska styra klassificeringen i balansräkningen.  
 
Som anläggningstillgång redovisas sådan tillgång som  

 är avsedd för stadigvarande bruk 

 har en nyttjande period om minst tre år 

 inte är av ringa eller väsentlighetsvärde värde (ett basbelopp 

47 600 exklusive moms, under 2021) 

Med ringa värde menas en total anskaffningskostnad på ett basbelopp (ett basbelopp = 47 
600 kr exklusive moms, under 2021). För de kommunala bolagen gäller andra 
beloppsgränser.  
 

Anläggningstillgångar delas enligt Redovisningslagen upp i; 
 Immateriella tillgångar 
 Materiella tillgångar 
 Finansiella tillgångar 

 
Immateriella tillgångar 

En immateriell anläggningstillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form. 
En tillgång är identifierbar om den är avskiljbar, det vill säga det går att avskilja eller dela den 
och sälja, överlåta, licensiera, hyra ut eller byta den, antingen enskilt eller tillsammans med 
hänförligt avtal, tillgång eller skuld såsom patent eller licens, eller uppkommer ur 
avtalsenliga eller andra juridiska rättigheter, oavsett om dessa rättigheter är överlåtbara eller 
avskiljbara från kommunen eller från andra rättigheter eller förpliktelser såsom tillstånd, 
koncessioner eller nyttjanderättigheter. För att en tillgång ska vara en immateriell 
anläggningstillgång krävs att den förväntas ge upphov till framtida ekonomiska fördelar, 
antingen i form av intäkter eller som kostnadsbesparingar, är en resurs över vilken 
kommunen har kontroll, vilket innebär förmåga att säkerställa att framtida ekonomiska 
fördelar kommer kommunen till del och att andras förmåga att få del av dessa fördelar kan 
begränsas. En utgift som enbart ger upphov till ökad servicepotential ska inte redovisas som 
en immaterielltillgång. 
Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång som avses i ska uppgå till högst 
fem år, om inte en annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan fastställas. 
Anskaffningsvärdet för en immateriell anläggningstillgång är summan av de utgifter som 
uppkommer från och med den tidpunkt då tillgången först uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som immateriell anläggningstillgång.  
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Anskaffningsvärdet för en immateriell anläggningstillgång är summan av de utgifter som 
uppkommer från och med den tidpunkt då tillgången först uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som immateriell anläggningstillgång. 
Utgifter för en immateriell anläggningstillgång som har kostnadsförts tidigare räkenskapsår 
får inte ingå i anskaffningsvärdet för en tillgång. 
 

 Materiella tillgångar 
De materiella tillgångarna uppdelas i; 

 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
 Maskiner och inventarier 
 Övriga materiella anläggningstillgångar 

 
Mark: Den del av fastighetsvärdet som utgör markvärdet ska i princip inte avskrivas då mark 
förutsätts ha en obegränsad livslängd och ett bestående värde. Om fastigheten förvärvas 
genom inköp och består av både mark och byggnad fördelas inköpsvärdet på mark och 
byggnad genom proportionering utifrån t ex taxeringsvärde, ortspris eller råmarkspris. Även 
lagfartskostnaden ska fördelas på mark och byggnad.  
 
Tomtmark som avses försäljas kommande år och som finns bokförd som anläggningstillgång 
ska per bokslut året innan omklassificeras till omsättningstillgång, eftersom syftet med 
tillgången inte längre är att den ska innehas för stadigvarande bruk. 
 Vid därpå följande räkenskapsårs slut, ska denna omsättningstillgång, liksom alla andra 
omsättningstillgångar, värderas enligt lägsta värdets princip. 
 

Mark- och tekniska anläggningar: 

Med mark- och teknisk anläggning avses på marken uppförda anordningar av permanent 
natur. Hit räknas; 

 markarbeten genom vilken marken görs plan eller fast, 
röjning, schaktning och torrläggning av marken. 

 olika anläggningar som vägar, gator, parkeringsplatser, 
fotbollsplaner, parker, planteringar och dylikt, 

 vatten- och avloppsnät samt brunnar, källare och tunnlar i 
den mån de inte vid eventuell fastighetstaxering är att 
hänföra till byggnad. 
 

Med hänsyn till att mark- och tekniska anläggningar i motsats till mark regelmässigt ska bli 
föremål för avskrivningar ska dessa redovisas på sådant sätt att de går att särskilja. Det går 
inte att komma ifrån att det i enskilda fall kan uppstå gränsdragningsproblem mellan de olika 
rubrikerna byggnad, mark och markanläggning. De väsentligaste är dock att samma principer 
för klassificering tillämpas över åren så att en analys av utvecklingen underlättas. 
 

Byggnader: 

Som byggnad betraktas civilrättsligt inte enbart hus utan också en rad mer eller mindre 
likartade konstruktioner såsom broar, vattentorn, cisterner m.m. Det är således fråga om en 
uppförd konstruktion med vissa krav på storlek och varaktighet. Mindre anläggningar för 
tillfälligt bruk såsom uppförda skjul och anordningar avsedda att förflyttas mellan olika 
platser anses inte utgöra byggnader. 
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Till byggnad hör en rad föremål i egenskap av tillbehör till själva byggstommen. Som sådana 
tillbehör räknas bl. a; 

 fast inredning som avbalkningar, ledstänger m.m. 
 ledningar för uppvärmning, belysning och luftväxling samt 

vatten, avlopp och liknande 
 sådant som är inmurat eller fast anbringat i väggar, tak och 

golv 
 sådant som avser stadigvarande bruk för byggnaden, t.ex. 

dörrar, fönster, spisar, sanitär utrustning m.m. 
 
När det gäller gränsdragning mot inventarier utgörs byggnaden av byggnadsstommen med 
stomkompletteringar och installationer samt sådant till byggnaden hänförlig fast utrustning 
(byggnadsinventarier) som är nödvändig för byggnadens allmänna funktioner. Med 
stomkompletteringar avses t ex mellanväggar, dörrar, fönster och ytskikt i form av 
golvmattor och väggbeklädnader. Exempel på installationer är ledningar för uppvärmning, 
belysning, ventilation, kylskåp och spisar. 
En byggnad blir under sin livstid föremål för mer eller mindre omfattande 
ändringsarbeten. När det gäller utgifter för mer genomgripande förändringsarbeten, som 
innebär att byggnaden kommer att användas för ett helt annat ändamål än vad som 
ursprungligen avsetts, ska dessa klassas som investering om det innebär att värdet ökar på 
byggnaden. T ex om en lagerlokal byggs om till kontor skall detta troligen klassas som en 
investering. Men en ny vägg eller en riven vägg i en befintlig byggnad, innebär inte per 
automatik att byggnadens värde ökar. En noggrann bedömning måste göras i varje särskilt 
fall, ansvariga vid en sådan bedömning bör vara personer med ekonomisk och 
fastighetstekniskkompetens.  Detsamma gäller förhållandet vid utbyte av mer väsentliga 
delar av en byggnads grundkonstruktion. 
Byggnader som avses försäljas kommande år och som finns bokförd som anläggningstillgång 
ska per bokslut året innan om klassificeras till omsättningstillgång, eftersom syftet med 
tillgången inte längre är att den ska innehas för stadigvarande bruk. Vid därpå följande 
räkenskapsårs slut, ska denna omsättningstillgång, liksom alla andra omsättningstillgångar, 
värderas enligt lägsta värdets princip. 
 

Maskiner och inventarier (icke fast utrustning): 

Till maskiner/inventarier räknas fordon, maskiner och inventarier för stadigvarande bruk. 
För att ett förvärv av inventarier/maskiner ska klassas som anläggningstillgång gäller 
beräknad livslängd om minst tre år och att investeringen uppgår lägst till ett basbelopp 
(2021= 47 600 kr exklusive moms). För de kommunala bolagen gäller andra beloppsgränser. 
 
Vid ”första gångs investering” betraktas anskaffningen som en anläggningstillgång om det 
samlade värdet av investeringen uppgår till minst ett basbelopp. Detta innebär att när det 
gäller anskaffning av flera inventarier, med ett naturligt samband, räknas anskaffningsvärdet 
utifrån det samlade anskaffningsvärdet för dessa investeringar oavsett om respektive del 
överstiger basbeloppet eller inte, t.ex. inventarieutrustning till ny verksamhet. Motsvarande 
gäller också anskaffningar som kan anses vara ett led i en större inventarieinvestering. 
 
Om anskaffningsvärdet för varje separat del vid reinvestering understiger ett basbelopp men 
värdet av det samlade investeringen uppgår till tio basbelopp (2021 = 476 000 kr exklusive 
moms), ska förvärvet betraktas som en anläggningstillgång och därmed läggas upp på plan 
för avskrivning, t ex, reinvestering samlingsköp sängar till särskilt boende. För de 
kommunala bolagen gäller andra beloppsgränser. 
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Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde (underskrider ett basbelopp 47 600 kr 
exklusive moms) och antas ha en nyttjandeperiod om högst tre år de behöver inte aktiveras 
och blir inte föremål för avskrivningar, utan kostnadsförs i sin helhet i samband med 
anskaffningen. 
 
En förteckning över samtliga inventarier är inte nödvändig varför möbler och liknande 
utrustning normalt inte behöver förtecknas.  
Inventarieförteckningen inriktas istället på vissa varugrupper som är stöldbegärliga. Som 
stöldbegärliga inventarier räknas bla TV, kameror, övrig teknisk utrustning, filmutrustning, 
musikinstrument, verkstadsmaskiner mm. 
Övriga inventarier förtecknas i den omfattningen det bedöms nödvändigt ur verksamhetens 
behov. För att förtecknas bör värdet på dessa inventarier överstiga 0,25 prisbasbelopp. 
(11 900 kronor 2021). Om årtal och inköpspris inte är kända när förteckningen upprättas 
kan dessa uppgifter inte anges. Då anges ett uppskattas belopp och noteras med ett U i 
förteckningen.  
Ekonomienheten skickar i samband med årsbokslutet ut en kopia på föregående års 
förteckning för uppdatering. Verksamhetschefen eller den verksamhetschefen utser, 
är ansvarig för att upprätta en inventarieförteckningar årligen, samt att en aktuell 
förteckning skickas till ekonomienheten senast sista december varje år för att finnas 
tillgänglig till bokslutet. Blankett finns att hämta på LiNnet under blanketter. 
 

Avyttring av inventarier och utrustning 

Med avyttring avses försäljning, bortskänkning eller skrotning. Med inventarier avses möbler, 
maskiner, fordon mm som ägs av kommunen. Med utrustning avses inventarier av mindre 
värde, tex, handverktyg, kameror, husgeråd mm. 
 
Varje nämnd beslutar om avyttring av inventarier och utrustning. Avyttring under ett 
prisbasbelopp ses som verkställighet och särskilt beslut behöver inte fattas. Nämnden kan 
delegera rätten att besluta om avyttring av inventarier och utrustning.  
 
Extern försäljning av inventarier och utrustning får endast ske om det inte finns något behov 
av utrustningen inom kommunens verksamheter. Detta ska alltid undersökas innan en 
lvvförsäljning påbörjas. Försäljning till extern part ska ske offentligt på ett affärsmässigt sätt 
och till ett marknadsmässigt pris. Försäljning direkt till anställda eller förtroendevalda ska 
undvikas. 
 
 Extern försäljning kan ske på olika sätt: 
1. Genom annonsering på kommunens intranät (under fem tusenkronor) 
2. Genom annonsering på kommunens hemsida eller i lokala medier, blocket etc.  
3. Genom anbudsförfarande vid försäljning av större omfattning (1,5 gånger 
prisbasbeloppet), aktuell upphandlad auktionsaktör. 
 
Vid extern försäljning ska betalning i första hand ske mot utställd faktura och leverans bör 
ske först efter mottagen betalning. Kontant betalning bör undvikas men får tas emot efter att 
överenskommelse gjorts med ekonomienheten. Kvitto på köpet ska alltid lämnas till köparen. 
Kvittokopia och dokumentation ska sparas som räkenskapsmaterial. 
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Försäljning av inventarier och utrustning ska alltid eftersträvas när inventarier och 
utrustning skall avyttras. Egendomen får skrotas eller bortskänkas om: 

 Det inte finns något marknadspris eller efterfrågan på 

inventarierna/utrustningen 

 Inventarierna/utrustningen är i så dåligt skick att det inte är 

ekonomiskt försvarbart att ställa den i ordning än vad en 

försäljning skulle kunna inbringa. 

 
Bortskänkning ska företrädesvis ske till ideella föreningar inom kommunen eller annan 
välgörenhet. Försäljningsintäkten ska alltid redovisas i kommunens räkenskaper och tillförs 
respektive nämnd. I det fall det, vid extern försäljning finns ett kvarvarande bokfört värde 
belastas respektive nämnd med nedskrivningskostnaden. 
Såväl intern som extern avyttring ska anmälas till ekonomienheten för hantering i 
anläggningsregistret. 
 
Övriga materiella tillgångar: Övriga materiella tillgångar omfattar t ex antikviteter, 
konstföremål m.m. 
 

 Finansiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar är t ex aktier, andelar och långfristiga fordringar. Dessa 
tillgångar behandlas och regleras i kommunens finanspolicy.  
 

Anskaffningsvärde av anläggningstillgångar 

Enligt huvudregeln i lagen om kommunal redovisning tas anläggningstillgångar upp i 
balansräkningen till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning 
(anskaffningsvärde). I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ska räknas in, utöver 
inköpspriset, utgift som är direkt hänförliga till förvärvet. Direkt hänförliga utgifter till 
förvärvet är sådana utgifter som krävs för att få tillgången på plats och i skick för att nyttjas 
för sitt ändamål, beräknade utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången och 
återställande av plats där tillgången varit installerad eller uppförd.  
 I anskaffningsvärdet av en tillverkad tillgång ska räknas in, utöver sådana kostnader som 
direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en skälig andel av indirekta 
tillverkningskostnader. De utgifter som aktiveras ska följaktligen vara direkt hänförliga, eller 
ha en nära anknytning till tillverkningen av tillgången samt bidra till tillgångens framtida 
värde och/eller servicepotential. Detta innebär att utgifter som kommer att finnas kvar även 
efter det att investeringsprojektet har fullföljts och inte kan hänföras till tillverkningen av 
någon annan tillgång inte ska aktiveras som en del av investeringen.  
Löner för personal som arbetar med att utveckla eller iordningsställa anläggningstillgångar 
ska tas med i anskaffningsvärdet. Endast löneutgift inklusive sociala utgifter, för den 
nedlagda arbetstiden tas med. Detta kräver att tidsredovisning sker. Vid användning av egna 
maskiner vid tillverkning eller uppförande av anläggningstillgång bör förutom direkta 
kostnader, skälig andel av avskrivningar på dessa maskiner aktiveras.  
Utgifter som tillsammans med inköpspriset ska ingå i anskaffningsvärdet av en materiell 
tillgång förutsatt att de är direkt hänförliga till förvärvet: 

 iordningsställande av plats eller område för installation 

 leverans och hantering 

 installation 

 konsulttjänster såsom arkitekt-, ingenjörs- och juristtjänster 

 lagfart  

 återställningsutgifter som uppfyller kriterierna för avsättning 
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Utgifter som inte skall ingå i anskaffningsvärdet: 

 administration och andra allmänna omkostnader, såvida de inte är direkt 

hänförliga till förvärvet eller produktionen av tillgången 

 utbildning av personal som ska använda den nya tillgången 

 provkörning och intrimning, eller andra löpande driftförluster som uppstår i 

ett inledningsskede innan anläggningen når planerad driftsnivå 

 hyra av moduler/baracker, i vilka verksamheten bedrivs under 

ombyggnationer eller uppförande av fastighet 

 rivning, sanering eller utrangering av egna tillgångar som tidigare använts i 

den egna verksamheten 

 utgifter för reparation och underhåll av en materiell anläggningstillgång 

som syftar till att vidmakthålla tillgångens egenskaper, men som inte avser 

anskaffning av resurser som motsvarar definitionen av en tillgång, ska 

redovisas som en kostnad den period de uppkommer  

 
 När det gäller anskaffning av flera inventarier, med ett naturligt samband, räknas 
anskaffningsvärdet utifrån det samlade anskaffningsvärdet för dessa inventarier. 
Motsvarande gäller också anskaffningar som kan anses vara ett led i en större 
inventarieinvestering. 
 
Underhållsarbeten räknas normalt inte in i anskaffningsvärdet, undantag görs dock om 
reparationen innebär en väsentlig standardförbättring. Har statsbidrag erhållits för ett 
projekt ska bidraget bokföras över investeringsredovisningen och reducera det aktiverade 
värdet på anläggningstillgången. Avskrivningar beräknas på tillgångens 
nettoanskaffningsvärde. 
 
Anslutnings- och anläggningsavgifter ska bokföras som en intäkt i resultaträkningen och 
därmed ej reducera tillgångens värde. Försäkringsersättning som erhållits på grund av stöld, 
brand eller dylikt ska bokföras som en intäkt i resultaträkningen. Erhållna taxor, avgifter och 
försäkringsersättningar redovisas därmed i driftredovisningen. 
 

 Avskrivning av anläggningstillgångar – kapitalkostnader 

Avskrivningarnas främsta syfte är att fördela anskaffningsvärdet för hur en 
anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av. Eventuellt restvärde skall 
inte utgöra underlag för avskrivning. Nyttjandeperioden bör inte vara längre än den tekniska 
eller funktionella livslängden. Avskrivningen ska ske från och med den tidpunkt då tillgången 
kan tas i bruk. Om en tillgång får minskad prestanda eller förändrat kapacitetsutnyttjande 
kan det finnas skäl till att restvärdet och nyttjandeperioden förändras. 
 
Investeringsmedel kan ses som ett lån från kommunens finansförvaltning för att kunna betala 
anskaffningen av en anläggningstillgång. Lånet betalas tillbaka i form av ränta och 
avskrivning under den anskaffade tillgångens livslängd. Räntan och avskrivningen kallas 
gemensamt för kapitalkostnad. När hela eller en betydande del av investeringen utförts, 
aktiveras kapitalkostnaden näst kommande år. Ekonomienheten ansvarar för information till 
brukande nämnd angående fortlöpande ytterligare aktivering av kapitalkostnader till dess 
projektet är slutfört. 
Den nominella metoden används innebärande att kapitalkostnaden är summan av linjär 
avskrivning (samma nominella belopp varje år under den ekonomiska livslängden) och ränta 
beräknad på anskaffningsvärde reducerat med gjorda avskrivningar För affärsmässig 
verksamhet (VA, Renhållning) och den skattefinansierade verksamheten gäller Sveriges 



§174/21 Riktlinje för investeringar  - KS 2021/209-1 Riktlinje för investeringar  : Riktlinje för investeringar.docx 2

 

13 
 

kommuner och landstings (SKR:s) rekommenderade årliga internränta. Det innebär att 
förändrad ränta antingen belastar eller tillgodoräknas den affärsmässiga verksamheten.  
Tillgångar som har ett bestående värde, t ex konst och mark, avskrivs inte. 
 
  

 Komponentredovisning 

Komponentredovisning innebär att investeringarna delas upp i betydande komponenter 
utifrån komponentens förväntade nyttjande tid. Med betydande menas att det ska vara en 
betydande andel av den totala utgiften för hela investeringen. En utgångspunkt är alltid att 
väga arbetsinsatsen mot väsentlighet och nytta. Komponenterna skrivs sedan av var för sig så 
att avskrivningen ska spegla hur tillgångarnas värde succesivt förbrukas. 
 
Utgiften för att anskaffa en sådan komponent redovisas som anskaffning av en ny 
anläggningstillgång och eventuellt kvarvarande värde för den ersatta enheten kostnadsförs. 
Komponentavskrivning medför att vissa delar avskrivs på kortare tid och andra delar på 
längre tid. Den snabbare avskrivningstakten skapar utrymme för reinvesteringar av 
avskrivna komponenter. 
 

Komponentindelning 

För gator, vägar, idrott samt park gäller nedanstående 
komponentindelning 

 
                     Komponentgrupp Komponent Andel Nyttjandeperiod (år) 
                     Vägar Gatukropp 80% 0 
 Toppbeläggning 20% 10 – 30 
 
                     Trafiksignaler, skyltar, vägräcken                        100% 20 
 
                     Belysning Armatur 30% 15 
 Stolpar 25% 25 
 Kabel/Markarbete 45% 50 
 
                     Broar Stomme 96% 80 
 Tätskikt 4% 30 
 
                    Parkanläggningar Under mark 30% 60 

Ovan mark (träd,  
buskar m.m.)  35% 20 

 Utrustning 35% 10–20 
  
                   Idrottsanläggningar Markarbete 50% 20–50 
 Utrustning 50% 15 
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Inom VA-verksamhet gäller nedanstående komponentindelning 

                     
 
Komponentgrupp Komponent Andel Nyttjandeperiod (år) 
                    Pumpstationer Stomme 50% 50 
 El, styr, reglering 33% 20 
 Pumpar 17% 10 
 
                   Vattenverk Stomme, byggnad, 

reservoar 25% 25 
 Tak, fasad, fönster 5% 25 
 Rörgalleri, brunnar 15% 20 
 El, styr, regl 20% 20 
 Maskiner, pumpar 25% 10 
 Säkerhet, ventilation 8% 10 
 Mark 2% 20 
  
 
                     Reningsverk Stomme, byggnad, bassäng 25% 25 
 Tak, fasad, fönster 5% 25 
 Rörgalleri 15% 20 
 El, styr, regl 20% 20 
 Maskinutrustning 25% 10 
 Säkerhet, ventilation 8% 10 
 Mark 2% 20 
 
                     Vattentorn  100% 50 
                      Ledningsnät               Vatten, spillvatten,  

              dagvatten 100% 50 
 
                      Projektering och  
                      utredningar gäller alla komponentgrupper           100 %     5 
 
Angivna år och andelar är endast en generell bedömd schablonsmall för respektive 
komponent. Vid aktivering görs en individuell bedömning för varje komponent tillsammans 
med ansvariga i aktuellt projekt. Projektering, bygg- och projektledning 
myndighetskostnader mm ska fördelas under berörd.  
 
Grundläggande principer för investeringarna består av följande delar; 

 Komponentredovisning sker på anläggningar med ett värde över  
10 prisbasbelopp (476 000 kronor enligt prisbasbelopp 2021) 

 En komponents värde ska överstiga ett prisbasbelopp (47 600 kronor 
enligt prisbasbelopp 2021) 

 Befintliga fastigheter (objekt) har delats upp i en grupp gamla objekt  
 Nya investeringar, som har färdigställts i samband med årsbokslutet 

2017, har fördelats enligt komponentuppdelning. 
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 Nedskrivning av anläggningstillgångar  

Enligt 7 kap. 4 § första stycket LKBR ska en anläggningstillgång som vid räkenskapsårets 
utgång har ett lägre värde än vad som följer av 1–3 §§ (dvs redovisat värde) skrivas ned till 
detta lägre värde, om värdenedgången kan antas vara bestående. Enligt 7 kap. 4§ tredje 
stycket ska en nedskrivning återföras, om det inte längre finns skäl för den. 
Om det på balansdagen finns minst en av följande indikationer på att en tillgång har minskat i 
värde, ska en prövning av tillgångens värde göras: 

 tillgången används inte, och beslut har fattats om att avveckla 
tillgången 

 tekniska eller legala förändringar har gjort att tillgången inte längre 
kan användas för sitt ursprungliga ändamål 

 tillgången har åsamkats fysiska skador som sänker dess värde och 
årliga servicepotential 

Försäljning och utrangering av anläggningstillgångar 

Vid försäljning eller utrangering av en anläggningstillgång ska anskaffningsvärdet och den 
ackumulerade avskrivningen hänförlig till tillgången bokas bort. Skillnaden mellan 
försäljningsintäkt och bokfört värde redovisas som reavinst/-förlust i resultaträkningen. 
 
Inför eventuell försäljning är det viktigt att ta reda på det aktuella bokförda värdet på 
anläggningstillgången. Avyttrad eller utrangerad anläggningstillgång ska rapporteras till 
ekonomienheten som justerar i anläggningsregistret. Grunden är att om kommunen ersätter 
en komponent med en ny ska resterande bokförda värde på den gamla komponenten skrivas 
bort, bokföras mot årets resultat (utrangering). 
 

Planerat underhåll 

Underhåll, d v s åtgärder som syftar till att vidmakthålla en tillgångs tekniska och funktionella 
status bokförs normalt som en investeringskostnad s.k. komponentunderhåll det år som 
åtgärden utförs och skrivs av enligt komponentindelningsregler. Åtgärderna som vidtas 
innebär regelbunden ersättning via komponentuppdelning av en byggnad. Underhåll syftar 
till att återställa funktionen i eller på en byggnadsdel, men avser andra åtgärder än de som 
ersätts regelbundet vid komponentuppdelningen av en byggnad. 
 
Planerat eller periodiskt underhåll är planerade åtgärder, och de är ofta större och 
kostsammare. Planerat underhåll genomförs i syfte att förebygga och minska sannolikheten 
för fel eller funktionsnedsättning hos ett objekt. Det kan vara ommålning av fönster, 
omläggning av tak. Det innebär ommålning av tex alla fönster, och inte bara ett eller några, 
och det görs i förebyggande syfte innan något går sönder eller blir dåligt. Åtgärden är ofta 
upptagen i en underhållsplan. Ibland kan en akut skada göra att man tvingas tidigarelägga ett 
planerat underhåll. Planen ska årligen uppdateras och antas i samband med 
budgetprocessen. 
 
Svårigheter uppstår emellertid i praktiken vad gäller gränsdragning mellan 
underhållskostnader och standardförbättrande åtgärder. Av praktiska skäl torde man kunna 
acceptera att standardförbättrande åtgärder delvis ingår i underhållskostnaderna om det rör 
sig om mindre belopp och finns en regelbundenhet i förfarandet. 
Vid förvärv av begagnad anläggningstillgång kan aktivering av reparations- och 
underhållskostnader i vissa fall godtas. Förutsättningarna ska då vara att kostnaderna uppgår 
till väsentliga belopp i förhållande till tillgångens anskaffningskostnad, att de nedläggs under 
en begränsad tid efter förvärvet samt att de medför att tillgången är i bättre skick än vid 
förvärvet och därigenom ökat i värde. 
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 Löpande underhåll 

Reparationer betyder mindre reparationer av akut karaktär, kallas också löpande underhåll 
som bokförs som en kostnad det år åtgärden utförs. Löpande underhåll utförs dels som 
avhjälpande efter fel upptäckts och som syftar till att sätta objektet i ett tillstånd där det kan 
utföra avsedd funktion och dels som återställning efter skadegörelse/skada. Saker som går 
sönder och som måste lagas eller småsaker som behöver fixas. Exempel på löpande underhåll 
är en trasig dörr, nytt eluttag eller akut vattenläcka. 
 

Verksamhetsanpassning av driftskostnadskaraktär 

Åtgärder som är verksamhetsanpassningar bokförs normalt som en kostnad det år som 
åtgärden utförs. Hit räknas även i huvudsak ändringsarbeten som t.ex. nya fönster- och 
dörröppningar och flyttning av innerväggar i samband med omdisponering av lokaler. Om 
åtgärderna innebär en väsentligt högre allmän standard kan detta motivera en höjning av det 
bokförda värdet på tillgången. 
 

Ny-, till- och ombyggnad, reinvesteringar och standardhöjningar 

Önskemål om investeringar för byggnation/lokalanpassning lämnas som uppdrag till FALAB 
från förvaltningscheferna i kommunen. De ökade kostnaderna som uppstår finansieras av 
brukarna av lokalen genom höjd hyra. 
Åtgärder som innebär standardförbättringar genom ny-, till- och ombyggnad, 
reinvestering eller övriga ska mervärdet bokföras som investeringsutgift. Ny asfaltering av 
gata betraktas som investering om det samtidigt innebär ändrad utformning av gatan. Byte av 
VA-ledningar räknas som investering om det medför ökad kapacitet eller om de utbytta 
ledningarna är avskrivna. 
I praktiken är det ofta både svårt att göra denna gränsdragning mellan underhåll och 
standardförbättringar. Av praktiska skäl får man därför acceptera vissa avvikelser. Det 
viktiga är att man inte schablonmässigt betraktar om- och tillbyggnader som antingen 
investering eller underhåll utan kan visa på att man försökt göra en rimlig uppdelning. 
 

 Anläggningsregistret 

Detaljinformation om kommunens anläggningstillgångar finns i ett anläggningsregister. Varje 
fastighet, anläggning, ägda fordon och större maskin utgör ett separat objekt. Mindre 
maskiner, inventarier, konst och mark är inte lika detaljredovisade i detta register utan är 
sammanförda i grupper som i sin tur utgör ett objekt.  Till varje objekt finns uppgift om bland 
annat anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar, bokfört värde, avskrivningstid, 
tillgångskonto i balansräkning, kostnadskonto för kapitalkostnader.  

 
Förvaltningsberättelse 

 Förvaltningsberättelsen ska innehålla ”en samlad redovisning av kommunens 
investeringsverksamhet”. Härmed menas att förvaltningsberättelsen ska innehålla ett särskilt 
avsnitt om investeringar, bl. a en redogörelse som möjliggör en avstämning mellan den av 
fullmäktige fastställda årsbudgeten och det verkliga utfallet. Redogörelsen bör dock omfatta 
en totalkalkyl för respektive investering, årets investeringsutgift om det rör sig om fleråriga 
projekt samt en prognos för färdigställandet. 
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6 Regler för materiella anläggningstillgångar inom kommunen 

exklusive affärsverksamhet 

Investeringsbudgetprinciper 

Anslagsbindningsnivån avseende investeringar är per projekt/område. Detta innebär att 
nämnden ej kan flytta investeringsmedel mellan olika projekt/områden utan särskilt beslut 
från kommunstyrelsen. Samtliga projekt/områden framgår av den specifikation som finns i 
kommunfullmäktigebudgeten. Investeringar ska alltid åtföljas av drift- och 
investeringskalkyler. Investeringsplanen är uppdelad i skattefinansierade och affärsmässiga 
investeringar. 
 

 Ombudgeteringar av investeringar 

Vad gäller anslag för investeringar som ännu ej ianspråktagits eller färdigställts kan 
ombudgetering begäras. Begäran om ombudgetering ska ske i respektive nämnd när 
verksamhetsberättelsen redovisas för att överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Det är viktigt att ta hänsyn till de kapitalkostnadseffekter som uppkommer vid 
ombudgetering, samt i vilken omfattning planerade investeringar innevarande år förskjuts 
framåt i tiden. Eventuellt återstående medel för specifika projekt som slutförts, 
ombudgeteras ej utan återgår i samband med slutredovisningen. 
 

Investeringsprocessen 

 

 

 

 Behov/initiativ 

Behov kan uppstå på flera sätt. Oftast är det verksamheten som ser behovet av en investering 
till följd av till exempel volymförändringar eller brister i befintliga lokaler, men initiativ kan 
också komma från de förtroendevalda vid exempelvis strategiska investeringar. Ibland måste 
investeringar genomföras på grund av lag- och miljökrav. Det kan även uppkomma 
investeringsbehov utifrån krav på resurseffektivisering, exempelvis minskning av 
energianvändning. 
 
 Utredning/planering 

 

De projekt som läggs in i investeringsplanen ska behandlas i berörda nämnder för 
prioritering innan investeringsseminariet och ska diskuterats i kommunens övergripande 
ledningsgrupp, beroende på tidsperspektiv. Vid budgetdialog för investeringar i 
november/december/januari presenterar respektive nämnd/förbund/bolag nya 
investeringsobjekt för budgetår till samt en revidering av budgetår 2 som innehåller objekt 
som redan finns upptagna sedan tidigare i planen. Innan budgetdialogen ska förslag på 
investeringar vara väl genomarbetade med berörda parter genom dialog för att minska 
risken för felinvesteringar. 
Investeringsprojekt ska redovisas tillsammans med en driftskostnadskalkyl samt en 
konsekvensanalys om inte investeringsmedel tilldelas. Projekten ska vara prioritetsordnade.  
  

Behov/ 
initiativ 

Utredning/ 
planering 

Beslut/ 
Avslag 

Genomförande/ 
Uppföljning 

Slutredovisning/
utvärdering 
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Beslut att påbörja investering 

Kommunfullmäktige fastställer årligen en femårig investeringsbudget-/plan för kommunens 
investeringar. Investeringsbudget-/plan innehåller budget för det kommande året samt plan 
för de kommande fyra åren. Förslaget till det kommande årets investeringsbudget läggs fram 
av kommunstyrelsen till fullmäktige. 
Utifrån den investeringsbudget som fastställs av kommunfullmäktige för kommande 
budgetår ska en ansökan om att få påbörja respektive investering ske genom att sända in 
blanketten start- och avslutsrapport för investeringar. Blanketten ska lämnas in till 
ekonomienheten för att kommunen ska kunna likviditetsplanera och lägga upp investeringen 
i projektredovisningen. 
 

Genomförande/och uppföljning 

När kommunfullmäktige fatta beslut om budget övergår investeringsprocessen till 
genomförandet. Då genomförs projektering och upphandling och i samband med det blir 
även en mer exakt kalkyl känd. Om kostnaden överstiger 10 procent mot budget blir 
investeringsprojektet en fråga för kommunstyrelsen för att på nytt besluta om. 
Vid varje månadsuppföljning till kommunstyrelsen skall det finnas med prognos på 
investeringen och även om det har tillkommit ätor. Avvikelser från den ursprungliga 
kostnadsberäkningen ska analyseras och kommenteras. Om avvikelse från beslut avseende 
inriktning, omfattning eller tidpunkt föreligger eller befaras skall det också kommenteras i 
ordinarie uppföljningar. För fleråriga projekt ska budget och aktuell prognos redovisas samt 
en total översikt och prognos för hela investeringsperioden till årsredovisningen. Med 
flerårigt projekt avses ett projekt som har budget för mer än ett år och /eller som har 
redovisade utgifter innevarande år och/eller föregående och kommande år. 
 

Avslut av investering 

När ett investeringsprojekt är slutfört ska det redovisas i en den tidigare inlämnade start- och 
avslutsrapporten för investeringar. Av rapporten ska det framgå exakt investeringssumma, 
när investeringen tagits i bruk och om investeringen slutfakturerats. Blanketten bifogas i 
Stratsys som ett underlag när tillgången ska läggas upp i anläggningsregistret.  
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/267 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen (beredande) 

Årshjul för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att årshjul  för  
kommunstyrelsens uppsiktsplikt  2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
nämndernas, kommunalförbunds och kommunala bolags verksamheter. 
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.  
16 mars (analysdag), måluppfyllelse utifrån grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, 
utvecklingsmål här deltager samtliga förvaltningar, förbund.    
29 mars Årsredovisningen och internkontroll.  
26 april, Överförmyndarnämnden  
17 maj, Lägesrapport, uppföljning av kommunstyrelsens kvalitetsfaktorer, 
utvecklingsmål.    
14 juni, Arbetet med ANDTS strategin   
6 sep, Uppföljning av arbetet med kommunkompassen.    
18 oktober, Delårsrapporten.    
15 november, Nerikes brandkår. 
20 december, Uppföljning av kommunstyrelsen projekt 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 

För åtgärd: 

Controller 

För kännedom: 

Kommunstyrelseförvaltning,Barn-och 
utbildningsförvaltning,Socialförvaltning,Tillväxtförvaltning,Samhällsbyggnads
förvaltning 

Bilagor: 

Årshjul uppsiktsplikt 
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    KS 2021/267 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen (beredande) 

Årshjul för planering och uppföljning 2022 

Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att årshjul för planering och 
uppföljning antas 

Ärendebeskrivning 

Enligt Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen ska 
kommunstyrelsen varje år besluta om årshjul för planering och uppföljning. 
Det innefattar arbetet med mål och budget, helårs- och delårsredovisningar, 
internkontroll, samt andra uppföljningar som kommunstyrelsen gör för att 
fullgöra sin uppsiktsplikt.  Förslaget till årshjul för år 2022 innehåller datum 
när redovisning ska ske till nämnder, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  Datumen är anpassade till kommunstyrelsens, 
kommunfullmäktige och nämndernas föreslagna sammanträdesdatum 
 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Socialförvaltning,Barn- och 
utbildningsförvaltning,Samhällsbyggandsförvaltning,Tillväxtförvaltning,Kom
munstyrelseförvaltning 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet 

Bilagor: 

Årshjul för planering och uppföljning 
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1. Styrmodell 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ansvarar för styrningen i 
Lindesbergs kommun. Kommunstyrelsen har en samordnande roll för planering och 
uppföljning av kommunfullmäktiges mål samt ett särskilt ansvar när det gäller samordning 
och uppsikt över nämndernas verksamhet. Nämndernas verksamhetsplan beslutas i 
respektive nämnd ock skickas som meddelande till kommunstyrelsen. 
 
Flerårsplanen är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens heltäckande plan för att 
styra hela den kommunala verksamheten. Flerårsplanen är navet i styrmodellen och allt 
det som är styrande för de kommande tre åren synliggörs där. 
Styrmodellen utgår från grunduppdraget för respektive verksamhet för att sedan ta 
identifiera vilka kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål som behövs för att uppnå 
grunduppdraget med en bra kvalité. 
Kommunfullmäktiges grunduppdrag är fyra stycken tillsamman med ett antal 
kvalitetsfaktorer och utvecklingsområden. 
 
Arbetsgivare 
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. 
 
Välfärd och service 

Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och 
utvecklande arbete. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja en 
positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i åldrarna. En 
genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en aktiv 
samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en god och 
jämlik hälsa. 
 
Samhälle och demokrati 
Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå 
inflytande över de beslut som tas. Lindesbergs kommun har respekt för människors 
olikheter och arbetar för en samhällsutveckling som inte äventyrar möjligheterna för 
kommande generationer. Aktuella översiktsplaner och en planberedskap för byggande i 
hela kommunen ska finnas. Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt 
som är avgörande för kommunens utveckling. 
 
Hållbar utveckling i Lindesbergs kommun 
 
Agenda 2030 syftar till att skapa hållbarutveckling och består av 17 globala mål. Hållbar 
utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. De tre dimensionerna av 
hållbarutveckling, det vill säga de ekonomiska, social och miljömässiga dimensionerna, var 
en viktig utgångspunkt i framtagande av de 17 globalamålen. De tre perspektiven 
genomsyrar målen för att skapa hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla. 
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2. God ekonomisk hushållning och hållbar utveckling 
 
Lindesbergs kommun står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. De 

demografiskt betingade kostnaderna för verksamheten växer snabbare än intäkterna. Det är 

därför viktigt att redan nu fokusera på åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen. För att 

hantera dessa utmaningar krävs en långsiktig och effektiv ekonomistyrning.  
God ekonomisk hushållning för Lindesbergs kommun innebär att säkerställa en ekonomi som 
håller över tid samtidigt som vi uppnår våra grunduppdrag med kvalitet som är hållbara. Det 
innebär att kommunens finansiella och verksamhetens mål uppnås, att verksamheten bedrivs 
långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt för att uppnå hållbar utveckling.  
Hållbar utveckling innebär att en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling innefattar 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska hållbarheten väger tungt vid 
bedömning av god ekonomisk hushållning men finns det inte en social- och ekologiskhållbarhet 
så försvårar det att uppnå en god ekonomisk hushållning.  
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande 
intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör inte öka i snabbare takt än 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Genom att inte förbruka alla intäkter i den ordinarie 
verksamheten skapas förutsättningar för att finansiera investeringar, betala räntor på lån samt 
för att klara oförutsedda kostnader.  
För att skapa ett finansiellt handlingsutrymme är Lindesbergs kommuns finansiella mål:  
1. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka under planperioden 2022–2024.  
2. Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning.  
 

3. Framtagande av Mål och budget 2023–2025 
Planeringsprocessen ska syfta till planering på lång sikt, utifrån välfärdens utmaningar och trender. 

Kommunen ska varje år upprätta grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål och budget för 

minst tre år (Budget och VP) för att uppnå en god ekonomiskhushållning. 

Mottagaren av mål och budget är kommunfullmäktige. Processen att ta fram flerårsplanen är en 

gemensam process mellan politik och förvaltningar. Den gemensamma processen ger 

förutsättningar för bra diskussioner och ökad förståelse mellan politik och förvaltningar.  

Den kommunövergripande antagna mål och budget är grunden för all planering för nämnderna.  

Under kommunstyrelsen finns en planeringsreserv samt en pott för att driva utvecklingsprojekt. 

Utgångspunkten för alla nämnder är att beslutad rambudget i kommunfullmäktige gäller. Men 

under kommunstyrelsen finns en planeringsreserv för att hanteras volymförändringar och 

tillfälliga kostnadsökningar samt om skatteprognosen försämras: 

 

 Skatteprognosreserv (0,5 % av skattenetto 7 Mnkr) 
 - Nyttjas enbart om skatteprognosen försämras annars går det ut i resultatet. 

 Reserv för demografisk volymavstämning (fast summa på xx Mnkr from 2024)  
– Nyttjas om befolkningsutfallet ser ut att avvika mot befolkningsprognosen. 
Avstämning 2 ggr/år, vid delår och årsbokslut. Utifrån det senaste befolkningsutfallet 
tas en ny prognos på befolkningstillväxten för året. Om den prognosen avviker mot 
den befolkningsprognos som ligger till grund för budgeten så justeras det för barn- 
och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Då kan en prognos göras till delår om 
hur mycket som beräknas användas av reserven. 

 Verksamhetsreserv (fast summa på 9 Mnkr)  
– Nyttjas främst när vi får följdeffekter av tillfälliga kostnader i verksamheterna för att 
sedan jobbas in i ordinarie budgetprocess nästkommande år. Nämnderna ska avisera 
detta i samband med lägesrapport och delårsbokslut om det finns kostnader som 
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faller inom ramen för att nytta reserven och då sker en avstämning om att nyttja 
reserven.  
Detta sker mellan ekonomichef, kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande. 
Om behov finns att reserven ska användas så blir det ett beslut om tillskott i samband 
med rapporten i kommunstyrelsen.  

 Projektmedel (5 Mnkr)  
– Används till politiska satsningar/kostnader i projektform som inte är ramhöjande. 
Projekten ska ske tillsammans med någon annan förvaltning för att utveckla och höja 
kvaliteten på våra verksamheter. Projekten kan initieras av politiken eller en 
förvaltning och ska alltid beslutas i kommunstyrelsen. 

 

Arbetsprocessen 

Under processens första fas pågår olika delprocesser parallellt för att sedan vävas samman till 

en gemensam bild. Gemensamt för dessa delprocesser är att de handlar om att skapa en förenad 

bild av vår omvärld, våra utmaningar och behov, och fungera som underlag för politiska 

prioriteringar och vägval.  

 

En kommunövergripande analysdag och en dag med planeringsförutsättningar under våren ger 

en bild av de utmaningar som verksamheten står inför, inom organisationen, i vårt närområde 

och i vår omvärld och hur dessa utmaningar kan hanteras. Analysdagen ska också ge en bild om 

hur verksamheten klarat av sitt uppdrag utifrån en hållbar kommun, vad finns det för 

utmaningar i framtiden och hur vi står oss i jämförelse med andra. Det kan exempelvis handla 

om hur vi kan hanterar det ökade behovet av vård- och omsorgsinsatser, hur vi kan höja 

skolresultaten samt hur vi kan vara en hållbar kommun. Samtidigt som verksamheterna styrs 

och påverkas av lagar, Agenda 2030, strategier mm. Dessa faktorer behöver verksamheterna 

förhålla sig till och de utmaningar det innebär behöver fångas upp och konkretiseras i det 

inledande arbetet med flerårsplanen. 

Planeringsförutsättningsdagen ska ge en bild om vad har vi för ekonomiska förutsättningar för 

att leverera våra grunduppdrag med bra kvalitet. Exempelvis befolkningsprognos, prognos över 

volymförändringar, skatteunderlag och omvärldsanalys för att identifiera de trender som kan vara 

av stor vikt för Lindesbergs kommun som geografisk plats. 

Även behöver den långsiktiga behovsanalysen av framtida investeringar tidigt synliggöras vad vi 

har att hantera de kommande åren.  

 

Den politiska prioriteringen sker genom att koppla och väga samman de olika redovisade del-

processer som sedan leder till en flerårsplan som behandlas i kommunstyrelsen i maj och i 

kommunfullmäktige i juni 

Nedan illustreras processen fram till kommunfullmäktiges beslut om flerårsplan i juni. Mål och 

budget kan eventuellt behöva kompletteras utifrån exempelvis förändrade skatteprognoser och 

då görs detta till november.  

 

Respektive nämndordförande ansvarar för att under processens gång föra dialog med och 

informera nämnden kring politiska prioriteringar, analys av möjligheter och konsekvenser och 

ekonomiska ramar.  
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Arbetet med nämndernas verksamhetsplaner och internkontroll påbörjas i juli månad 
efter att Mål och budget är antaget i kommunfullmäktige och ramarna fördelade till 
nämnderna. I verksamhetsplanen sker en konkretisering av hur nämnd planerar att 
leverera grunduppdraget med en bra en kvalitet samt vilka utmaningar och vägval som 
nämnden står inför. Internkontroll är en del av verksamhetsplanen. Under processen för 
verksamhetsplanering genomför samtliga nämnder en riskanalys med internkontroll i 
fokus för att identifiera de viktigaste riskerna för nämnden. Verksamhetsplan 2023 
beslutas i respektive nämnd under november månad för överlämnande till 
kommunstyrelsen i december.  
 
Parallellt med framtagande av verksamhetsplan pågår också nämndens budgetarbete med 
att fördela ekonomiska resurser per verksamhetsområde och framtagande av verksplaner 
för alla enheter. I verksamhetsplanen beskriver chefer och medarbetare hur och genom 
vilka aktiviteter de planerar att arbeta för att nå grunduppdrag och nämndens mål.  
Samtliga medarbetare har en utvecklingsplan. I den beskrivs vad den enskilda 
medarbetaren ska bidra/ansvara för utifrån arbetsplanens aktiviteter.  
 
I november kan kommunfullmäktige besluta om en kompletterad flerårsplan utifrån event-
uella större förändringar som skett sedan beslutet i juni. I december fastställs slutligen 
förvaltningens planer och detaljbudgetar. 
 
  

•Behov 
förvaltningar,samhälls
byggnadsförbundet

Investeringsbehov 5 
år framåt 

•Förvaltningar redovisar 
året som gått utifrån 
grunduppdrag 
,risker,demografi 

• Vad finns för 
utmaningar framåt ?

Analysdag

•Prioriteringar 
och 
ambitionsnivåe
r av 
driftkostnader 

•Prioriteringar 
av 
investeringar 

Politiska 
prioriteringar

•Beslut om 
Mål och 
budget 
2023-
2024 i KS 
och KF

Beslut av 
Mål och 
budget

•Planerings-
förutsättningar

•Påverkan av nya lagar
•Demografi  mm
•Resursfördelning

Omvärldsspaning

nov-mars                                   mars-april                                         maj-juni 

Underlag för politisk prioritering 
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Investeringsbehov 
Lindesbergs kommun har stora utmaningar framför sig för att klara av att både finansiera 
och genomföra de investeringar som krävs för att möta de ökade behoven. För att hantera 
detta är det viktigt att ha framförhållning, en god planering och prioritering för att i tid 
kunna agera. Den behovsanalys som är utifrån ett 5 års perspektiv påbörjas under 
september och oktober och behoven redovisas i november för kommunstyrelsen. Analysen 
innefattar en redogörelse för när i tid en investering behöver genomföras samt en 
beskrivning av ekonomisk effekt för ökad eller minskad driftkostnad till följd av 
genomförd investering. Analysen innefattar även en beskrivning av konsekvenser om 
investering inte genomförs. Denna redogörelse och beskrivning utgör sedan underlag till 
den framtida investeringsplanen. Fördelning av investeringsmedel sker med 
utgångspunkten behov och prioritering och hållbarhet. 
 
Arbetet sker genom en behovsanalys av skattefinansierade och taxefinansierade framtida 
investeringar uppdelat: 
 

 Inventarier nya lokaler 
 Reinvesteringar inom gata, gång- och cykelvägar, park, idrott och belysning 
 Nyinvesteringar inom gata,gång- och cykelvägar, park, idrott och belysning 
 IT- och digitalisering 
 Exploatering 
 Vatten och avlopp 
 Avfall- och renhållning 

 
För att säkerställa god ekonomisk hushållning och en samsyn kring behov bedrivs en del 
av behovs- och prioriteringsarbetet i förvaltningsledningen, förbund och bolagen. Syftet 
med arbetet är att bereda förslag till prioritering av investeringar inför investeringsdagen i 
november och de politiska prioriteringarna.  
 
Anspråk på investeringsmedel från kommunstyrelsens budgetpost ska ske till 
kommunstyrelsens i samband med begäran ombudgetering av investeringsmedel som sker 
på första sammanträdet varje kalenderår. För att få anspråk av kommunstyrelsens 
investeringsbudget så ska  
 

juli-september                 oktober-november                      oktober-december 

Verksamhetsplaner 
Nämnderna beslutar om 
verksamhetsplan inkl 
internkontrollplan 

Verksamhetsplan 
Detaljbudgetering på 

enhetsnivå 
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Underlag inför analysdag, planeringsförutsättningar  
Med de stora utmaningar kommunen står inför är det viktigt att fokusera på åtgärder som kan 

bidra till att hantera dessa och kommunens måluppfyllelse. Politik och förvaltning har ett 

gemensamt ansvar för det arbetet.  

 

Inför dialogmöten ansvarar respektive nämndordförande för att tillsammans med förvaltningen 

diskuterat kring nedanstående och presentera:  

 Utmaningar för nämnden de kommande åren samt hur dessa utmaningar kan hanteras 

under de närmsta åren  

 Analys av möjligheter och konsekvenser utifrån föreslagen driftram och investeringsram 

 Förslag på åtgärder för att öka verksamhetens/kommunens intäkter  

 Förslag på åtgärder för att minska verksamhetens/kommunens kostnadsutveckling  

 

Materialet ska presenteras i samband med dialogmöten i en särskild PowerPoint-mall. Mail 

skickas ut när mallen finns i OneDrive. 

 
Tidsplan 2021–2022 för framtagande av Mål och budget 2023–2025 
 

Datum Uppgifter 
Politiska möten  
  
16 mars  Analysdag   

21 mars  Planeringsförutsättningar 2023-2025 
29 mars Årsredovisningen 2021 
4 april Gemensamt budgetseminarium med Nora, Ljusnarsberg och 

Hällefors gällande Samhälsbyggnadsförbundet och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

25 april Kommunfullmäktige Årsredovisning 2021 
28 april Mål och budget 2023-2025 
17 maj Kommunstyrelsen beslut Mål och budget 2023–2025 
17 maj   Kommunstyrelsen lägesrapport tom april månad 
 7 juni Kommunfullmäktige beslut Mål och budget 2023–2025 
18 oktober Kommunstyrelsen Delårsrapport 2022 
21 november  Kommunfullmäktige Delårsrapport 2022 
28 november Investeringsdag gällande behov för 2024–2027 med 

kommunstyrelsen  
 

20 december Kommunstyrelsen information Verksamhetsplaner och 
internkontrollplaner 2022 från samtliga nämnder 

  
  
  
  

 
 
 
 

4. Uppföljning 
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Delårsredovisning per den 31 augusti  

Delårsredovisningen är en uppföljning och analys av ekonomi, personal och verksamhet per 
den 31 augusti. Det är en avstämning av kommunens arbete med god ekonomisk hushållning 
med helårsprognos.  
 
Internkontroll 
Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut och fastställda 
grunduppdrag och kvalitetsfaktorer uppfylls, genom att kommunstyrelsen, nämnder och 
bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.  
Uppföljning av internkontrollplanen sker i samband med delårs- och helårsuppföljningen.  

Årsredovisning och verksamhetsberättelser 

Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse med bland annat en analys om hur 
kommunen uppnått god ekonomisk hushållning genom måluppfyllelse av de övergripande 
målen och de finansiella målen. Den innehåller även en personalredovisning, ekonomisk 
översikt och analys och räkenskaper för hela kommunkoncernen. Verksamhetsberättelsen 
ska innehålla nämndernas och bolagens måluppfyllelse samt kommentarer och analys. 
 
Övrig uppföljning och analys 
Förutom årsredovisning och delårsredovisning får kommunstyrelsen uppföljning och analys 
med helårsprognos i mars, april och oktober. Uppföljningen i april är mer omfattande och 
innehåller uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet för att kommunstyrelse och 
nämnder ska kunna vidta åtgärder vid eventuella avvikelser. Som en del i kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt ska rapportering av hur beslut verkställts/eller inte verkställts ske både till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med lägesrapporten, delårsrapporten 
samt verksamhetsberättelsen. Den nämnd/bolag/verksamhet som fått ett uppdrag av 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska redovisa hur beslutet verkställts när 
uppdraget är avslutat. Redovisning av beslut som inte verkställts ska kontinuerligt ske till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har kommunstyrelsen beslutat om ett årshjul 
vilka områden som ska hanteras utifrån uppsiktplikten.  
Detta protokollförs i kommunstyrelsen och protokollsutdraget meddelas 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska få en rapport av nämndernas verksamhet, 
utöver det som framgår i delårsbokslut och årsredovisning. 
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    KS 2020/270 

 Kanslienheten 
Rouzbeh Isa 
 0581-812 09 
rouzbeh.isa@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  

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anser att uppsiktplikten är genomförd i dialog med 
samhällsbyggnadsförbundet. 

Ärendebeskrivning 

Förbundschef Ola Westin informerar kommunstyrelsen om 
Samhällsbyggnadsförbundets verksamheter. 

Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som 
medlemskommunerna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt 
respektive kommuns ambitionsnivå för den tekniska verksamheten och som 
är förenligt med de resurser som förbundet förfogar över. 
 

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 

 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §64/21   Dnr: BUN 2020/61 

 

Minskat behov av visstidsanställda vikarier inom 

förskola 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

 Erbjudandet om 10 månaders visstidsanställning 
kvarstår enligt tidigare fattade beslut för de elever som 
gått ut årskurs 1, 2 och 3 år 2021, men inte för de elever 
som påbörjar utbildningen till hösten 2021. 

 Information går ut omgående till sökande som ska börja 
årskurs 1 hösten 2021 så möjligheten finns att byta 
programinriktning om så önskas, då förutsättningarna 
har ändrats. 

Beslutet fattades av en enig barn- och utbildningsnämnd. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 4 juni 2018 att 
från augusti 2019 erbjuda studenter på Barn- och 
fritidsprogrammet visstidsanställning som fast vikarie i 
förskolan under 10 månader efter avslutad och godkänd 
utbildning. Förutsättningarna för dessa tjänster togs fram av 
förvaltningen och innebär en anställning under tio månader som 
fast vikarie under en rektor med deltagande vid 
arbetsplatsträffar, gemensam planering och fortbildning. Inga 
medel har tillförts satsningen.   

En utvärdering gjordes i maj 2020 som presenterades för 
nämnden vid en uppföljning den 9 juni 2020. I utvärderingen 
framkom att de visstidsanställda barnskötarna till stor 
utsträckning används som fast vikarie/ utökad grundbemanning 
men även till viss del som resurs. Ett antal konsekvenser lyftes 
fram som bland annat pekade på att rektorernas möjlighet att 
själva forma sin organisation minskade, att nuvarande 
finansiering inte täcker kostnaderna, att möjligheten att lösa 
små delar av tjänst som annars är svåra att tillsätta ökade samt 
att söktrycket till Barn- och fritidsprogrammet stigit.  

KS 2021/272-1
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förvaltningen lyfte möjligheten att erbjuda alla godkända 
avgångselever dessa tjänster om medel skulle tillskjutas, men 
utifrån rådande ekonomiska förutsättningar föreslog 
förvaltningen att verksamheten själv avgör hur många som 
erbjuds anställning.  Barn- och utbildningsnämnden beslutade 
att återremittera ärendet för ett förtydligande av 
antagningsförfarandet samt antal tillgängliga platser. 

Förvaltningen avsåg därefter att ta fram en intervjuguide där för 
tjänsten viktiga kriterier bedöms och utifrån resultatet av denna 
erbjuda 7–10 sökande dessa tjänster varje år.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 januari 2021 
att förskolan fortsatt årligen erbjuder 7–10 studenter 
visstidsanställning under 10 månader efter avslutad utbildning 
utifrån följande kriterier: Barnskötarexamen med godkända 
betyg och godkänt gymnasiearbete samt godkänd APL varav två 
inom pedagogisk verksamhet samt efter intervju där för tjänsten 
viktiga kriterier bedöms.  

Aktuellt 

Förutsättningarna inom förskolan har förändrats: 

- För att utöka och säkra tillgången på utbildade förskollärare 
har ett samarbete påbörjats med Karlstads universitet i form av 
Arbetsintegrerad förskollärarutbildning med start höstterminen 
2021.  Arbetstagarna anställs som obehörig förskollärare i form 
av visstidsanställning under ett år i taget tills utbildningen är 
klar. Utbildningen sträcker sig över 9 terminen och den 
anställde arbetar 50 % och studerar 75 %. Kostnaden 
finansierar i rektors rambudget.  

- Barnantalet inom förskolan minskar på flera rektorsområden 
och flera rektorer kommer att behöva minska sin personal. 
Tillsvidareanställda kommer att användas i vikarepool men ha 
sin basplacering hos en rektor och belasta deras budget när de 
inte har vikariat på annan enhet.  

- Behovet av vikarier inom förskolan varierar men tydligt 
framkommer att behoven minskat. Covid-19 innebär frånvaro av 
både barn och pedagoger men det finns också en önskan att 
vårdnadshavare mot kompensation av minskade 
föräldraavgifter håller barn hemma från förskolan. Det ger en 
ohållbar ekonomisk situation där intäkter minskar, kostnader 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

ökar och behoven är olika över tid och per enhet. Rektors 
möjligheter att ha en budget i balans är svårt ansträngd och 
behöver hjälp i form av utökat ansvar för rektor att styra 
verksamheten utifrån behov.  

- Barnantalet inom förskolan ökar inte de närmaste två åren 
samtidigt som Solberga förskola öppnar 2 nya avdelningar. Det 
ger en minskad budget till rektor i kommunal verksamhet 
samtidigt som viss andel redan är låst till fasta vikarier i 
satsningen. För att bibehålla en god kvalitet krävs att 
verksamheten får fria tyglar att bemanna utifrån barngruppens 
sammansättning och styra medel till de barn som behöver det 
mest. Med nuvarande system innebär det en oönskad effekt av 
minskad flexibilitet och dyrare verksamhet per barn än budget 
medger. 

Motivering 

Förskolan tar ett stort ansvar för en budget i balans och hitta 
lösningar för 2021. Att urholka disciplinen i en god ekonomi för 
att tillmötesgå ett fåtal är ohållbart på lång sikt och bör beaktas i 
beslut. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden att 
avsluta erbjudandet om visstidsanställning för studenter från 
Lindeskolans Barn- och fritidsprogram.  

Alternativt föreslås att pausa satsningen under 2021 och 2022. 

Vid beslut om fortsatt satsning föreslår förvaltningen att medel 
äskas från Kommunstyrelsens pott för särskilda satsningar med 
3,3 Mnkr för 10 personer för åren 2021 och 2022.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Sammanträdet ajourneras klockan 09.24-09.34 och klockan 
09.49-09.59. 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att förslag till beslut ändras 
till Erbjudandet om 10 månaders visstidsanställning kvarstår 
enligt tidigare fattade beslut för de elever som gått ut årskurs 1, 
2 och 3 år 2021, men inte för de elever som påbörjar 
utbildningen till hösten 2021. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-14  
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Tomas Klockars (M) föreslår att Information går ut omgående 
till sökande som ska börja årskurs 1 hösten 2021 så möjligheten 
finns att byta programinriktning om så önskas, då 
förutsättningarna har ändrats. 

Linda Svahn (S) föreslår att beslutet fattas av en enig barn- och 
utbildningsnämnd.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan 
besluta enligt Linda Svahns (S) ändringsförslag och finner att 
nämnden beslutar enligt detta.  

Ordförande Linda Svahn (S) frågar om barn- och 
utbildningsnämnden kan besluta enligt Tomas Klockars (M) 
tilläggsförslag och finner att nämnden beslutar enligt detta.  

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan 
besluta enligt Linda Svahns (S) tilläggsförslag och finner att 
nämnden beslutar enligt detta. 

_____ 
 
För åtgärd: 

Verksamhetschef för förskolan. 
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2021-11-12  KS 2021/272 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Finansiering av visstidsanställda vikarier inom förskola 2021 för  

elever på barn- och fritidsprogrammet  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 Använda 654 000 kronor av kommunstyrelsens projektmedel för att 

säkerställa kompetensförsörjningen 2021 för elever som slutade 
årskurs 3 inom barn-och fritidsprogrammet. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 4 juni 2018 att från augusti 
2019 erbjuda studenter på Barn- och fritidsprogrammet visstidsanställning 
som fast vikarie i förskolan under 10 månader efter avslutad och godkänd 
utbildning. Förutsättningarna för dessa tjänster togs fram av förvaltningen 
och innebär en anställning under tio månader som fast vikarie under en 
rektor med deltagande vid arbetsplatsträffar, gemensam planering och 
fortbildning. Inga medel har tillförts satsningen. 

En utvärdering gjordes i maj 2020 som presenterades för nämnden vid en 
uppföljning den 9 juni 2020. I utvärderingen framkom att de visstidsanställda 
barnskötarna till stor utsträckning används som fast vikarie/ utökad 
grundbemanning men även till viss del som resurs. Ett antal konsekvenser 
lyftes fram som bland annat pekade på att rektorernas möjlighet att själva 
forma sin organisation minskade, att nuvarande finansiering inte täcker 
kostnaderna, att möjligheten att lösa små delar av tjänst som annars är svåra 
att tillsätta ökade samt att söktrycket till Barn- och fritidsprogrammet stigit. 

Arbetsmarknadsenheten har i samverkan med barn-och utbildningsnämnden 
tillfört 515 000 kr utifrån tilldelade medel från staten för att finansiera 
visstidsanställda vikarier i förskolan. 
 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Controller, kommunstyrelseförvaltningen 
Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 

För kännedom: 

Ekonomienhten 

Bilagor: 

Protokoll barn-och utbildningsnämnden 
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    KS 2021/125 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen  

Äskande om 7 miljoner kronor för skolskjutskostnader till barn- 

och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå äskandet av 7 miljoner för skolskjutskostnader i 
avvaktan på genomlysningen av kostnadsutvecklingen av skolskjutsar 

 Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen under första halvåret 
2022 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 9 november 2020 att föreslå 
kommunstyrelsen att väcka ärende i kommunfullmäktige och avisera om en 
budgetvarning 2021 när det gäller skolskjutskostnader efter aviseringar från 
länstrafiken om kostnadsökningar. (Dnr: BUN 2019/52, §112/20). 
Efter månads uppföljningen för mars månad så beslutar barn- och 
utbildningsnämnden om att äska 7 miljoner kronor för skolskjutskostnader 
till kommunfullmäktige. (Dnr: BUN 2020/101, § 45/21). Under hösten har det 
aviserats om att ökningen för skolskjutskostnader inte kommer att hamna på 
7 miljoner kronor utan det kan blir ytterligare kostnadsökning. Utifrån detta 
så behöver det ske en genomlysning av vad kostnadsökningen kan hamna på 
samt se ett helhetsperspektiv utifrån förändringar gällande linjetrafikens 
turer. Kommunstyrelsen är medvetna om problematiken om 
kostnadsökningen och nämndens budgetavvikelse för skolskjuts under 
genomlysningen ska inte belasta barn- och utbildningsnämnden. Införandet 
av resursfördelningsmodell är även en del i arbetet med hur kommunen ska 
hantera skolskjutskostnader i framtiden. 
 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommunsdirektör Controller 

För åtgärd: 

Kommunstyrelseförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen. 

För kännedom: 

Ekonomienheten 

Bilagor: 

Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden 
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 16 (29) 
 Sammanträdesdatum:  

Barn- och utbildningsnämnden  2020-11-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§112/20   Dnr: BUN 2019/52 

 

Skolskjutskostnader inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Föreslå Kommunstyrelsen väcka ärende i 
Kommunfullmäktige och avisera en budgetvarning för 2021 
när det gäller skolskjutskostnader. 

Ärendebeskrivning 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen klarar uppdraget att 

tillhandahålla skolskjuts inom grundskola och resor till 

gymnasieskolan med en god kvalitet. Men de aviseringar i nya 

avtalsförslaget visar att ekonomin inte håller budget och att 

kostnadsökning de kommande åren kraftigt överskrider budget. 

Kostnadsökningarna beräknas bli omkring 7 mnkr. 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Föreslå Kommunstyrelsen väcka ärende i 
Kommunfullmäktige och avisera en budgetvarning för 2021 
när det gäller skolskjutskostnader. 
 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
 

 

KS 2021/125-3
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §45/21   Dnr: BUN 2020/101 

 

Månadsuppföljning mars 2021 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
Godkänna redovisning av det ekonomiska läget per sista mars 
med följande tillägg: 
 

 Förvaltningen utreder förslag på besparingsåtgärder. 
 

 Äskande till kommunfullmäktige om 7 miljoner kronor 
för skolskjutskostnader. 
 

 Uppdra till förvaltningen att ta fram en detaljerad 
konsekvensanalys av neddragna busslinjer och dess 
konsekvenser för boende. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens 10 verksamheter redovisar ett 
resultat per sista mars på -2,7 Mnkr för kvartal 1 2021. Prognos 
för helår är -17,0 Mnkr. 
 
Gymnasieskola -9,0 Mnkr 
Grundskola -5,0 Mnkr 
Särskola och gymnasiesärskola -3,0 Mnkr 
 
Av aviserade underskottet är -7,0 Mnkr ökade 
transportkostnader för  
skolskjuts grundskola -5,0 Mnkr och skolresor gymnasieskola -
2,0 Mnkr.  
(BUN 2020-11-09 §112/20, väckt ärende i Kommunfullmäktige. 
 
Inom gymnasieskola finns underskott på -7,0 Mnkr inom 
undervisning och köp av skolplatser. (Tillsammans med 
skolresor uppgår underskottet till -9,0 Mnkr.) Med sjunkande 
elevunderlag och en hög andel hos annan huvudman skapar det 
halvfasta kostnader för köp av skolplatser.  
 

KS 2021/125-1
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 Protokollsutdrag 18 (30) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Inom särskolan är elevantalet högre än tidigare och fler elever är 
på ingång inför hösten 2021. Nästan 60 elever finns på 
Lindbackaskolan och Lindeskolan. På gymnasiesärskolan är 4 
nationella program igång och för elever från 13 år och tills 
gymnasieskolan är klar bedrivs korttidstillsyn som beslutas av 
LSS-handläggare inom Socialförvaltningen.  
Kostnaderna för detta ryms inte inom ram och skapar ett 
underskott som inte förväntas sjunka inom överskådlig tid. 
 
Investeringsbudget 2021 uppgår till 36,1 Mnkr varav 32,8 Mnkr 
avser satsningar på nya Lindbackaskolan. Utgift per sista mars 
är 2,7 Mnkr och av de igångsatta investeringarna förväntas 6,0 
Mnkr vara pågående projekt som slutförs under 2022.  
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
Att godkänna redovisning av det ekonomiska läget per sista 
mars  
Ledamöternas förslag till beslut 

Jari Mehtäläinen (SD) yrkar på följande tilläggsförslag: 

- Att förvaltningen utreder förslag på besparingsåtgärder. 
Linda Svahn (S) förslår följande tilläggsförslag: 

- Äskande till kommunfullmäktige om 7 miljoner kronor för 
skolskjutskostnader. 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår följande tilläggsförslag: 
 

- Uppdra till förvaltningen att ta fram en detaljerad 
konsekvensanalys av neddragna busslinjer och dess 
konsekvenser för boende. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner så beslutat 
 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Jari 
Mehtäläinen (SD) tilläggsyrkande och finner så beslutat 
 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Linda Svahn 
(S) tilläggsyrkande och finner så beslutat 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Pär-Ove 
Lindqvist (M) tilläggsyrkande och finner så beslutat. 
 
För åtgärd: 

Förvaltningschef 
Utvecklingsstrateg 
 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen.  
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2021-11-03  KS 2020/10 

 Kanslienheten 
Jessica Brogren 
 0581-812 09 
jessica.brogren@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen (beredande) 

Medborgarförslag om flytt av 7 dygnsparkeringen vid Banvägen i 

Lindesberg 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 
medborgarförslaget bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag inkommer till Lindesbergs kommun i januari år 2021, med 
förslag om att den då befintliga 7-dygnsparkeringen flyttas till sydost om 
tågstationen.  
 
Samhällsbyggnadsförbundet svarar i remissyttrande § 74/2020 att föreslagen 
åtgärd är genomförd. 
 

Henrik Arenvang Jessica Brogren 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

 

För kännedom: 

Medborgare 

Bilagor: 

Medborgarförslag KS 2020/10-1 
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Tjänsteskrivelse 
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    KS 2020/334 

 Kanslienheten 
Rouzbeh Isa 
 0581-812 09 
rouzbeh.isa@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Detaljplan del av Tredingen 1:1 med flera 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 Detaljplan för Tredingen 1:1 med flera enligt förslag inlämnat av 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen den 10 november 2021, antas. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av Fastigheter i Linde AB 
arbetat fram ett förslag till detaljplan för del av Tredingen 1:1 med flera. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för nya bryggor i ett centralt 
läge som kan bidra till ett stärkt båtliv och en ökad aktivitet på Lindessjön. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen beslutade den 10 november 2021 att 
tillstyrka Detaljplan för del av Tredingen 1:1 med flera och skicka den vidare 
till kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun för antagandeprövning. 
 

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Fastigheter i Linde AB 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Bilagor: 

 Samhällsbyggnadsnämnden § 167 Detaljplan för Tredingen 1_1 med 
flera Dnr S-2019-735 

 Plankarta 
 Miljökonsekvensbeskrivning 
 Fastighetsförteckning 
 Planbeskrivning 
 Undersökning 
 Granskningsutlåtande 
 Samrådsredogörelse 
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Lindesbergs	kommun	
Samhällsbyggnadsnämnden	
Bergslagen	
	

Sammanträdesprotokoll	2021	
Sammanträdesdatum 

2021‐11‐10	

Sida 
24(36) 

 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§	 Ärende	
167 Lindesberg Tredingen 1:1 

Beslut om att tillstyrka detaljplan för Tredingen 1:1 m.fl. 
Dnr S-2019-735 
 
Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen beslutar att i enlighet med 

undersökningen för detaljplan för del av Tredingen 1:1 m.fl. i 
Lindesberg, Lindesbergs kommun att detaljplanen kan medföra 
betydande negativ miljöpåverkan. 6 kap 7§ MB. 

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka Detaljplan för del 

av Tredingen 1:1 m.fl. i Lindesberg, Lindesbergs kommun och 
överlämnar den till kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun för 
antagandeprövning. 

 
Ärende 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av Fastigheter i Linde 
AB arbetat fram ett förslag till detaljplan för del av Tredingen 1:1 m.fl. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för nya bryggor i ett 
centralt läge som kan bidra till ett stärkt båtliv och en ökad aktivitet på 
Lindessjön. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2020-10-05 – 
2020-10-23. Därefter har förslaget varit utsänt på granskning under 
tiden 2021-06-07 – 2021-07-06. Under granskningstiden har 
reviderade planhandlingar funnits tillgängliga digitalt på 
www.lindesberg.se/pagaendeplanarbeten  
 
Barnkonventionen 
Detta beslut påverkar inte barnkonventionen. 
 
Kommunicering 
Se granskningsutlåtande för Länsstyrelsens granskningsyttrande samt 
övriga synpunkter inkomna under granskningsskedet.  
 
Hur beslutet kan överklagas 
Besvärshänvisning kommer att skickas ut till dem som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda samt ingår i sakägarkretsen efter att planen 
har antagits i kommunfullmäktige. 

 
 
 

KS 2020/334-2
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Lindesbergs	kommun	
Samhällsbyggnadsnämnden	
Bergslagen	
	

Sammanträdesprotokoll	2021	
Sammanträdesdatum 

2021‐11‐10	

Sida 
25(36) 

 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Bilagor 
Antagandehandlingar för Detaljplan för del av Tredingen 1:1 m.fl. i 
Lindesberg, Lindesbergs kommun dnr: S-2019-735:37 

 
För kännedom 
Fastigheter i Linde AB 
 
För åtgärd 
Lindesbergs kommun 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Vattenområde,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

VattenområdeW

SmåbåtshamnW1

BroW2

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Markreservat
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller endast inom områden med bestämmelsen W1 eller
W2.,  4 kap. 17 §

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för del av Tredingen 1:1 m.fl.

Lindesbergs kommun Örebro län

Antagandehandling

Stadsbyggnadskontoret

Upprättad 2020-09-21 Reviderad 2021-09-09

Jonathan Pedersén
Samhällsplanerare

Isabella Lohse
Enhetschef

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande

Miljöundersökning

Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram

Skala: 

8050 100100 Meters20 30 40 9060 70

1:1000

Mätklass III
I höjd RH 2000 
I plan SWEREF 99 15 00
Koordinatsystem:

Fastighetsgräns

Traktgräns

Namn på kvarter

Registernummer för fastighet

Skärmtak

Bostadshus respektive uthus

TREDINGEN
1:1

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Kartingenjör
Claudia Isberg

Höjdkurvor Grundkartans riktighet bestyrkes:Grundkarta upprättad våren 2020.

MÄTNINGSKONTORET, LINDESBERG
Slänt 

Vägkant 

Lövträd

Brygga

Område inom vilket strandskyddet är upphävt
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Samhällsbyggnad Bergslagen 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Detaljplan för del av Tredingen 1:1, Lindesberg 
 
 
Uppdragsnr. 1070312 Version: 2021-04-14 
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Uppdragsgivare Samhällsbyggnad Bergslagen 

Uppdragsgivarens 
kontaktperson 

Jonathan Pedersén 

Konsult Norconsult AB, Örebro 

Uppdragsledare Björn Tengelin 

Granskning Albin Månsson 

Handläggare Niclas Vallin 
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Sammanfattning 
 

Bottenån inne i centrala Lindesberg möjliggör ett rikt båt- och strandliv. Längs med en 
sträcka med närhet till gångvägar och bilparkeringar har det under en längre tid funnits en 
större samling båtplatser vid bryggor längs åstranden. Bryggorna har varit av varierande 
kvalitet och båtar har legat lite här och var under sommarhalvåret. År 2016 anlades en ny 
mindre marina med bryggor och landgångar i syfte att ordna en mer strukturerad placering 
av uthyrningplatser för båtar i området. Den nya marinan erfordrar bygglov, varvid en ny 
detaljplan för området har föreslagits. 

Denna miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Detaljplan för del av Trendingen 1:1, m. fl. i 
Lindesberg, Lindesbergs kommun berör aktuellt planområde i Bottenån.  

Miljöpåverkan av den nya anläggningen bedöms i huvudsak bestå av en något mer 
omfattande skuggning av bottnen från bryggor, båtar samt landgångar. Grumling och 
bottenpåverkan minskar samtidigt då de nya bryggorna inte ska tas i land varje vinter, och 
därefter förankras på nytt under nästa säsong. Vattenflöde i ån, vattenståndsnivåer och 
aktuell sjötrafik har inte påverkats. Planförslaget innebär i detta sammanhang att befintliga 
förhållanden bibehålls. Konsekvenserna för natur- och vattenmiljön bedöms som obetydlig 
av den nya anläggningen och planförslaget. Möjligheterna att uppnå god ekologisk status i 
vattenförekomsten bedöms inte ha påverkats. 

De nya anläggningen har en avvikande gestaltning gentemot tidigare bryggor. Material-
valen av betong, stål och aluminium kan anses knyta an till den nya bebyggelsen med 
höghus direkt väster om området, men samtidigt dels bryta mot tidigare småskalighet och 
bryggor av trävirke som historiskt legat längs Bottenån. Konsekvenserna för stadsbilden 
och rekreationsvärden i området bedöms dock sammantaget som små, då det aktuella 
området endast berör en mindre del av Bottenåns sträckning genom centrala Lindesberg. 
Planförslaget innebär obetydliga konsekvenser för rekreationsvärden i området samt för  
allmänhetens tillgänglighet till vattenområdet. 
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1 Inledning och bakgrund 
 

1.1 Uppdraget 
Norconsult har fått i uppdrag att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Detalj-
plan för del av Trendingen 1:1, med flera i Lindesberg för marina i Bottenån i centrala Lin-
desberg. Planområdet ligger centralt i kommunen och tätorten, strax uppströms där Bot-
tenån mynnar i Lindesjön, se Figur 1. 

 

1.2 Bakgrund 
I Bottenån har det sedan många år funnits båtplats för 20 – 40 båtar. Båtarna har företrä-
desvis legat förtöjda uppströms det som kallas Gröna Bron. Mellan bryggorna på västra 
stranden har det också funnits en sjösättningsramp för båtar. Den marina som nu finns på 
plats anlades under år 2016 och sågs då som en ombyggnad av den befintliga gamla mari-
nan. En anmälan om vattenverksamhet upprättades för projektet. BMB, Bergslagens Miljö- 
och Byggnämnd, beslutade 2016-06-07 (Dnr M-2016-516:2) att upprättad anmälan om vat-
tenverksamhet inte föranledde någon åtgärd så länge bryggorna anlades enligt anmälan 
samt att verksamheten fick påbörjas så snart verksamhetsutövaren tagit del av beslutet. 

Det framkom dock senare att arbetet med den nya anläggningen innebar en s.k. vatten-
verksamhet som till sin yta överskred gränsen för anmälningsplikt – således erfordrades en 
ansökan om tillstånd. Tillståndsansökan inlämnas till och beslutas av miljödomstolen. Om-
byggnationen var också av sådan storlek att bygglov krävdes för den. I gällande detaljplan 
är en sådan åtgärd ej möjlig och därför planstridig. Därför krävs en ny detaljplan för genom-
förandet. 

Figur 1. Till vänster: översiktskarta av Lindesberg och Lindesjön. Till höger: flygfoto över aktuell marina. 
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Berört område utgör en lugnflytande del av Bottenån, omgiven av parkmark. Inga idag up-
penbara naturvärden påverkas i eller omkring vattnet. Ån avvattnar Råsvalen ner till Linde-
sjön och är farbar med mindre fritidsbåtar. 

 

1.3 Administrativa uppgifter 
Anläggningsnamn Marina Bottenån 
Fastighetsbeteckning  Trendingen 1:1 och Lindesås 1:1, Lindesbergs kommun 
Verksamhetsutövare Lindesbergs kommun 
Organisationsnummer 212000-2015 
Postadress  Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg 
Kontaktperson  Jonathan Pedersén Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Epost   Jonathan.pedersen@sb-bergslagen.se 
Län   Örebro län 
Kommun  Lindesberg 
Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen Örebro län 
 

1.4 Arbetets bedrivande och underlag 
Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats av Björn Tengelin och Niclas Vallin vid Nor-
consult AB. Vidare har Albin Månsson deltagit i arbetet som expertstöd och granskare. Be-
ställare av uppdraget har varit Samhällsbyggnad Bergslagen.  

Som underlag till miljökonsekvensbeskrivningen har tillhandahållna utredningar granskats. 
Använda skriftliga källor har angivits inom parentes och återfinns i referensavsnittet. Plats-
besök i området gjordes vintern och våren 2020. 

 

1.5 Behovsbedömning 
EG-direktivet om miljöbedömningar och planer har införts i svensk lagstiftning (SFS 
2004:606) och föranlett ändringar i plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Enligt 
6 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) ska planer eller program miljöbedömas om dess ge-
nomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Med betydande miljöpåver-
kan menas en övergripande förändring av samhället, människan eller miljön. Vidare finns 
bestämmelser i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) kring vilka pla-
ner som alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.  

Lindesbergs kommun har gjort bedömningen att det inte går att utesluta att föreslagen de-
taljplan kan medföra betydande miljöpåverkan. Kommunen bedömer därmed att en miljö-
konsekvensbeskrivning behöver tas fram till detaljplanen för att belysa konsekvenserna av 
dessa miljöfaktorer. 
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2 Syfte och avgränsningar 
 

2.1 Syfte med miljökonsekvensbeskrivningen 
Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva direkta och 
indirekta effekter för utvalda miljöaspekter som utvecklingen av Marina i Bottenån har med-
fört (och vad planförslaget fortsättningsvis kan medföra). Miljökonsekvensbeskrivningen 
ska även ange hur planen påverkar möjligheten att uppfylla de nationella miljökvalitetsmå-
len, eller om målen motverkas. I miljökonsekvensbeskrivningen lämnas förslag på åtgärder 
för att förhindra eller minimera negativa miljöeffekter. 

 

2.2 Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll enligt miljöbalken 
Av miljöbalken (SFS 1998:808) framgår vad en miljökonsekvensbeskrivning i den strate-
giska miljöbedömningen ska innehålla (så kallad plan-mkb). Miljökonsekvensbeskrivning-
ens omfattning och detaljeringsgrad ska vidare vara rimlig med hänsyn till bedömnings-
grunder och aktuell kunskap, planens innehåll och detaljeringsgrad, var i beslutsprocessen 
som planen befinner sig samt att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med andra 
planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder. Omfattning 
och detaljeringsgrad ska även styras av allmänhetens intresse. 

 

2.3 Avgränsning 
MKB-arbetet innebär en systematisk behandling av aktuella problemställningar och har ut-
förts utifrån de principer och den modell som tillämpas av Norconsult AB. För att läsaren 
ska känna till de viktigaste förutsättningarna behandlas nedan de olika MKB-avgränsningar 
som gjorts i denna utredning. 

Nivåavgränsning 

Miljökonsekvensbeskrivningen inriktar sig på de lokala fysiska miljöeffekter planen kan ge 
upphov till. Möjligheterna är generellt begränsade att i en miljökonsekvensbeskrivning för 
en detaljplan belysa och behandla för miljön viktiga övergripande frågor inom exempelvis 
energi, trafik, luftmiljö samt kommunal vatten- och avloppsförsörjning. Strategivalen beträf-
fande dessa sakområden förutsätts vara behandlade i översiktsplanen eller andra överord-
nade dokument. 

Geografisk avgränsning 

Planområdet berör fastigheterna Tredingen 1:1 och Lindesås 1:1, Lindesbergs kommun, 
enligt detaljplanens karta, se Figur 2. Miljökonsekvensbeskrivningen har beträffande de 
fysiska ingreppen begränsat sig till berört planområde. Hänsyn har dock även i förekom-
mande fall tagits till förhållande i angränsande vattenområde i Bottenån och andra delar av 
land intill ån, i den mån de har kunnat vara av betydelse. Detta gäller främst frågor rörande 
påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten, buller och landskapsbild. Förslag till påver-
kansområde redovisas i Figur 2.  
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Tidsmässig avgränsning 

Påverkan sker under och i samband med själva etableringsfasen. Därefter sker inga tek-
niska åtgärder eller förändringar på anläggningen, varvid påverkan på miljön därefter inte 
förändras heller. Den eventuella påverkan som skuggning och pålning kan leda till ska 
kunna dokumenteras inom 3–5 års tid, och inom detaljplanens genomförandetid. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Samrådsförfarandet 
Under samrådet har några framkomna synpunkter föranlett smärre justeringar på denna plans 
omfattning. Man har valt att inkludera en längre åsträckning nedanför första förslaget som 
presenterades i samrådet. Det nya är område W2 i figur 2, som lämnar utrymme för en framtida 
bro. 

Samrådsförfarandet finns som bilaga till denna MKB. 

 

2.5 Behandlade miljöfaktorer 
För att miljökonsekvensbeskrivningen ska bli ändamålsenlig och lättöverskådlig ska den 
avgränsas så att den endast behandlar de miljöfaktorer som bedöms kunna bli påverkade i 

Figur 2. Utsnitt från plankarta (arbetsmaterial) med föreslagen geografisk avgränsning (röd linje) 
för påverkansområde i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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betydande grad, eller som i övrigt är relevanta i det aktuella fallet. Följande miljöfaktorer 
ingår i miljökonsekvensbeskrivningen; 

 

• Naturvärden 
• Rekreation, landskapsbild och tillgänglighet 
• Buller 
• Miljökvalitetsnormer för vatten 



§181/21 Detaljplan del av Tredingen 1:1 med flera - KS 2020/334-3 Detaljplan del av Tredingen 1:1 med flera : S-2019-735-25_2021-05-05_Miljökonsekvensbeskrivning

Uppdragsnr. 1070312, version 2020-09-23 
Miljökonsekvensbeskrivning - detaljplan för del av Tredingen 1:1 

 
n:\107\03\1070312\5 arbetsmaterial\omtag våren 2021\miljökonsekvensbeskrivning210426.docx 2021-05-03  |  Sida 11 av 25 

 
 
 

3 Studerade alternativ 
 

3.1 Huvudalternativet – beskrivning av planförslaget 

3.1.1 Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att en befintlig småbåtshamn i ett centralt läge ska kunna möjlig-
göras där den kan bidra till ett stärkt båtliv och en ökad aktivitet på Lindesjön. Planförslaget 
innebär administrativt att genomförd utveckling av Marina Bottenån kan erhålla bygglov. 

3.1.2 Utformning idag 

Vid jämförelse med tidigare utformning och placering av bryggor och båtplatser i området, 
innebar den genomförda ombyggnationen att båtplatserna grupperades och gavs ett en-
hetligt uttryck i miljön (Figur 3). De nya bryggorna ligger i vattnet permanent och är fästa 
mot 14 bottenslagna stolpar. Båtplatserna är avgränsade av så kallade Y-bommar vilka är 
fästa i bryggan. Det finns plats för totalt 46 båtar i anläggningen. Utformningen garanterar 
idag en farledsbredd på 13 meter mellan de två bryggorna (inklusive Y-bommar). 

Bryggorna är placerade cirka 10 meter norr om den avstängda Gröna bron och sträcker sig 
60 meter längs med den östra sidan och 80 meter på den västra. De är gjutna i betong, på-
larna av stålrör, båtarmar i aluminium. Ramperna ner till bryggan är metallkonstruktioner 
med ett skyddsnät runt entrégrindarna. Bryggorna nås via ramper på 9–13 meters längd, 
från gång/cykel-vägen på östra sidan respektive från grönområdet på den andra sidan.  

 

 

Figur 3. Ritning över nuvarande bryggor. Permanentförankrade stolpar markerade i blått. 
Befintlig gångbro Gröna bron till höger i bild. 

Bottenån 
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3.1.3 Förhållande till översiktsplanen 

I översiktsplanen för Lindesbergs kommun (laga kraft 2019-05-15) är aktuellt planområde 
utpekat som grönområde. Med grönområde menas område som parker, parkliknande mil-
jöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden samt anlagda områden för fritidsakti-
viteter som främst äger rum utomhus. En anläggning för båtar ryms i detta då det kan 
kopplas till en aktivitet som äger rum utomhus. Därmed är planförslaget förenlig med över-
siktsplanen. 

3.1.4 Angränsande planer 

Följande detaljplaner utgör äldre planer för området, eller gränsar till nuvarande planom-
råde: 

LG_A56: Detaljplanen Förslag till ändring av stadsplanen för Lindesberg, Kv. Bottnarna, 
Bromsen, Hatten, Lommen, Vargen och Ängen samt del av Bottenån och Lindesbygärdet 
m.m. i Lindesbergs kommun, Örebro län med planID LG_A56, laga kraft 1973-08-21. 

LG_A71: Detaljplan Bottnarna, Bägaren m fl i Lindesbergs kommun, Örebro län – Förslag 
till ändring av stadsplan med planID LG_A71, laga kraft 1980-07-02. 

LG_A25: Detaljplan Förslag till stadsplan för Tredingsjorden m.m samt ändring av stads-
planen för kvarteren Lommen och Vargen i Lindesberg med planID LG_A25, laga kraft 
1961-07-07. 

LG_A2: Stadsplan för Lindesberg, upprättad åren 1921-1923 af Kommunaltekniska Byrån, 
Stockholm, Nils Gellerstadt samt ändrad enligt stadsfullmäktiges beslut af den 10 febr. 
1925. 

 

3.2 Nollalternativet 
Nollalternativet är enligt 6 kap. miljöbalken en beskrivning av planområdets sannolika ut-
veckling om förslaget till ny detaljplan inte genomförs.  

För aktuellt fall antas nollalternativet innebära att genomförd ombyggnation av marinan i 
Bottenån inte ges bygglov och att anläggningen avvecklas. En återgång till tidigare förhål-
landen innebär bryggor och båtplatser längs stranden sannolikt återetableras (se jämfö-
relse mellan nuvarande och tidigare utformning i Figur 4 och Figur 5), eller inte återetable-
ras. Flertalet av dessa bryggor lades i och togs upp för varje säsong. Nollalternativet inne-
bär att kommunens utvecklingsstrategi med att tillhandahålla attraktiva och funktionella båt-
platser inte kan ske på denna plats. 
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Figur 5. Fotografi från bryggorna år 2016 innan ombyggnation. Från detaljplan för del av Tredingen 1:1 (Tivoliplan) i 
Lindesbergs kommun, planbeskrivning plan nr. 442, dnr. S-2014-339. Betraktat från västra stranden (motströmsvy). 

Figur 4. Nuvarande marina i Bottenån, betraktat från västra stranden (motströmsvy). Vintern 2019/2020. 
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4 Natur- och vattenmiljö vid Bottenån 
 

4.1 Bottenån 

4.1.1 Användning av vattenområdet 

Bottenån (längre nedströms benämnd Arbogaån) avvattnar sjön Råsvalen ner till Linde-
sjön, över en sträcka på cirka 4 km. Ån är en del av Arbogaåns vattensystem. Sträck-
ningen genom Lindesberg omges av vägar och villatomter, parker, promenadvägar och 
vägbroar. 

Sommartid passerar fritidsbåtar genom ån. Linde Båtklubb är aktiv i området och erbjuder 
ett flertal båtplatser. Dels finns en större marina vid Fingerbo äng vid Lindesjöns utlopp, 
dels vid Ånäs där Råsvalen övergår i Bottenån cirka 4 km uppströms aktuellt område. 
Längs hela ån finns privata bryggor och förtöjda båtar. Inom aktuellt planområde har det 
också under mycket lång tid funnits bryggor för båtar, se Figur 6. 

4.1.2 Flora och fauna vid anläggningen 

Bryggor, landgångar, Y-bommar och båtar befinner sig fritt från botten utan närmare kon-
takt. På så vis sker ingen mekanisk skada på befintlig åbotten. Anläggningarna påverkar 
inte heller strömningsförhållandena mer än ytterst marginellt, och då endast ytvattnets rö-
relse. Ytliga vattenvirvlar kan uppstå. 

Den förändring som uppstått mellan tidigare och nuvarande bryggor består i ett reducerat 
ljusinflöde till vattenvolymen och bottnen. Vid strandnära områden under flytbryggorna, kan 
mängden och artsammansättningen på vattenväxter komma att skilja sig mot närliggande, 

Figur 6. Flygfoto över området från 1960-talet (till vänster) och 1975 (till höger). Området har under lång tid 
nyttjats för bryggor och båtplatser. 
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icke påverkade områden. Då bryggor och båtar inte täcker stora sammanhängande ytor, 
utan är tämligen smala, kommer dock ett begränsat ljus att likväl nå bottnen och vattenpe-
laren: dels genom ljusbrytning, dels genom att solen har olika infallsvinklar vid olika tider på 
dagen och under året. Längre ut mot de djupare delarna av ån finns ingen bottenlevande 
vattenvegetation. 

Bottenlevande fauna och frisimmande fisk bedöms inte ha påverkats negativt av ett be-
gränsat minskat ljusinflöde. En omgruppering av individer och arter kan tänkas ske över tid, 
där vissa föredrar mörkare förhållanden, andra mer ljus. Båtar och bryggor kan även anses 
erbjuda ett visst skydd för fisk och evertebrater. 

Denna bedömning gäller också om det tillkommer en bro i södra delen av planområdet, 
område W2 i figur 2. 

Bryggorna är bottenförankrade i 14 stycken permanentförankare stolpar. Här har följaktli-
gen sammanlagt en bottenyta på mindre än två kvadratmeter skadats och försvunnit, men 
istället ersatts av stolparnas sidoytor. En bro i södra delen av planområdet kan också inne-
hålla pelare. Pelare blir då sannolikt av mindre form, på vardera sidan om huvudfåran, för 
att inte förhindra båttrafiken. 

Risken för utsläpp eller läckage från båtar är liten, då båtarna endast ligger på plats under 
sommarmånaderna. Behovet av båtbottenbehandling med antifouling-färg bedöms som 
mycket ringa i aktuellt vattenområde, då vattnet är så pass näringsfattigt att påväxt i princip 
inte uppkommer. Risken för läckage av kolväteföreningar i form av bränsle, ökar inte ge-
nom att båtarna har anvisats till en gemensam plats, jämfört med att annars ligga spridda 
längs stränderna som tidigare. 

Inom detaljplaneområdet finns inga registrerade artfynd i Artportalen (SLU, 2020). 

4.1.3 Hydrologi 

Bottenån ingår i huvudavrinningsområde 61, Norrström. Dalkarlhyttans kraftverk, ägt av 
Linde Energi, reglerar Lindesjön, och därmed Bottenån (Linde Energi, 2020) mellan höjdni-
våerna +59,90 och +60,80 meter (RH90). Karaktäristiska flöden vad avser total stationskor-
rigerad vattenföring vid utloppet av Lindesjön beräknas av SMHI till följande; 

• HQ50 80,4 m3/s (högvattenföring med 50-års återkomsttid) 
• MHQ 48,7 m3/s (medelhögvattenföring) 
• MQ 14,9 m3/s (medelvattenföring) 
• MLQ 3,0 m3/s (medelågvattenföring) 

Vattendjupet vid åns mitt är (beroende på aktuellt vattenstånd) drygt 4 meter enligt djup-
karta från 1993 (Länsstyrelsen, 1993).  

4.1.4 Områdesskydd och fiske 

Cirka 90 meter sydost om aktuellt område, längs Lindesjöns strand och in i staden, finns ett 
riksintresseområde för kulturmiljövård (Lindesberg). De värden om riksintresset avser att 
skydda kommer inte att påverkas av planförslaget. 

Områdets östra strand omfattas av Riksantikvarieämbetets skydd för område där kulturla-
ger kan påträffas. Detta kommer inte att påverkas av planförslaget. 

Åns fiske ingår i Lindesjöns fiskevårdsområdesförening. Fisken, fiskevården och fiskeför-
hållandena kommer inte att påverkas. 
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4.2 Konsekvensbedömning 

4.2.1 Befintlig anläggning och planförslaget 

Genomförd ombyggnation av båtplatser och bryggor bedöms inte medfört några betydande 
konsekvenser för naturvärden och vattenmiljön inom berört område av Bottenån. Området 
hyser inga särskilt utpekade naturvärden. Den utökade beskuggningen av åbotten bedöms 
ge upphov till små konsekvenser för den lokala floran och faunan. Vid jämförelse med tidi-
gare förhållanden när bryggor säsongsvis togs upp och lades i, innebär förfarandet vid den 
nya marinan att grumling uppkommer i mindre grad och att skador på botten inte längre blir 
återkommande eller frekventa. Ingen påverkan på hydrologiska förhållanden har ägt rum 
av ombyggnationen eller vid ett genomförande av planförslaget. 

Ett genomförande av planförslaget bedöms sammantaget innebära endast ringa konse-
kvenser för natur- och vattenmiljön i området. 

4.2.2 Nollalternativet 

Nollalternativet, med tidigare utformning och placering av bryggor och båtplatser, bedöms 
generellt ha gett upphov till samma (obetydliga) konsekvenser som befintlig anläggning 
och planförslaget. En väsentlig skillnad är dock att botten blir mer regelbundet störd och 
omblandad av den återkommande hanteringen av bryggor. 
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5 Rekreation och stadsbild 
 

5.1 Bottenån i centrala Lindesberg 

5.1.1 Historisk beskrivning 

När planen för staden Lindesberg anlades på 1600-talet sträckte rutnätet av gator ut sig på 
östra sidan Lindessjön ända upp till Bottenåns mynning. Sjön och sjöfarten längs ån, som 
sträcker sig ned till Mälaren, är den största anledningen till att staden ligger där den ligger. 
Bottenån har länge nyttjats som viktig transportled av både människor och varor.  

Landskapet sluttar flackt i åns tidigare odlade och nu allt mer bebyggda dalgång norröver, 
och något brantare närmare sjön och staden. Åns och sjöns stränder har på den östra si-
dan som vetter mot staden alltid varit en väl använd plats av lindesbergsborna. Där påbör-
jades båtfärder och skeppades varor, det tvättades vid bryggor, fiskades från småbåtar, 
badades ibland och säkert pytsades det även ut avlopp och avfall i vattnet.  

Vid nittonhundratalets början låg vid den övre delen av mynningen, precis nedanför det ny-
byggda sjukhuset, ett enkelt kallbadhus. Platsen utgjorde då stadens ytterkant och marken 
runt sjukhuset utformades tidsenligt som parkmark ända ned till vattnet. Träd har succes-
sivt vuxit upp, men ned mot vattnet är det förhållandevis öppet än idag. Västra sidan av ån 
bestod av naturmark eller åkrar en bra bit in på 1900-talet och således var landskapet vid 
mynningen öppet och grönt. Båtar av olika slag har alltid gått på ån men båtbryggor fanns 
länge enbart där byggnader eller andra anläggningar fanns.  

5.1.2 Den nya marinan och stadsbilden 

Platsen strax norr om mynningen, ytan för där den nya detaljplanen som nu tas fram, är 
kommunal mark. Här är ån cirka 35 meter bred. Under andra halvan av 1900-talet förlades 
på båda sidor av ån, båtbryggor för småbåtar. Genom ån passerar passagerarbåten M/S 
Råsvalen sommartid och många mindre och privata båtar, kanoter och annat. 

Idag finns på nordöstra sidan av gångbrons fot en cylindrisk, cirka 3 meter hög och 6 meter 
bred elnätstation placerad. I övrigt består platsen på östra sidan ån fortfarande av gräs-
matta, några träd och gc-vägen, marken sluttar ned från den gamla sjukhusbyggnaden och 
stadens centrum. Det förs diskussioner om ytterligare byggnation på östra sidan, i den 
gamla parken. 

På åns västra sida har det byggts höghus cirka 30 meter från stranden och däremellan har 
det planlagts för en park som sträcker sig längs ån och sluttar mot vattnet. Parken föreslås 
öppna för närkontakt med ån och marinan, ett arbetsförslag ses i Figur 7. Denna park an-
sluter till vattnet och denna detaljplans omfattning. 
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Figur 7. Arbetsförslag på parkutformning på västra strandbanken intill marinan. 

Bron, som idag är avstängd på grund av skada, ansluter till det befintliga gc-vägnätet och 
kan komma att ersättas av en ny i närheten då detta är en frekventerat använd, och strate-
giskt viktig plats med parkmiljö, centrum, gymnasieskola och en arenabyggnad i närheten.  

Inom aktuellt planområde fanns fram till år 2016 en sjösättningsramp. Båtbryggorna byttes 
ut år 2016 av ägaren, det kommunala fastighetsbolaget Fastigheter i Linde AB (FALAB). 
Som tidigare är syftet att tillhandahålla uthyrning av båtplatser för småbåtar. Den tidigare 
båtrampen är ersatt av en ny och större ramp längre uppströms. 

Ombyggnationen av marinan ägde rum innan kommunens bryggprogram antogs år 2018. 
Programmets grundtanke är att ingen privatisering av den gemensamma strandnära miljön 
ska tillåtas på kommunal mark. Programmet ger förslag på områden där bryggor bör tillå-
tas, var det inte är lämpligt med bryggor, samt idéer till utveckling av rekreationsmöjligheter 
längs ån och delar av Lindesjöarna. Detta med utgångspunkt från var det är detaljplanelagt 
för bryggor, var det idag finns bryggor, landskapsbilden, bad- och rekreationsmöjligheter 
för allmänheten samt tidigare planering. Riktlinjerna är till för att säkerställa allmänhetens 
tillgång till vatten- och strandnära områden. 

 

5.2 Konsekvensbedömning 

5.2.1 Befintlig anläggning och planförslaget 

Den nya anläggningen syns väl från sluttningarna i öster och väster och längs med ån på 
båda sidor. Dess centrala placering i tätorten tillsammans med att många invånare passe-
rar området dagligen, medför att gestaltningen på anläggning bör vara anpassad till miljön 
runtomkring (både vad avser historisk markanvändning och befintlig landskaps- och 
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stadsbild). Det bedöms dock att inga sådana särskilda ansatser har genomförts vid anläg-
gandet av nuvarande bryggor. 

Det kan konstateras att befintligt materialval (betong, stål och aluminium) till viss del knyter 
an till de nyligen uppförda punkthusen direkt väster om anläggningen, och i ett vidare om-
råde även till Lindesbergs arena. Nutida, moderna byggnader med framhävande betong-
konstruktioner är således inte främmande för platsen. Båtplatsernas raka rader och vinkel-
räta landgångar ger ett ordnat, modernt och bestående intryck. Samtidigt, mot bakgrund av 
anläggningens belägenhet intill den äldre parkmarken i öster, kan det bedömas som att nu-
varande gestaltning har misslyckats att knyta an till den historiska användningen av Bot-
tenån i denna del. En mer småskalig anläggning, eller flerdelade bryggor där trädäck och 
träpålar varit standard, hade kunnat ge området en annan karaktär som mer återspeglat 
vattendragets långa historiska plats i centrala Lindesberg.  

Gestaltningen av platsen har i första hand utgått ifrån den västra sidan av ån, med en mer 
modern utformning. Den äldre karaktären av bebyggelse och närheten till riksintresset har 
inte haft lika omfattande inspel i gestaltningen. Konsekvenserna för rekreationsvärden i 
närområdet bedöms dock som obetydliga, då anläggningen endast berör en begränsad del 
av promenadstråk längs Bottenån. Den nya marinan har endast marginellt påverkat möjlig-
heten att komma ned till vattnet. 

5.2.2 Nollalternativet 

Tidigare båtplatser och bryggor var av småskalig karaktär, och företrädesvis anlagda med 
trädäck (se Figur 5). Bryggorna var i sämre skick och tillät inte lika stor ordnad struktur som da-
gens anläggning. Tidigare detaljplan innehåller inte bryggor. Tidigare nu borttagna bryggor kan 
knappast återutsättas. Dessa faktorer gör att ett nollalternativ sannolikt innebär att inga bryggor 
och ingen marina kan förekomma inom aktuellt planområde. Detta skulle försämra möjligheten till 
ett aktivt båtliv och förståelsen av platsen som en viktig del av stadens historia sett ur nyttjandet 
av vattendraget för transport med båtar. 
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6 Tillgänglighet 
 

6.1 Nulägesbeskrivning av tillgängligheten 
Enligt kommunens bryggprogram är aktuellt område utpekat som kommunal/tillgänglig 
brygga för allmänheten. Landgångarna bör vara tillgänglighetsanpassade så att de kan an-
vändas av människor med funktionsnedsättning.  

 

6.2 Konsekvensbedömning 

6.2.1 Befintlig anläggning och planförslaget 

Nuvarande anläggning är primärt uppförd för att erbjuda båtplatser i central del av Lindes-
berg, även för de båtägare som inte har egen sjötomt. Anläggningen har inte haft som mål-
sättning att i ett bredare perspektiv även erbjuda möjligheter för boende och besökare att 
komma ner till vattnet. Då bryggorna ligger ett par meter ut från stranden, är vattenlinjen 
närmast land fortsatt fri från hinder (förutom vid landgångarna).  

I det kommunala bryggprogrammet står bland annat att allmänhetens tillträde ska gå före 
det enskilda intresset av att hyra båtplats. Det rekommenderas att utformning på ramperna 
och övrig anläggning anpassas för att möjliggöra access även för människor med funkt-
ionsnedsättning. 

6.2.2 Nollalternativet 

Nollalternativet innebär i praktiken små skillnader gentemot planförslaget vad avser konse-
kvenser för allmänhetens tillgänglighet till vattenområdet. Tidigare bryggor var dock inte 
försedda med grindar, vilket möjliggjorde (eller till viss del inbjöd) till spontana nedstig-
ningar på bryggorna av förbipasserande i området. 
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7 Buller och omgivningspåverkan 
 

7.1 Nulägesbeskrivning 
Båtlivet på Lindesjön och Bottenån är, utifrån vattenområdenas relativt små ytor, aktivt un-
der sommaren. Anläggningen medför att en del av buller och störningar från båtar i Bot-
tenån periodvis centreras till området när båtar avgår eller lägger till. Bullret från båtmoto-
rer är till stor del beroende på med vilken hastighet båten framförs. Kommunens fastighets-
bolag som är verksamhetsutövare för marinan, råder inte över sjötrafiken, fartygsstorlek, 
hastighet eller fiske. Parkeringsplatser för bilar finns sedan tidigare utanför planområdet.  

 

7.2 Konsekvensbedömning 

7.2.1 Befintlig anläggning och planförslaget 

Den nya marinan och planförslaget innebär i praktiken ingen förändring av sjötrafiken på 
Bottenån och Lindesjön. Bryggornas förekomst och placering medger en viss ”bromsande” 
effekt på sjötrafiken förbi området. Det aktuella bullret från båttrafiken i området har inte 
bedömts ge upphov till några betydande störningar för närboende eller besökare. Den nya 
anläggningen bedöms inte ha genererat en större biltrafik. Sammantaget bedöms planför-
slagets konsekvenser för buller och omgivningspåverkan som obetydlig. 

7.2.2 Nollalternativet 

Nollalternativet med tidigare utformning på bryggor och båtplatser bedöms ge samma kon-
sekvenser för buller och omgivningspåverkan som planförslaget. 
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8 Miljökvalitetsnormer för vatten 
 

8.1 Nulägesbeskrivning 
Aktuellt vattenområde tillhör vattenförekomsten Arbogaån mellan Råsvalen och Stora Lin-
dessjön (SE661018-146713) som uppvisar en måttlig ekologisk status (VISS, 2020). Miljö-
kvalitetsnormen för vattenförekomsten är god ekologisk status. Ån uppnår ej god kemisk 
status på generell grund avseende kvicksilver och PBDE, liksom många övriga svenska 
vatten. Vattnet klassificeras som naturligt. 

Hydromorfologin i form av konnektivitet är otillfredsställande, då det finns flödes- och nivå-
reglerande dämmen både uppströms och nedströms, med egna miljödomar. Närmast ned-
ströms finns Dalkarlshyttans kraftverk vid Lindesjöns utlopp.  

Inom området finns även ett grundvattenmagasin som är en grundvattenförekomst inom 
ramen för vattenförvaltningen (Lindesbergsåsen, Lindeområdet med ID SE660700-
146707). Grundvattenmagasinet är en större sand- och grusförekomst som förekommer 
parallellt med Arbogaåns dalgång. 

 

8.2 Konsekvensbedömning 

8.2.1 Befintlig anläggning och planförslaget 

Den nya marinan har inte medfört någon påverkan på vattenstånd eller vattenföring i vat-
tenområdet. Påverkan på hydromorfologiska faktorer är därutöver obetydliga. De pålar som 
använts vid anläggande av marinan är cylindriskt ihåliga vilket heller inte skapar någon un-
danträngningseffekt. Pålarna står nere i fast botten men har inte påverkat grundvattnet i 
eventuellt underliggande sand- och grusås. Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten be-
döms sammantaget som obetydlig. Möjligheten att uppnå god ekologisk status i vattenföre-
komsten påverkas ej. 

8.2.2 Nollalternativet 

Tidigare utformning av båtplatser och bryggor bedöms på ett generellt plan ha inneburit 
obetydliga konsekvenser för möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk sta-
tus i berörda vattenförekomster. 
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9 Planförslaget och miljömål 
 

9.1 Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål 

9.1.1 Relevanta miljökvalitetsmål 

Den nya marinan i Bottenån har relaterats till de 16 nationella miljökvalitetsmålen som riks-
dagen beslutat ska utgöra en utgångspunkt för samhällets miljöarbete. Miljömålen och 
dess relevans för den genomförda anläggningen och planförslaget framgår nedan. De mil-
jömål som bedöms vara relevanta för planförslaget är levande sjöar och vattendrag, grund-
vatten av god kvalitet samt god bebyggd miljö. 

9.1.2 Konsekvensbedömning 

Levande sjöar och vattendrag 

” Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt land-
skapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsätt-
ningar för friluftsliv värnas. 

Planförslaget innebär att förutsättningarna för friluftsliv och båtlivet värnas i Bottenån och 
Lindessjön. Området har sedan lång tid varit föremål för flertalet bryggor och båtplatser. 
Inga särskilt utpekade naturvärden kommer till skada av planförslaget. 

Grundvatten av god kvalitet 

”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.” 

Planförslaget och genomförd ombyggnad påverkar inte Lindesbergsåsen. 

God bebyggd miljö 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” 

Lokalisering av den nya marinan och planförslaget innebär att ett område som under lång 
tid nyttjats för båtplatser och bryggor även fortsättningsvis får samma markanvändning. 
Planförslaget bedöms innebära en långsiktigt god hushållning med mark och vatten. 
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9.2 De globala hållbarhetsmålen 

9.2.1 Agenda 2030 och relevanta hållbarhetsmål 

Inom FN-samarbetet upprättades år 2015 Agenda 2030 som fastställde de 17 globala må-
len för en hållbar utveckling. Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, för-
verkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvin-
nor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. 
Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Planförslaget har relaterats till hållbarhetsmålen och de som bedöms vara relevanta är må-
let om rent vatten och sanitet för alla samt ekosystem och biologisk mångfald. 

9.2.2 Konsekvensbedömning 

Rent vatten och sanitet för alla 

”Säkerställa tillgången till en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla”. 

Planförslaget innebär ingen påverkan på möjligheterna att nå målet lokalt i Lindesbergs 
kommun. Planförslaget och den nya marinan har en obetydlig påverkan på vattenkvaliteten 
i Bottenån och Lindessjön då den inte påverkar den aktuella sjötrafiken. 

Ekosystem och biologisk mångfald 

”Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart 
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk mångfald.” 

Planförslaget innebär en långsiktig hållbar markanvändning som inte medför exploatering 
av värdefull naturmiljö. 
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Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för del av Tredingen 1:1 m.fl. 
 

Fastigheter inom planområdet  
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Övrigt 

LINDESÅS 1:1 
  

 
Lindesbergs Kommun 

Ekonomikontoret 

711 80 Lindesberg 

Lagfaren ägare 

TREDINGEN 1:1 
  

 
Lindesbergs Kommun 

Ekonomikontoret 

711 80 Lindesberg 

Lagfaren ägare 

Samfälligheter inom planområdet  

Gemensamhetsanläggningar inom planområdet  

Belastande rättigheter inom planområdet  
Belastad fastighet Förmånstagare Akt, ändamål, övrigt 

LINDESÅS 1:1   

  Ledningsrätt, VATTEN OCH AVLOPP 

18-LIS-2310.3 
 LINDESBERGS KOMMUN Ledningshavare 

  

  Ledningsrätt, STARKSTRÖM 

1885-514.1 
 LINDE ENERGI AB Ledningshavare 

  

  Ledningsrätt, OPTOKABEL 

1885-751.1 
 SKANOVA AB Ledningshavare 

  

  

TREDINGEN 1:1   

  Ledningsrätt, STARKSTRÖM 

1885-514.1 
 LINDE ENERGI AB Ledningshavare 

  

  Ledningsrätt, OPTOKABEL 

1885-751.1 
 SKANOVA AB Ledningshavare 
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Samfälligheter med last av rättighet(er)  
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Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Övrigt 

LINDESÅS 1:13 
  

 
Linde Bergslags Församling 

Box 52 

711 22 Lindesberg 

Lagfaren ägare 

TREDINGEN 1:4 
  

 

Bostadsrättsföreningen Sjöbrisen 

C/o Egeryds Fastighetsförvaltning 

Ab Idrottsvägen 31B 

702 32 Örebro 

Lagfaren ägare 

TREDINGEN 1:5 
  

 

Bottenån Fastigheter 1 Ab 

C/o Tommy Allström 

Byggproduktion Ab Stafettgatan 31 

711 34 Lindesberg 

Lagfaren ägare 

TREDINGEN 6:13 
  

 
Eriksson, Carolina Maria 

Björkågatan 2 A 

711 34 Lindesberg 

Lagfaren ägare 

 
Laituri, Niklas Johannes 

Björkågatan 2 A 

711 34 Lindesberg 

 

VARGEN 8 
  

 
Fastigheter I Linde Ab 

C/o Box 76 Kristinavägen 20B 

711 22 Lindesberg 

Lagfaren ägare 

Samfälligheter utom planområdet  

Gemensamhetsanläggningar utom planområdet  
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Stadsbyggnadskontoret   
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Samhällsplanerare  

info@sb-bergslagen.se  

  

   

   

   
 

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post Organisationsnr 

Prästgatan 6  Prästgatan 6  0581-810 00 vxl  info@sb-bergslagen.se  212000-2015 

711 30 Lindesberg Lindesberg    
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PLANBESKRIVNING 

DETALJPLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för nya bryggor i ett centralt 

läge som kan bidra till ett stärkt båtliv och en ökad aktivitet på Lindessjön. 

PLANFÖRFARANDE 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.   

Utökat planförfarande används när en föreslagen detaljplan har ett allmänt 

intresse och kan komma att medföra miljöpåverkan. 

Detaljplanen har bedömts ha ett större intresse för en bredare allmänhet och 

det går inte att utesluta att planen inte medför en miljöpåverkan.  

PLANPROCESSEN 

Planprocessen regleras genom plan- och bygglagen och den syftar till att 

pröva om ett förslag till markanvändning är lämplig på den specifika 

platsen. I planarbetet vägs allmänna och enskilda intressen mot varandra.  

Planprocessen består av ett flertal skeenden och av dessa är två extra 

viktiga, samråd och granskning. I samråd och granskning ställs förslaget till 

detaljplanen ut för att kunna samla in yttranden från sakägare, allmänhet, 

företag och myndigheter.  

 

PLANHANDLINGAR 

Planhandlingarna omfattar 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta (A2 1:1000) 

• Behovsbedömning med checklista 

• Fastighetsförteckning (Finns att ta del av hos 

stadsbyggnadskontoret) 

• Samrådsredogörelse 

• Granskningsutlåtande 

Nedan nämnda utredningar och underlag är bilagor till planen 

• Miljökonsekvensbeskrivning  

Här är vi nu 
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BAKGRUND 

LÄGE 

Planområdet är beläget centralt i tätorten Lindesberg, nära Bottenåns 

mynning ut i Lindessjön, norr om Loppholmarna. Området avgränsas av 

strandlinjerna i väst och öst och av Bottenån i norr och söder. 

Planområdets area är cirka 5 300 m2.  

 

Planområdet inom röd markering 
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Föreslagen planområdesgräns inom röd markering 
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PLANFÖRSLAG 

GRÖNSTRUKTUR 

Ingen ny grönstruktur eller natur planeras och planförslaget ska inte 

förändra eller påverka karaktären av naturen på platsen. 

Därför bör ingrepp i landområdet endast göras där det finns behov för 

landgångar, i linje med kommunens Bryggprogram. Syftet är att bevara 

växtligheten och karaktären i strandlinjen. Var landgångar kan anläggas 

regleras inte i detaljplanen utan lämnas öppet för utformningar och lösningar 

som fungerar med omgivningen.  

Ett parallellt utvecklande av parkmarkerna runt planområdet kan stärka 

platsens betydelse i tätorten med fler människor som rör sig på platsen. Med 

fler människor i rörelse ökar den informella övervakningen på platsen vilket 

bland annat kan minska risken för sabotage och stöld av båtar. Även 

belysning i parkområdena har en brottsförebyggande effekt. 

RAS- OCH SKREDRISK 

Då planförslaget endast innebär möjligheter att genomföra åtgärder i 

vattenområdet bedöms inte ras- och skredrisken vara ett problem. En 

anläggning kommer antingen att förankras i botten med pålar eller genom 

att markområdet förstärks. Detta hanteras i efterkommande bygglov. 

Åtgärder för att motverka ras, skred och erosion bör genomföras varsamt. 

RADON 

Då inga slutna byggnader får förekomma i planområdet och det inte är en 

plats där människor stadigvarande kommer att uppehålla sig bedöms inga 

åtgärder krävas.  

VATTEN 

Längs med strandlinjerna läggs bestämmelsen W1 – Småbåtshamn vilket 

betyder att vattenområdet i de delarna får överbyggas med bryggor. 

Bestämmelsen innebär vidare att karaktären av öppet vatten ska bevaras och 

att platsen ska vara tillgänglig för allmänheten.  

I mitten av planområdet i Bottenåns riktning lämnas ett område av 13 meter 

där markanvändningen är W – Vattenområde. Detta för att lämna plats åt en 

farled som säkerställer möjligheten att ta sig förbi platsen både uppströms 

och nedströms till bland annat Lindessjön och Råsvalen. W bestämmelsen 

används också för att skapa ett utrymme mellan fastigheten i norr och var 

småbåtshamn får förekomma, detta för att inte anläggningen ska hamna allt 

för nära fastigheten. På den östra sidan följer det bryggprogrammets 

intentioner om vart gemensamma bryggor får förekomma. 
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Med allmän gemensam/kommunal brygga finns två olika typer enligt 

Bryggprogrammet. 

Privat gemensam brygga: ägs av en förening eller organisation, används 

främst för förtöjning av eller lägga an med båtar. 

Kommunal brygga: kommunala - ägs av kommunen eller ett kommunalt 

bolag, kan ha olika användningsområden som till exempel bad, sittplatser på 

vattnet, lägga an med båt och förtöjning av båtar, eller en kombination av 

användningsområden. 

Gemensamt för båda typerna är att de ska tillåta allmänheten tillträde. 

Nedan illustreras vad W1 området omfattar. 

 

BEBYGGELSE 

Då platsen enligt bryggprogrammet endast är avsedd för gemensamma eller 

kommunala bryggor kan stöd tas i dokumentet riktlinjer: privata bryggor på 

kommunägd mark vid utformningen av bryggornas utförande. Enligt den ska 
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gemensamma bryggor utformas med en brygga som följer stranden och som 

har en landgång ut till brygganläggningen. Det framgår också att bryggan 

ska utformas på ett sånt vis att den är tillgänglig för allmänheten och att 

bryggan eller omkringliggande mark inte uppfattas som privat.  

 

En utveckling mot gemensamma bryggor för att främja en mer enhetlig miljö samt 

strandnära rekreation och naturvärden. (Urklipp ur riktlinjer: privata bryggor på 

kommunägd mark) 

 

Hur bryggorna ser ut idag 
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BEBYGGELSESTRUKTURER  

Område där bryggor tillåts i detaljplanen följer gränserna i norr för var 

Bryggprogrammet har pekat ut att bryggor kan tillåtas. Åt söder möjliggörs 

för bryggor ner till ungefär var Gröna bron finns idag. Samtidigt möjliggörs 

det för en bro i detta läge. 

STADSBILD, BYGGNADSKULTUR OCH GESTALTNING 

Platsen kommer att få en lite annorlunda utformning då det blir permanenta 

bryggor på platsen istället för sådana som tas i och ur varje år. Istället för 

trädäck av mindre karaktär som smälter in omgivningen kommer platsen 

karaktäriseras av betongfundament med y-bommar av metall. Platsen 

kommer med andra ord upplevas mer som en stadsmiljö än tidigare men 

också sticka ut mer i omgivningen. 

Platsen är centralt belägen och invånare rör sig i området då det är en 

naturlig del av strandpromenaden och en av två förbindelser mellan de två 

sidorna av Bottenån. Båtbryggorna syns väl från sluttningarna i öst och väst 

och längs med ån på båda sidor. I och med att det här kommer skapas en 

parkmiljö kommer båtbryggorna således även fortsättningsvis vara både 

synliga och centralt placerade i staden. Gestaltningen av bryggorna bör 

därför vara anpassad till miljön runtomkring samt kunna nyttjas av alla.  

Gestaltningen av bryggorna behöver tas hänsyn till i bygglovet. 

TILLGÄNGLIGHET 

Som nämnts tidigare är platsen utpekad som kommunal/tillgänglig brygga 

för allmänheten. 

Ramperna ned till bryggorna är idag inte tillgänglighetsanpassade. Med en 

fysisk funktionsnedsättning kan det vara svårt att komma upp och ner från 

bryggan. Bryggorna är belägna mitt i staden på en lättöverskådlig och väl 

synlig plats inom ett område som hör till stadsparken och 

strandpromenaden. Platsen bör tillgänglighetsanpassas så att fler 

medborgare kan ta del av platsen. 

Politiken har genom diskussion gemensamt kommit fram till att platsen är så 

pass värdefull ur ett allmänt perspektiv att bryggorna ska vara öppna och 

tillgängliga för allmänheten. De eventuella risker och problem som kan 

uppstå i och med det får lösas genom andra åtgärder än att stänga 

allmänheten ute.  

NATURMILJÖ 

Vid ett genomförande av detaljplanen ökar allmänhetens tillgång till 

vattenområdet men också till sjön som helhet då fler kan ha båt på platsen 

och det går att gå ut på bryggorna och uppleva vattenkontakten enklare. 
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Grönstrukturen runt planområdet ska fortsatt ha en stadsmässig karaktär. 

Vid ett genomförande ökar andelen skuggning på botten av ån, men 

begränsat med ljus kommer ändå att nå in under bryggorna beroende av tid 

på dygnet och årstid, samt ljusbrytning i vattnet. Bottenfaunan och fisk 

kommer inte att påverkas negativt av detta. Skuggningen kan gynna vissa 

arter vilket kan resultera i en omgruppering av växt- och djurlivet. 

Anläggningarna kan även komma att fungera som ett skydd för vissa 

vattenlevande arter. 

STRANDSKYDD 

Strandskyddet upphävs för de delar av planområdet som omfattas av 

markanvändningen W1 och W2. Detta görs för att det ska vara möjligt att 

uppföra bryggor och bro på platsen, men även att möjliggöra för andra 

åtgärder som kan underlätta allmänhetens tillgång till vattnet. Då området 

som upphävandet sker inom ägs av kommunen och tillkommande bryggor 

regleras genom avtal med stöd i Bryggprogram för Lindesberg kan 

exploateringen av platsen regleras och kontrolleras.  

För upphävande av strandskyddet åberopas särskilt skäl nr 3: behövs för en 

anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför planområdet  

Bryggor behöver befinna sig inom strandskyddet för att kunna uppfylla sin 

funktion. Platsen är den bredaste delen av den tätortsnära sträckningen av 

Bottenån vilket gör det möjligt att bevara karaktären av öppet vatten och ha 

kvar en farled för båtar. Platsen är dessutom placerad centralt i staden vilket 

medför att användningen av bil till och från båtplatsen kan minska. Det 

bidrar också till att fler invånare ges möjlighet att använda båt samt beträda 

bryggorna och i förlängningen vattenområdena runt staden. I hela den 

tätortsnära delen av Bottenån samt i den norra delen av Stora Lindessjön 

finns idag inga möjligheter till gemensamma båtplatser. Närmsta 

småbåtshamn finns ungefär en kilometer bort och denna är i dagsläget 

fullbelagd. Det finns därför ett stort behov av ytterligare platser för båtar. 

Andra områden i närhet till detta lämpar sig sämre för bryggor av den här 

omfattningen.  

En bro i detta läge behöver för sin funktion befinna sig intill och över 

vattnet. Brons syfte är att knyta samman den östra och västra sidan av 

Bottenån för att öka tillgängligheten mellan dem. Bron kan komma att 

utformas så att biltrafik kan passera över den. Detta skulle i så fall bli en 

extra övergång för räddningstjänst, men även en avlastning av biltrafiken 

genom närliggande bostadsområde på den västra sidan. Gena gång- och 
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cykelvägar är viktiga för att människor ska välja cykeln eller att gå, istället 

för att åka bil. Även detta bidrar en bro i detta läge med. 

På grund av att genomförandetiden för angränsande detaljplan 442 ännu inte 

har gått ut omfattas inte landområdena av detta detaljplanearbete. 

Landgångarna bedöms endast ha en ytterst liten påverkan på strandmiljön, 

naturen samt tillgängligheten till platsen. Anläggning av landgångar samt 

dispens från strandskyddet för dessa får därför sökas separat och rymmas 

inom befintlig parkmark i angränsande detaljplaner. 

Upphävandet regleras med en allmän bestämmelse ”Strandskyddet är 

upphävt. Detta gäller endast inom områden med bestämmelsen W1 eller 

W2”. Det innebär att strandskyddet endast är upphävt inom W1 – 

Småbåtshamn och W2 – Bro. 

Nedan redovisas område där strandskyddet upphävs. Samma illustration 

återfinns på plankartan. 

 

 

GATOR OCH TRAFIK 

Det tillkommer inga nya gator i planområdet.  
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I området har det identifierats ett behov av att möjliggöra ett framtida 

utrymme för en bro. Det finns idag begränsningar för räddningstjänsten att 

ta sig över Prästbron om någon händelse skulle uppstå där. Trafik som ska 

till gymnasieskolan och arenan passerar dessutom genom ett bostadsområde 

i dagsläget. Med en bro skulle denna trafik minska och även avståndet för 

räddningstjänsten i vissa fall. Tillgängligheten i stora delar av tätorten skulle 

öka. 

I den södra delen av planområdet läggs därför bestämmelsen W2 – Bro. 

Syftet är att skapa ett utrymme för framtiden att kunna uppföra en bro för 

fordonstrafik och gång och cykel. Alternativt endast för gång- och cykel om 

framtida trafikutredningar kommer fram till att detta är tillräckligt. Området 

för bron är mycket generöst tilltagen och passerar in över område för 

bryggor. Detta för att inte placeringen av bron ska låsas upp redan nu, samt 

att bryggorna inte ska diktera villkoren för hur bron kan komma att anslutas.  

På den västra sidan börjar området för bron 8 m söder om den befintliga 

Gröna bron. Området sträcker sig sen 26 m norrut. 

På den östra sidan börjar området också 8 m söder om Gröna bron. Området 

sträcker sig dock 34 m norrut. 

Broområdet redovisas nedan inom röd markering. 

 

 

Framtida avvägningar och utredningar får bedöma om bryggorna behöver 

flyttas, exakt placering av bron och i vilken riktning bron ska gå. 
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FARLED 

De y-bommar som idag finns på platsen är 4,5 och 6 meter långa. I Bottenån 

är det vanligt förekommande med båtar som har en längd mellan 4 och 6 

meter. En farled på 13 meter mellan bryggområdena innebär då att två båtar 

kan backa ut samtidigt eller att en båt kan backa ut samtidigt som en båt 

passerar mellan bryggorna. Även två båtar kan mötas i vattenområdet samt 

att även en båt och en flotte kan mötas samtidigt.  

För att inte bryggorna ska placeras allt för nära strandlinjen ges de detta 

utrymme att uppföras inom och därav blir farleden endast 13 meter. 

GÅNG OCH CYKELNÄT 

Befintligt gång- och cykelnät bedöms som tillräckligt för planområdet. 

Utanför planområdet på den västra sidan kan en gångväg förstärka 

kontakten till bryggorna och vattnet. 

PARKEING, ANGÖRING, IN-UTFARTER 

Det tillkommer inga nya parkeringar, iläggningsramper eller liknande. 

Platsen inrymmer 46 båtplatser och möjliggör för att ytterligare kunna utöka 

detta vid behov. 

STÖRNINGAR 

BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD  

Planområdet bedöms inte generera så pass stora störningar att några 

specifika åtgärder behövs.  

TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Ingen teknisk infrastruktur har bedömts behövas. 

För att säkerställa den infrastruktur som finns i form av ledningar och 

ledningsrätter införs ett markreservat för allmännyttiga underjordiska 

ledningar (u-område) i detaljplanen. Nedan följer en visualisering av u-

områdets utbredning i rött. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN 

Enligt 3 kap. 5–8 § och 4 kap. miljöbalken (MB) kan områden av särskild 

betydelse ur ett nationellt perspektiv vara av riksintresse. Områden av 

riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra, skada eller 

motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringar eller andra ingrepp 

som påtagligt kan skada riksintressen.  

I planområdet finns inga riksintressen. 

STRANDSKYDD 

Strandskyddet är upphävt i detaljplanerna LG_A2, LG_A25, LG_A56 och 

LG_A86. För detaljplan 442 har strandskyddet återinträtt inom område med 

markanvändningen park. 

Dispens från strandskyddet finns idag för de bryggor som ligger i vattnet. 

Det generella strandskyddet gäller alla mark- och vattenområden som 

befinner sig inom 100 meter från strandlinjen, strandskyddet gäller både ut i 

vattnet och upp på land. Strandskyddet syftar till att långsiktigt säkerställa 

allmänhetens tillgång till strandområden och att främja bevarandet av goda 

livsvillkor för djur och växter. 

När en ny detaljplan ersätter en befintlig detaljplan där strandskyddet redan 

är upphävt återinträder strandskyddet automatiskt och behöver därför 

upphävas på nytt i den nya detaljplanen.  

Även i ett område där strandskyddet har upphävts finns ett krav på fri 

passage intill vattnet där allmänheten ska kunna passera. Om byggnaden 

eller anläggningen för sin funktion måste ligga intill vattnet gäller dock inte 

detta krav.  

VATTENVERKSAMHET 

För den anläggning som idag finns på platsen togs beslut 2016-06-07 av 

Bergslagens Miljö- och Byggnämnd  

• att anmälan om vattenverksamhet inte föranleder någon åtgärd så 

länge bryggorna anläggs enligt anmälan 

• att verksamheten får påbörjas så snart ni tagit del av detta beslut. 

Vid ansökan om vattenverksamhet söktes även dispens från strandskyddet 

för åtgärden. 

2020-08-25 tog Miljökontoret fram en skrivelse där det tidigare beslutet om 

vattenverksamhet bedöms som felaktig. Miljökontorets nya bedömning är 
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att det för anläggningen krävs ett beslut från mark- och miljödomstolen i 

efterhand. 

ÖVERSIKTSPLAN 

I översiktsplanen för Lindesbergs kommun är området utpekat som 

grönområde. Med grönområde menas område som ”Parker, parkliknande 

miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden samt anlagda 

områden för fritidsaktiviteter som främst äger rum utomhus. Avser 

grönområde som på grund av dess stora betydelse för ett stort omland bör 

skiljas ut från övrig bebyggelsemiljö.”  

En småbåtshamn ryms i detta då den kan kopplas till en fritidsaktivitet som 

äger rum utomhus, bryggorna bidrar också till en närmare kontakt med 

vattnet. Karaktären av öppet vatten och tillgängligheten till området kvarstår 

också. Därmed är förslaget i linje med översiktsplanen. 

GÄLLANDE DETALJPLANER 

Planområdet berörs av fyra detaljplaner.  

PLANID: LG_A56 

Detaljplan Förslag till ändring av stadsplanen för Lindesberg, Kv. 

Bottnarna, Bromsen, Hatten, Lommen, Vargen och Ängen samt del av 

Bottenån och Lindesbygärdet m.m. i Lindesbergs kommun, Örebro län med 

planID LG_A56, laga kraft 1973-08-21. Detaljplanen medger bostäder, 

handel, allmänt ändamål, samlingslokaler, vattenområde, parkering, gata, 

park eller gatuplantering.  

För planarbetet berörs användningen vattenområde. 
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Utklipp ur detaljplan LG_A56 

PLANID: LG_A71 

Detaljplan Bottnarna, Bägaren m fl i Lindesbergs kommun, Örebro län – 

Förslag till ändring av stadsplan med planID LG_A71, laga kraft 1980-07-

02. Detaljplanen medger bland annat allmänt ändamål, bostäder, handel, 

vattenområde, gata, park eller plantering, gågata.  

För aktuellt planarbete berörs vattenområde. 
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Urklipp ur detaljplan LG_A71 

PLANID: LG_A25 

Detaljplan Förslag till stadsplan för Tredingsjorden m.m samt ändring av 

stadsplanen för kvarteren Lommen och Vargen i Lindesberg med planID 

LG_A25, laga kraft 1961-07-07. Detaljplanen medger bland annat allmänt 

ändamål, handel, bostäder, fritidsbad, vattenområde, gata, park och 

plantering.  

För aktuellt planområde berörs vattenområde. 
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Urklipp ur detaljplan LG_A25 

PLANID: LG_A2 

Detaljplan Stadsplan för Lindesberg med planID: LG_A2, laga kraft 1926-

05-28. Detaljplanen reglerar området intill Bottenån som allmänna 

planteringar samt Bottenån som vatten. I kartan går även att se den båt- och 

badplats som fanns i början av 1900-talet. 
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Urklipp ut detaljplan LG_A2 

PLANID: 442 (UTANFÖR PLANOMRÅDET) 

Direkt väst om planområdet finns detaljplan 442. Detaljplanen vann laga 

kraft 2016-03-14 och har en genomförandetid på 10 år. Då 

genomförandetiden inte har gått ut är det inte möjligt att ändra eller upphäva 

delar av detaljplanen. 

PLANPROGRAM, UTVECKLINGSFÖRSLAG ELLER ANDRA PROGRAM 

AV BETYDELSE 

För planområdet finns två mer detaljerade strategiska dokument. Dessa är 

bryggprogram Lindesberg och planprogram för norra stadskärnan. 

BRYGGPROGRAM LINDESBERG 

Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun antog dokumentet 

Bryggprogram Lindesberg 2019-03-28. Syftet är dels att redovisa var på den 

kommunala marken det kan tillåtas bryggor och var andra intressen väger 

tyngre, dels hur strandmiljön längs med Bottenån ska nyttjas och utvecklas 

för att öka möjligheten till rekreation. Den ska också ligga till grund för 

vidare arbete kring bryggor, som till exempel detaljerade riktlinjer för 

utformning av bryggor, samt fungera som underlag för mer detaljerad 

utformning av platser längs ån. Programmet omfattar Lindesbergs tätort och 

mer specifikt det geografiska området från badplatsen vid Norsviken, hela 

Bottenån ner till utloppet vid Loppholmen. Även Loppholmen, strandkanten 
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utanför Lindesbergs arena, Strandpromenaden, Fingerboäng, västra sidan av 

Pälsärmen ner till Näsets naturreservat samt Lilla Lindessjöns sydvästra 

strand omfattas av programmet.  

Detta planområde befinner sig i nära anslutning till Bottenåns utlopp. I 

Bryggprogrammet är hela området indelat i delområden, totalt finns det elva 

delområden och planförslaget befinner sig inom delområde nr. 7, 

Loppholmen, Lindesbergs arena och Tivoliplan.  

För Loppholmen, Lindesbergs arena och Tivoliplan framgår att det endast 

ska finnas gemensamma/kommunala bryggor. 

Det står bland annat följande ”I områden där det är lämpligt att 

allmänhetens rekreationsbehov tillgodoses före enskildas behov av bryggor 

föreslås större gemensamma privata eller kommunala bryggor. Det gäller 

främst områden där det redan är iordningställt för allmänheten att vistas i 

strandkanten, eller där det kan vara lämpligt att öka allmänhetens kontakt 

med vattnet.” 

Det framgår också att ”Bryggor bör vara: 

• generellt öppna för allmänheten och inte låsta med grindar eller 

liknande,” 

Programmets grundtanke är att ingen privatisering av den gemensamma 

strandnära miljön ska tillåtas på kommunal mark, men att det samtidigt ska 

vara möjligt för privata aktörer och privatpersoner att ha en brygga i ån. 

Programmet ger förslag på områden där bryggor bör tillåtas, var det inte är 

lämpligt med bryggor, samt idéer till utveckling av rekreationsmöjligheter 

längs ån och delar av Lindesjöarna. Detta med utgångspunkt från var det är 

detaljplanelagt för bryggor, var det idag finns bryggor, landskapsbilden, 

bad- och rekreationsmöjligheter för allmänheten samt tidigare planering. 

Riktlinjerna är till för att säkerställa allmänhetens tillgång till vatten- och 

strandnära områden.  
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Utsnitt ur bryggprogram Lindesberg 

 

Till bryggprogrammet finns också dokumentet riktlinjer för privata bryggor 

på kommunägd mark. Dokumentet visar på vad som krävs för att få ha 

privata bryggor på kommunal mark samt hur de ska utformas. 

PLANPROGRAM FÖR NORRA STADSKÄRNAN 

2014-11-25 antog Lindesbergs kommun Planprogram för Norra 

stadskärnan Lindesbergs kommun, Örebro län. Planprogrammets syfte är att 

ge en inriktning för och utveckla den norra delen av stadskärnan i 

Lindesberg. Den östra delen av planområdet berörs av detta planprogram. 

Här lyfts grönstrukturen fram som ett av få områden med parkmark i 

kvarteret. Även kopplingen till strandpromenaden, Loppholmarna och 

Bottenån nämns. 
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Markägare för båda fastigheterna Tredingen 1:1 och Lindesås 1:1 är 

Lindesbergs kommun. 

RÄTTIGHETER 

Det finns rättigheter i planområdet i form av ledningsrätter. För en 

detaljerad genomgång av dem se fastighetsförteckningen. 

NATUR 

TOPOGRAFI OCH LANDSKAP  

Bottenån sträcker sig genom planområdet i en nord/sydlig riktning. Ån får 

sitt vatten från sjön Råsvalen och mynnar sen ut i Stora Lindessjön. Hela 

systemet tillhör Arbogaåns vattensystem. I den del som berör planområdet 

är ån mellan 35 och 40 meter bred och i mitten av ån är djupet ungefär 4 

meter. Båda stränderna sluttar brant ner i vattnet mot mitten.  

Landskapet är mer flackt på den västra sidan och brantare på den östra. 

 

Söder om planområdet finns ön Loppholmen, som är en populär plats för 

rekreation samt en överfart för fotgängare och cyklister mellan stadskärnan 

och den västra sidan av tätorten. 
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NATURMILJÖ 

Planområdet består av vattenområde och i anslutande detaljplaner på land är 

markanvändningarna parkmark. Längs stränderna förekommer 

prydnadsbuskar och i störst utsträckning träd i form av klibbal och björk. 

Inga unika arter har identifierats i området och i artportalen har inga arter 

redovisats.  

Platsen har en stadsmässig karaktär med anlagda ytor av klippt gräs och 

asfalterade gång- och cykelvägar nära intill. I den västra strandlinjen 

förekommer lite mer växtlighet på land än i övrigt, den östra sidan består i 

störst del av sten. I vattnet finns det vattenlevande växter nära 

strandlinjerna, men i mitten av vattenområdet finns det i stort sett ingen 

växtlighet. 

   

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

SGU:s översiktliga jordartskarta 1:25 000 – 1:100 000 visar området som 

postglacial silt i den västra delen, vatten, isälvssediment i den östra delen 

och svämsediment, ler-silt i den sydöstra delen av planområdet. 
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SGU:s kartvisare – jordartskartan. Planområdet markerat med svart ring 

RAS- OCH SKREDRISK 

Det råder en ras- och skredrisk i den västra delen av planområdet i höjd med 

strandlinjen. Det har tidigare gjorts åtgärder för att minska risken för ras- 

och skred genom fyllnadsmassor. På båda sidorna finns aktsamhetsområden 

strandnära läge.  

 

 

Länsstyrelsens informationskarta Örebro län, ras- och skredrisk 
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SGU:s kartvisare – Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter 

RADON 

Enligt kommunens översiktliga markradonutredning är det lågriskområde 

för markradon på den västra strandkanten. I övrigt är det normalrisk. 

FÖRORENAD MARK 

Det finns inga identifierade föroreningar i eller i nära anslutning till 

planområdet.  

Sydväst om planområdet finns det övertäckta deponier efter två kommunala 

avfallsdeponier.  

I detaljplan 442 (detaljplan för del av Tredingen 1:1 [Tivoliplan]) som är 

belägen direkt väst om planområdet och vann laga kraft 2016-03-14 förs 

resonemang i planbeskrivningen kopplat till dessa två avfallsdeponier på 

sidorna 15 och 16. 

Slutsatsen är att det inte finns någon påverkan från dessa deponier. Detta 

grundas på en tidigare utredning av deponigas och lakvatten kopplat till 

arenahallens byggnation samt undersökning av marken i samband med en 

geoteknisk undersökning väster om planområdet.  

Enligt vattenkartan VISS är inte vattendraget påverkat av förorenade 

områden eller urban markanvändning. Det finns dessutom endast ett fåtal 

identifierade potentiellt förorenade områden längs hela Bottenåns 
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sträckning. Bottensediment bedöms därför endast vara marginellt 

förorenade. 

VATTEN 

LÅGPUNKTER OCH FLÖDESVÄGAR 

Bottenån är recipient för dagvatten från stora delar av Lindesberg. Det finns 

ett antal platser nära planområdet som fungerar som flödesvägar för vattnet 

innan det når ån. 

 

Utsnitt ur skyfallskartan 

 
RISK FÖR ÖVERSVÄMMNING 

Det finns ingen risk för översvämning då planområdet alltid är vattenfyllt. I 

bryggprogrammet förespråkas att bryggor ska utformas i form av 

flytbryggor för att kunna följa vattnets förändringar. På grund av detta 

bedöms inte bryggorna påverkas nämnvärt av flödesförändringar. 

VATTENOMRÅDEN 

Till störst del är planområdet vattenområde, med en liten del i det nordvästra 

hörnet som är vattenområde som får överbyggas. 

Vattenområde är ett område där det ska vara öppet vatten eller kommunen 

har en avsikt med att karaktären av öppet vatten ska finnas kvar vid 

planläggning.  

I ett vattenområde får inga anläggningar eller byggnation förekomma. 
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BEFINTLIG BEBYGGELSEMILJÖ 

HISTORIK 

När planen för staden Lindesberg anlades på 1600-talet sträckte rutnätet av 

gator ut sig på östra sidan Lindessjön ända upp till Bottenåns mynning. År 

1643 fick Lindesberg sina stadsprivilegier. Sjön och sjöfarten längs ån, som 

sträcker sig ned till Mälaren, är den största anledningen till att staden ligger 

där den ligger. Bottenån har länge nyttjats som viktig transportled av både 

människor och varor. 

 

Häradsekonomiska kartan 

Åns och sjöns stränder har på den östra sidan som vetter mot staden alltid 

varit en väl använd plats av Lindesbergsborna. Där påbörjades båtfärder och 

skeppades varor, det tvättades vid bryggor, fiskades från småbåtar, badades 

ibland och säkert pytsades det även ut avlopp och avfall i vattnet. 

Av den häradsekonomiska kartan från 1860-talet kan utläsas att 

kyrkogården öster om planområdet redan fanns vid denna tid. Det framgår 

även att platsen vid den här tiden har använts för att i någon form ta sig över 

vattnet.   

Vid nittonhundratalets början låg vid den övre delen av mynningen, precis 

nedanför det nybyggda sjukhuset (senare kallad Gamla Kirurgen), ett enkelt 

kallbadhus (se bilder nedan). Platsen utgjorde då stadens ytterkant och 

marken runt sjukhuset utformades tidsenligt som parkmark ända ned till 

vattnet. Träd har successivt vuxit upp, men ned mot vattnet är det 

förhållandevis öppet än idag. 
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Lindesbergs sjukhus och kallbadhuset, 1914 

 

Lindesberg från Bottenån 1800-tal (Lindebilder.se) 



§181/21 Detaljplan del av Tredingen 1:1 med flera - KS 2020/334-3 Detaljplan del av Tredingen 1:1 med flera : S-2019-735-37_2021-09-10_Planbeskrivning

    Dnr S-2019-735:37 
     
     

 

     

     

    31 (46) 
  

 

Lindesberg Norr, sannolikt 1920-tal (Lindebilder.se) 

Västra sidan av ån bestod av naturmark eller åkrar en bra bit in på 1900-talet 

(se bild nedan) och således var landskapet vid mynningen öppet och grönt. 

Båtar av olika slag har alltid gått på ån men båtbryggor fanns länge enbart 

där byggnader eller andra anläggningar fanns.  

 

Lindesberg, sannolikt 1920-tal 

Lindesbergs tätort har under nittonhundratalet vuxit enormt. Bottenån är 

idag en vacker naturmiljö som delar av den östra och västra sidan av staden. 

Den är tillgänglig från vattnet och för allmänheten från östra sidan, där en 

gång- och cykelväg lagts ut längs med ån. Ån nyttjas idag enbart för privata 
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båtturer för nöje, fiske och kräftfiske och länge norrut finns en badplats för 

allmänheten. Många av de som byggt hus längs ån har idag egna större eller 

mindre bryggor i ån. 

Platsen för kallbadhuset har omgestaltats under de senaste 100 åren. 

Gångbroar har byggts och den s.k. Loppholmen både anlagts och ändrats. 

Längs ”strandpromenaden” vid sjön och i mynningen till ån har det på några 

platser placerats större båtbryggor efterhand som allmänheten önskar hyra 

plats för sina båtar. 

Från åtminstone 1980-talet har det funnits träbryggor på båda sidor om 

vattnet och som har pålats på våren och tagits upp på hösten. Där fanns det 

utrymme för mellan 20 – 40 bryggor. 

 

Äldre flygbild över området 
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Hur platsen såg ut med de tidigare bryggorna 

 

Platsen när bryggorna är upplockade 
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Under sommaren 2016 togs dessa bryggor bort och ersattes av de bryggor 

som nu ligger i vattnet. 

 

Hur platsen ser ut idag 

 

Hur platsen ser ut idag, bryggorna som syns på bilden är de som ska möjliggöras 

BYGGNADER 

Byggnaden som syns i kartorna direkt öster om planområdet finns inte kvar 

och platsen är idag parkering. Den cylindriska byggnaden öster om 
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planområdet är en pumpstation. Det finns inga andra byggnader i eller direkt 

runt planområdet.  

ANLÄGGNINGAR 

På platsen finns det idag två större anläggningar i form av pålade 

flytbryggor av betong. Bryggorna är tillsammans 1027 m2 medräknat y-

bommar och landgångar. Varken bryggorna eller pålarna tas upp. 

Utöver dessa finns också två mindre träbryggor i den nordvästra delen av 

planområdet. 

På både den östra och västra sidan om planområdet är marken parkmark och 

därmed tillgänglig för allmänheten.  

GESTALTNING 

Pumpstation är cirka 3 meter hög och 6 meter bred. I övrigt består platsen på 

östra sidan ån av gräsmatta, några träd och GC-vägen, marken sluttar ned 

från den gamla sjukhusbyggnaden och stadens centrum. Det förs 

diskussioner om ytterligare byggnation på östra sidan, i den gamla parken. 

På åns västra sida har det byggts höghus ca 30 meter från stranden och 

däremellan har det planlagts för en park som sträcker sig längs ån och sluttar 

mot vattnet. Bron, som idag är avstängd p.g.a. skada, ansluter till det 

befintliga GC-vägnätet och kan komma att ersättas av en ny i närheten då 

detta är en frekventerat använd och strategiskt viktig plats med parkmiljö, 

centrum, gymnasieskola och en arenabyggnad i närheten. 

Bryggorna är placerade cirka 10 meter norr om den avstängda Gröna bron 

och sträcker sig 60 meter längs med den östra sidan och 80 meter på den 

västra. De är gjutna i betong, pålarna av stålrör, båtarmar i aluminium. 

Ramperna ner till bryggan är enkla metallkonstruktioner med ett skyddsnät 

runt entrégrindarna. Bryggorna nås via ramper som har en längd om 9–13 

m, från GC-vägen på östra sidan respektive från grönområdet (blivande 

parken) på den andra sidan. Bryggorna lades på plats innan det av 

kommunen framtagna Bryggprogrammet antogs 2018. 

TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE 

Platsen befinner sig nära gymnasieskolan Lindeskolan samt Lindesbergs 

arena. Ett 100-tal meter österut finns Lindesbergs centrum.  

Parkmark är avsett att vara öppen för allmänheten, det vill säga tillgänglig 

för alla. Detsamma gäller för vattenområde och vattenområde som får 

överbyggas. Att platsen ska vara tillgänglig är dessutom en del i att uppfylla 

översiktsplanens och Bryggprogrammets intentioner. 
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KULTURMILJÖ 

Kulturmiljölagen (SFS1988.950) anger att en särskilt värdefull byggnad, 

bebyggelsemiljö, kyrkomiljö, park, trädgård eller liknande kan skyddas som 

ett byggnadsminne. Byggnader kan även skyddas enligt plan- och 

bygglagen, vilket är en uppgift för kommunerna. 

Länsstyrelsen utreder och beslutar om ett objekt ska bli byggnadsminne, gör 

tillsyn av byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser samt ger tillstånd 

att ändra byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser. 

VÄRDEFULLA BYGGNADER, BEBYGGELSEMILJÖER OCH KULTURMILJÖER 

I planområdet finns inga värdefulla eller skyddsvärda byggnader, träd eller 

områden. 

Sydöst om planområdet finns riksintresse för kulturmiljövård för 

Lindesbergs stad. Riksintresset kommer inte påverkas negativt av förslaget. 

Nordöst om planområdet finns en kyrkogård, Norra kyrkogården. 

Planområdet bedöms inte påverka kyrkogården negativt. 

ARKEOLOGI ELLER FORNLÄMNINGAR 

Det finns idag kännedom om fornlämningar inom planområdet.  

Ett stadslager finns utpekad i den östra delen. Stadslagret är ett fornminne 

som täcker större delen av centrala Lindesberg och sträcker sig tillbaka till 

när Lindesberg fick sina stadsprivilegier år 1643.  

Fornlämningen stadslager bedöms inte påverkas i någon större utsträckning 

av planförslaget då platsen redan är ianspråktagen och då tidigare 

arkeologiska utredningar i närområdet endast har givit begränsade resultat. 

Alla fornlämningar, kända och okända är skyddade av kulturmiljölagen. Om 

exploatören skulle påträffa fornlämningar så är den skyldig att avstanna 

arbetet och kontakta länsstyrelsen. 

Genom en geometrisk avmätning från 1709 går det att se att platsen har 

använts redan under denna tid. 
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GATOR OCH TRAFIK 

Det finns ingen gata fram till eller i planområdet. Det finns däremot gator i 

nära anslutning på både den västra och östra sidan. Det finns inte heller 

någon ramp för iläggning av båtar på platsen. Detta sker på andra platser i 

Bottenån. Med hänsyn till detta finns inte heller något behov av en väg fram 

till platsen för bryggorna. 

I mitten av planområdet finns en farled för båttrafik. Farleden är idag 13 

meter bred. 

Under större delen av 1900-talet har det varit planlagt för en väg över 

vattnet till den västra sidan rakt genom nu aktuellt planområde. År 1980 

togs det fram en detaljplan som tog bort denna möjlighet. På senare tid har 

frågan om en bro över Bottenån från Gamla Kirurgen till Lindesbergs arena 

åter igen startat. Denna fråga är dock inte löst i detta skede och inga 

utredningar kopplat till detta finns. 

GÅNG OCH CYKELNÄT 

En gång- och cykelväg (GC-väg) följer gatan Djupdalsgatan fram till den 

sydvästra änden av planområdet för att sedan fortsätta söderut till en 

övergång över Bottenån via Loppholmen. Från övergången går sedan GC-

vägen in mot centrum samt via strandpromenaden norrut förbi planområdets 

östra sida. Det befintliga GC-nätet bedöms som tillräckligt.  

Direkt söder om planområdet finns en före detta gång- och cykelbro över 

vattnet, Gröna bron. År 2019 stängdes bron på grund av rasrisk. I dagsläget 
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planeras för att en ny bro kommer uppföras mellan Loppholmen och 

fastlandet. 

PARKERING, IN- & UTFARTER, BÅTANGÖRING 

På båda sidor om planområdet finns parkeringsplatser. 

För den tidigare bryggan fanns det mellan 20 och 40 båtplatser. Nuvarande 

bryggor rymmer plats för 46 båtar. 

Det finns två båtramper i Bottenån, den ena återfinns mellan bron vid 

Loppholmen och Gröna bron och är avsedd för räddningstjänsten. En bit 

norrut förbi Prästbron finns en allmän iläggningsramp på den östra sidan av 

ån. 

TRAFIKFLÖDEN  

Det finns inga trafikflöden att mäta. Antalet båtar i Bottenån är 

säsongsbetonat och genom ån passerar passagerarbåten M/S Råsvalen 

sommartid och många mindre och privata båtar, kanoter med mera. 

MILJÖKVALITETSNORMER OCH LUFTFÖRORENINGAR 

Varje kommun, med tätbebyggda områden, är skyldiga att kontrollera att 

miljökvalitetsnormerna för utomhusluft följs inom kommunen. Kontrollen 

ska ske genom mätning, modellberäkning eller s.k. objektiv skattning och 

kommunerna kan genomföra kontrollen antingen på egen hand eller i 

samverkan med andra kommuner, t.ex. inom ramen för luftvårdsförbund.  

Detaljplanen försvårar inte möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen. 

STÖRNINGAR  

TRAFIKBULLER 

Från båtarna kan det förekomma buller i form av motorljud, men då platsen 

redan används för båttrafik som genomfart och uppläggningsplats gör inte 

möjligheten att lägga till med ytterligare båt på platsen att ljudnivåerna ökar 

nämnvärt. Närmsta bostäder finns dessutom ett 20-tal meter bort från 

platsen. Användningen av vattnet är dessutom säsongsbunden och sker 

främst dagtid. 

Troligt är istället att bullernivån kan minska när bryggor och pålar slutar tas 

upp och sättas i varje år. 

BEFINTLIG VERKSAMHET 

Fastigheter i Linde AB bedriver uthyrningsverksamhet av båtangöring på 

platsen. 
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TEKNISK INFRASTRUKTUR 

DAGVATTEN 

Då planområdet endast består av vattenområde finns ingen möjlighet eller 

behov av att fördröja dagvatten i planområdet.  

VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 

Det finns inget behov av vattenförsörjning eller avlopp i planområdet. I 

planområdet finns utlopp för dagvatten samt vatten och avloppsledningar. 

VÄRME, EL, TELE OCH DATA 

Det går ledningar för el och data genom planområdet.  

Det finns inga behov i planområdet för ytterligare ledningar. 
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GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Kommunen ansvarar genom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 

genomförandet av de delar av detaljplanen som utgör W – vattenområde, W1 

– småbåtshamn och W2 – Bro. Om så avtalas kan ansvaret för delar av W1 

området läggas över på annan aktör. Då får den som har nyttjanderätt 

ansvara för skötsel, underhåll, utredningar och undersökningar samt åtgärder 

och tillstånd som krävs för anläggningen. 

TIDPLAN 

Arbetet inriktar sig på att detaljplanen kan antas under 2021. 

GENOMFÖRANDETID 

Planen får en genomförandetid om 5 år från den tidpunkt då planen vinner 

laga kraft.  

EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Om nyttjanderättshavaren initierar en åtgärd som kräver en flytt eller 

ombyggnad av fjärrvärme-, VA-, tele-, eller elledningar bekostas den flytten 

av nyttjanderättshavaren om inte annat framgår av avtal. 

Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning skall detta 

bekostas av exploatören om inget annat avtalas. 

Ett avtal ska tecknas mellan kommunen och den som vill uppföra en allmän 

kommunal/gemensam (se definition på sida 8) brygga inom detaljplanen 

enligt ”riktlinjerna för privata bryggor på kommunägd mark”. 

Mellan Lindesbergs kommun och exploatören FALAB/LIBO har det år 

2015 tecknats nyttjanderättsavtal. Detta avtal innebär att FALAB har rätt att 

på kommunens mark anlägga bryggor samt bedriva uthyrning av båtplatser 

vid dem. 

FASTIGHETSKONSEKVENSER 

Inga konsekvenser för fastigheterna sker. 

TEKNISKA FRÅGOR 

TEKNISKA UNDERSÖKNINGAR OCH GEOTEKNIK 

Nödvändiga geotekniska undersökningar tas fram av nyttjanderättshavaren i 

samband med exploatering av området. Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen kan vara vägledande vid projektering. 
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ARKEOLOGI  

Där det är nödvändigt ska en arkeologisk undersökning av området ska den 

bekostas av nyttjanderättshavaren. Ingrepp i fornlämning regleras i 

Kulturmiljölagen (1988:950) och beslut gällande detta fattas av 

Länsstyrelsen. 

MARKLOV 

Marklov krävs inom detaljplanelagt område för att schakta eller fylla ut 

marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. I 

samverkanskommunerna bedöms denna gräns till +/- 0,5 meter. Detta gäller 

både för kvartersmark och för allmänna platser. 

VATTENVERKSAMHET 

För att få genomföra åtgärder i ett vattenområde krävs tillstånd för 

vattenverksamhet, detta kan anmälas hos Länsstyrelsen om åtgärderna totalt 

sett understiger 500 m2 i ett vattendrag. Överstiger åtgärden 500 m2 ska 

tillstånd sökas hos mark- och miljödomstolen. Den yta som beräknas är den 

totala ytan för hela anläggningen och åtgärden, det vill säga ytan för till 

exempel samtliga bryggor, muddringar, utfyllnader, landgångar, pålar samt 

eventuella y-bommar eller motsvarande andra åtgärder. 

Tillståndsansökan för vattenverksamhet ansvarar nyttjanderättshavaren för. 
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MILJÖKONSEKVENSER 

UNDERSÖKNING 

BEHOVSBEDÖMNING  

För att bedöma planens miljöpåverkan har en behovsbedömning gjorts.  

Checklistan som behovsbedömningen görs utifrån utgår bland annat från 4§ 

MKB förordningen. Resultatet av behovsbedömningen är att genomförandet 

av planen kan ge sådana effekter som skulle innebära att en 

miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11§ miljöbalken behöver upprättas 

(se bifogad behovsbedömning).  Behovsbedömning med tillhörande 

checklista är framtagen av Samhällsbyggnad Bergslagen 

Enligt 4 kap. 34 § i plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) upprättas om en detaljplan, som avser användning av mark, vatten 

och andra resurser, ger en betydande påverkan på miljö och hälsa. En 

bedömning ska göras i ett tidigt skede om detaljplanen medför en betydande 

påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark och vatten och andra 

resurser och därmed om en MKB ska göras eller ej. Vid bedömning har 

följande aspekter beaktats: 

• risker för negativ påverkan på människors hälsa eller för miljön 

• påverkan på kulturvärden 

• påverkan på naturvärden 

• påverkan på sociala värden 

• påverkan på materiella värden 

• den totala (kumulativa) effekten av flera mindre negativa effekter 

Enligt behovsbedömningen kan genomförandet av detaljplanen innebära en 

betydande negativ påverkan på miljö eller hälsa. En 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. 
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LUFTKVALITET 

Bedömningen är att ett plangenomförande inte påverkar luftkvaliteten i den 

grad att miljökvalitetsnormen överskrids. 

VATTENKVALITET 

Enligt Vattenkartan, Vatteninformationssystem Sverige (VISS), har 

Bottenån en måttlig ekologisk status. Ån uppnår ej god kemisk status på 

generell grund avseende kvicksilver och PBDE, liksom många övriga 

svenska vatten. Vattnet klassificeras som naturligt. 

Miljökvalitetsnormen är att Bottenån ska uppnå en god ekologisk status och 

en god kemisk status. 

Hydromorfologin i form av konnektivitet är otillfredsställande, då det finns 

flödes- och nivåreglerande dämmen både uppströms och nedströms, med 

egna miljödomar. Närmast nedströms finns Dalkarlshyttans kraftverk, 

omedelbart nedströms Lindesjöns utlopp.  

En anläggning av bryggor bedöms inte påverka dessa faktorer i någon större 

utsträckning. Vidare minskar påverkan på botten till följd av att bryggorna 

med bottenpålar inte tas upp och läggs i varje år. 

Inom området finns ett grundvattenmagasin. Pålningen ska inte nå ner eller 

skada grundvattnet. Det finns ingen risk att förorenade marklager eller lera 

förflyttas eller perforeras av pålningen. De pålar som används är cylindriskt 

ihåliga, vilka inte skapar någon undanträngningseffekt. Grundvattnet 

påverkas därför inte. 

Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon 

risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten. 

RISKER OCH SÄKERHET 

Risken för utsläpp eller läckage från båtar är liten, då båtarna endast ligger 

på plats under sommarmånaderna. Behovet av båtbottenbehandling med 

anti-foulingfärg är också mycket ringa, då vattnet är så pass näringsfattigt att 

påväxt inte uppkommer. Risken för läckage av kolväteföreningar i form av 

bränsle, ökar inte genom att båtarna anvisas en gemensam plats, jämfört 

med att annars ligga spridda längs stränderna. 

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT 

Det finns eller planeras inga anläggningar inom planområdet som genererar 

elektromagnetiska fält. 
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SAMHÄLLSKONSEKVENSER 

BARNPERSPEKTIV 

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. 

Planområdet bedöms inte påverka barnkonventionen negativt. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

PLANAVTAL 

Ett planavtal har slutits med exploatören. Ingen planavgift tas ut vid 

bygglov. 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen 

vinner laga kraft. 

MARKLOV 

Marklov krävs inom detaljplanelagt område för att schakta eller fylla ut 

marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. I 

samverkanskommunerna bedöms denna gräns till 0,5 meter. Detta gäller 

både för tomter och för allmänna platser. 

UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD 

Anläggningen är av sådan art att den behöver befinna sig i anslutning till 

vatten. Särskilt skäl 3 åberopas. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

EKONOMISKA KONSEKVENSER 

Det har inte bedömts uppstå några större ekonomiska konsekvenser för 

kommunen. 
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MEDVERKANDE 

Detaljplanen har tagits fram av Stadsbyggnadskontoret på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. Under arbetet med att ta fram 

detaljplanen har dessutom tjänstemän från Miljökontoret, Mätningskontoret 

och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen deltagit.  

 

 

Isabella Lohse   Jonathan Pedersén 

Enhetschef   Samhällsplanerare 
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 2021-03-31 Dnr S-2019-735:25 

   

  

Stadsbyggnadskontoret   

Jonathan Pedersén   
Samhällsplanerare  

info@sb-bergslagen.se  

  

  

   

UNDERSÖKNING 

tillhörande detaljplan för del av Tredingen 1:1 m.fl. i 
Lindesberg, Lindesbergs kommun 

 

Planområdet inom röd linje 

 
SYFTET MED PLANEN 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för nya bryggor i ett 
centralt läge som kan bidra till ett stärkt båtliv och en ökad aktivitet på 
Lindessjön. 
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NUVARANDE MARKANVÄNDNING  

Markanvändningen är vattenområde till störst del. Ett mindre område i 
nordvästra hörnet har markanvändningen vattenområde som får 
överbyggas.  

LÄGE 

Planområdet är beläget centralt i tätorten Lindesberg, nära Bottenåns 

mynning ut i Lindessjön, norr om Loppholmarna. Området avgränsas av 
strandlinjerna i väst och öst och av Bottenån i norr och söder. 
Planområdets area är cirka 5 300 m2. 

UNDERSÖKNING  

En undersökning genomförs för att svara på frågan om planens 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där 
undersökningen är en analys (tidigare behovsbedömning) som leder fram till 
ställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram för planen eller inte. 
För en plan som kan antas innebära betydande miljöpåverkan skall enligt 4 
kap. 34 § Plan- och bygglagen (2010:900) en strategisk miljöbedömning 
göras och en MKB tas fram.   

Undersökningen ska innebära att kommunen identifierar omständigheter 
som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och samråder i frågan 
om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser och andra 
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda 
av planen eller programmet. (6 kap 6§ miljöbalken, (MB)). 

En MKB är ett dokument som sammanfattar och redovisar de utredningar 
och ställningstaganden som är gjorda i planprocessen och redovisa de 
åtgärder och alternativ som ligger till grund för planförslaget för att 
människors miljö, hälsa och säkerhet inte kommer att påverkas negativt. 
Innehållet och processen i en MKB regleras i lagstiftning (6 kap 9–19§ MB). 

Kommunen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om 
genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar 
för eller emot en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska sedan göras 
tillgängligt för allmänheten i enlighet med 6 kap 7§ MB. 

CHECKLISTA 

Nedanstående checklista utgör underlaget för undersökningen där 
genomförandet av detaljplanen utvärderas och bedöms om den kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Underlaget är utformat som en 
checklista med utgångspunkt från bland annat MKB-förordningen, MB 6 kap 
samt miljöbedömningsförordningen. 

Om en plan eller verksamhet enligt 7 kap. 28 a § MB kräver tillstånd så ska en 
MKB upprättas.   
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CHECKLISTA UNDERSÖKNING 
 

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 
 
 Beskrivning Ja Nej Kommentar 

PBL 4 kap. 34 § 

 
Tas planområdet i anspråk för: 
 
1. industriändamål  
2. ett köpcentrum, en 
parkeringsanläggning 
eller något annat projekt 
för sammanhållen bebyggelse 
3. en skidbacke, skidlift eller linbana 
med tillhörande anläggningar 
4. en hamn för fritidsbåtar  
5. ett hotellkomplex eller fritidsby 
med tillhörande anläggningar, 
utanför sammanhållen bebyggelse 
6. en permanent campingplats  
7. en nöjespark  
8. en djurpark 
9. en spårväg  
10. en tunnelbana 

 

X 
 
 

Planområdet tas i anspråk för en 
hamn för fritidsbåtar. 

Särskilda skyddade områden  
7 kap. 27 & 28 a § MB  

 
Medför planen eller planens 
genomförande en betydande negativ 
påverkan på ett Natura 2000 
område? 
 

 

 

 

X 
 

Planområdet bedöms inte påverka 
några särskilt skyddade områden 
eller natura 2000 område. 
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GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN 

 
 Beskrivning Ja Nej Kommentar 
Strider planen mot uppsatta 
miljökvalitetsnormer (MKN)  
enligt 5 kap MB. 
Leder planens genomförande till att 
MKN för fisk- och musselvatten 
samt luft enligt miljöbalken 
överskrids? 

 

X 

 
 
 

Det går inte att utesluta att MKN 
för vatten inte kommer att 
påverkas av ett 
plangenomförande. Likt de 
bryggor som legat på platsen 
sedan minst 1980-talet påverkar 
ett plangenomförande 
möjligheten för växt- och 
djurlivet att röra sig i vattnet och 
de hydrologiska förhållandena. 
Samtidigt innebär planförslaget 
att en årlig i- och urtagning av 
bryggor och pålar kan undvikas 
vilket resulterar i mindre 
störningar och påverkan på 
vattendraget och dess botten 
över tid. MKN för fisk- och 
musselvatten samt luft bedöms 
dock inte påverkas i någon 
betydande utsträckning.  
För åtgärder större än 500 m2 
kommer det att krävas en 
miljökonsekvensbeskrivning vid 
en tillståndsansökan om 
vattenverksamhet, en 
redovisning av eventuell 
påverkan på kvalitetsfaktornivå 
bör rimligen ingå i den.  

Berörs området av 3–4 kap MB? 
Särskilda 
hushållningsbestämmelser, 
riksintresse för natur-
kulturminnesvård och rörligt 
friluftsliv. 

 

 
 

 

X 
 

 

Berörs området av 7 kap MB? 
Natur/kulturreservat, biotopskydd, 
strandskydd el dyl. 

 

X  

Hela planområdet berörs av 
strandskydd. Strandskyddet är 
däremot upphävt för nuvarande 
anläggningar och området har 
varit ianspråktaget för liknande 
verksamheter i olika omfattning 
under större delen av 1900-talet. 
Planförslaget innebär en ytterst 
liten påverkan på land samt så 
ska platsen vara tillgänglig för 
allmänheten. På så vis är 
bedömningen att strandskyddets 
syften endast påverkas i liten 
utsträckning.  
 

Berörs området av internationella 
konventioner?  

 

 

 

X 
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Natura 2000, UNESCO, Världsarv 
etc. 
Berörs området av byggnadsminnen 
eller fornminnen? 

 

X 
 
 

Fornminne i form av stadslager 
berör hela östra delen av 
planområdet. Fornminnet 
härstammar från när Lindesberg 
fick sina stadsprivilegier. Då 
planområdet under lång tid har 
varit ianspråktaget av olika slag 
är bedömningen att påverkan på 
fornminnet blir litet.  

Innehåller området höga 
naturvärden? 
Naturvårdsprogram, 
nyckelbiotoper, fridlysta växt och 
djurarter. 

 

 
 

 

X 
 

Landmiljöerna runt planområdet 
utgörs av stadsmässig karaktär, 
med gångbanor och klippta 
gräsytor utan kända 
naturvärden.  
Vattenmiljön är inte inventerad 
inom ramen för detaljplanen, 
men är en fråga som bör beaktas 
vid en ansökan om 
vattenverksamhet. 

Påverkar planens genomförande 
ett riksintresse för väg eller järnväg? 
MB 3 kap. 8§ 

 

 

 

X 
 

Inga riksintressen för väg eller 
järnväg påverkas. 

Påverkar planens genomförande ett 
vattenskyddsområde? 

 

 

 

X 
 

Ungefär en kilometer sydöst om 
planområdet i Stora- och Lilla 
Lindessjön finns ett 
vattenskyddsområde. Planen 
bedöms inte påverka detta i 
någon större grad. 
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FÖRÄNDRINGAR I SAMBAND MED NY DETALJPLAN 

 
 Beskrivning Ja Nej Kommentar 

Strider planen mot gällande 
översiktsplan eller fördjupning 
av översiktsplan? 

 

 

 

X 
 

Enligt översiktsplanen är området 
utpekat som 
grönområde/rekreativt område. 
En möjlighet att anlägga bryggor 
kan bidra till detta genom en ökad 
tillgång till sjöarna och 
vattendraget.  

Samordnat planförfarande (PBL 
4 kap 35§) Särskilda 
bestämmelser med undantag 
från miljöbedömning. 
Gäller detaljplanen enbart en 
verksamhet som tillståndsprövas 
enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 9 kap. 6 § 
MB (A- eller B-verksamhet), och 
är MKB i detta ärende aktuell 
och tillräcklig?  
 

 

 X 
 

 

Samordnat planförfarande 
(Särskilda bestämmelser med 
undantag från miljöbedömning) 
Gäller detaljplanen enbart en 
åtgärd som prövas genom 
fastställande av en vägplan enligt 
väglagen (1971:948) eller en 
järnvägsplan enligt lagen 
(1995:1649) om byggande av 
järnväg, och är MKB i detta 
ärende aktuell och tillräcklig för 
detaljplanen?  
 

 

 
 

X 
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EFFEKTER PÅ MILJÖN 

 
(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande negativ påverkan) 

Planens inverkan på: Beskrivning 
1 2 3 4 

Kommentar 

Mark 
Instabilitet, sättningar, erosion, 
skredrisk. 

 

 X  
 
 

Det förekommer ras- 
och skredrisk längs 
den västra 
strandkanten men 
ingen på den östra. 
Det bedöms inte ha 
någon större 
inverkan på planen. 
Åtgärder har 
dessutom gjorts för 
att stabilisera ras- 
och skredrisken 
tidigare. 

Befintliga föroreningar 
Föroreningar i 
mark/sediment/vatten samt i 
befintliga byggnadsverk. 
 

 

X    

Enligt tidigare 
utredningar för 
angränsande 
detaljplaner har 
slutsatsen varit att 
det inte finns några 
föroreningar i 
området. Detta 
handlar bland annat 
om en gammal 
deponi nedströms 
planområdet. Enligt 
kartskikt finns inga 
indikationer på att 
andra föroreningar 
utöver de som 
tidigare utretts ska 
finnas på platsen.  

Luft eller klimat  
Luftföroreningar, lokalklimat, 
vind. 
 

 

X   
 
 

Planen bedöms inte 
påverka i någon 
större utsträckning. 

Vatten 
Yt- eller grundvattnets kvalitet, 
mängd, infiltration, 
strömningsförhållanden etc. 

 

 X  
 
 

Vattenkvaliteten och 
strömningsförhållan-
dena kan påverkas av 
ett 
plangenomförande. 
Bryggor som ligger i 
året runt minskar 
dock denna påverkan 
på grund av mindre 
arbete i vattnet. 
Påverkan på 
vattenkvaliteten kan 
dessutom bli 
försumbar med rätt 
skyddsåtgärder. 
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Skyddsåtgärder 
hanteras inom ramen 
för 
vattenverksamheten.  

Växt eller djurliv 
Påverkas hotade arter, antalet 
arter, arternas sammansättning, 
spridningslänkar etc. 

 

 X  
 
 

Ett 
plangenomförande 
kan innebära ökad 
skuggning av botten 
vilket möjligen kan få 
en påverkan för livet 
i ån. Skuggning i sin 
tur kan ha både 
positiva och negativa 
effekter. Positiva 
genom lägre 
vattentemperatur 
och negativa för 
bland annat 
vattenväxter. 
Sammantaget 
bedöms 
konsekvenserna i 
detta sammanhang 
vara av underordnad 
natur. 

Gestaltning 
Landskapsbild och stadsbild 
Utsikter, utblickar, landmärken. 
 

 

 X  
 
 

Stadsbilden kan 
komma att påverkas 
av planförslaget 
genom att de bryggor 
som ligger i under 
vissa perioder kan 
komma att ligga i 
permanent. Även 
större eller fler 
bryggor kan bli 
aktuellt i jämförelse 
med vad som tillåts 
idag.  

Dagvattenhantering, 
Ökar planens genomförande 
översvämningsrisker? 
 
 

 

X   
 
 

Översvämningsriske
n påverkas inte av 
planens 
genomförande. 

Inverkan på omgivningen i 
övrigt (störande verksamheter) 

 

X   
 
 

Då planen möjliggör 
för bryggor att ligga i 
året runt minskar 
risken för störningar 
då det inte sker i och 
urtagning av 
bryggorna två gånger 
per år. 
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STÖRNINGAR OCH EFFEKTER PÅ HÄLSAN 

 
(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande) 

Planens genomförande ger 
upphov till: 

Beskrivning 
1 2 3 4 

Kommentar 

Störningar i form av ljud. 
Människor exponeras för 
störande buller. 
 

 

 X  
 
 

Då platsen befinner 
sig mellan 
parkområden 
bedöms inte buller 
påverka i någon 
större utsträckning. 
Viss påverkan kan 
dock ske mot 
närliggande 
flerbostadshus på 
den västra sidan. 
Vattenområdet är 
redan idag farled för 
båttrafik.  

Störningar i form av ljus.  
X   

 
 

 

Störningar i form av vibrationer 
Omgivningen exponeras för 
markvibrationer. 

 
X   

 
 

 

Skyddsavstånd till bostäder. 
Risker av explosion, brand, 
strålning, utsläpp, djurhållning. 
(transporter av farligt gods) 

 

X   
 
 

 

Radonrisk (markradon eller 
annan förekomst) 

 

X   
 
 

Västra sidan har 
lågriskområde för 
markradon. Då 
planen inte medger 
någon byggrätt där 
människor 
stadigvarande ska 
vistas bedöms inte 
radonrisken vara ett 
problem. 

Elektromagnetiska fält.  
X   

 
 

 

Minskad tillgång till rekreativa  
miljöer. 

 

X   
 
 

Planen tar inte några 
landytor i anspråk, 
ett genomförande av 
planen kan bidra till 
ett ökat båtliv samt 
möjlighet att nå 
vattnet enklar. 
Jämfört med tidigare 
bryggor reglerar 
planen också en 
bredare farled och 
därmed skapas ett 
större vattenområde. 

Planlagd mark riskerar att bli 
utsatt för översvämningsrisk. 

 X    
Anläggningen är 
tänkt att uppföras i 
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Närliggande vattendrag, sjöar 
eller inom riskområde vid höga 
flöden. 

form av pålade 
flytbryggor. Därav 
vilar den på 
vattenytan och 
anpassas till aktuell 
vattennivå. 
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EFFEKTER PÅ HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER 

 
(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande) 

 Beskrivning 1 2 3 4 Kommentar 

Miljöbalken 3 kap. 4 § 
Tas odlingsmark i anspråk? 

 
X   

 
 

 
 

Innebär planen att icke 
förnybara energisystem för 
uppvärmning etc kommer att 
användas. 

 

X   
 
 

 

 

Innebär planen att en långsiktigt 
hållbar resursanvändning inte 
främjas (uttömmande av ej 
förnyelsebara resurser såsom 
dricksvatten, grus och bergtäkter 
etc) 

 

X   
 
 

 
 

Ger planen negativ inverkan på 
möjligheter till rekreation och 
rörligt friluftsliv  
(närströvområden, parker, 
grönstråk, utflyktsmål, 
vandringsleder, frilufts- och 
idrottsanläggningar) 

 

 X  
 
 

Planen skapar 
möjligheter att 
ytterligare komma 
närmare vattnet. En 
upplevd 
inskränkning i 
allmänhetens tillgång 
till vattenområdet 
kan dock förekomma. 
Platsen ska dock vara 
tillgänglig för 
allmänheten. 

Ger planen negativ påverkan på 
kulturhistoriska värden 
(arkeologi, fornlämningar, jord-, 
skogsbruks eller 
industrihistoriska värden)  

 

X   
 
 

Planen kan påverka 
fornminnet 
stadslager. Denna 
påverkan bedöms 
dock som ytterst 
liten då platsen 
sedan lång tid har 
varit ianspråktagen.  

Påverkas kulturhistoriska 
samband, gestaltning, landskaps- 
eller stadsbild, in- och utblickar. 
 

 

 X  
 
 

Då det under lång tid 
har funnits bryggor 
på platsen förändras 
inte karaktären av 
vattenområdet i en 
allt för stor grad. En 
viss förändring kan 
dock uppstå om 
bryggorna blir 
permanenta och 
större. Karaktären på 
bryggorna ger också 
en annan känsla av 
platsen. 

I vilken utsträckning påverkar 
val av planens lokalisering 
miljön negativt? Är området 
sårbart? 

 

X    

Val av platsen 
påverkar miljön i 
liten utsträckning. 
Det är nära till en 
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stor del av stadens 
invånare. Det är en 
av de bredare 
delarna av Bottenån 
vilket bidrar till att 
en exploatering inte 
blir lika påtaglig som 
annars. Området 
bedöms inte som 
sårbart med hänsyn 
till den omgivande 
bebyggelsen. 
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UTVÄRDERING 

 
(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande) 

 1 2 3 4 Kommentar och värdering 
Innebär förslaget tydliga 
motsättningar mellan olika 
intressen 
 

 

X   

Gestaltningen av vattenområdet som öppet och 
området som en plats för bryggor.  

Konflikt mellan växt- och djurliv och förtöjningsplatser 
för båtar. 

Kan planen antas medföra 
påverkan på risker för 
människors hälsa eller för 
miljön? 

 

X   

Planen kan innebära viss påverkan på vattenkvaliteten 
och det marinbiologiska livet. Samtidigt är 

bedömningen att ett plangenomförande möjliggör för 
en minskad påverkan över tid. Med adekvata 

skyddsåtgärder i anläggningsskedet kan delar av 
riskerna bli försumbara.  

Kan planen antas medföra 
påverkan på kulturvärden med 
hänsyn till dess betydelse? 

 
 

X    

Planen bedöms inte påverka kulturvärden på platsen i 
någon påtaglig utsträckning. Platsen runt planområdet 
har karaktär av exploaterad yta med större och högre 
byggnader. Genom en samlokalisering av båtplatser 

kan behovet av enskilda bryggor i andra delar av 
Bottenån minska. 

Kan planen antas medföra 
påverkan på naturvärden med 
hänsyn till naturens 
utmärkande egenskaper? 

 

X   
Naturvärden på land bedöms inte påverkas i stor 

utsträckning alls. Naturvärden i vatten kan komma att 
påverkas negativt men inte i någon större utsträckning. 

Kan planen antas medföra 
påverkan på sociala värden? 

 
 
 

X   
Planområdet kan bidra till en större vattenkontakt för 

fler invånare samt till ökat friluftsliv på sjöarna.  

Kan planen antas medföra 
påverkan på materiella eller 
ekonomiska värden? 

 

X    
Planen bedöms inte påverka i någon större 

utsträckning.  

Ger ett genomförande av planen 
som helhet en betydande 
negativ effekt på miljön, hälsan 
eller hushållningen med mark, 
vatten och andra naturresurser 
med hänsyn till miljöns 
sårbarhet? (Den kumulativa 
effekten av flera mindre effekter 
kan ge stora negativa effekter 
utan att de var för sig behöver 
innebära betydande 
miljöpåverkan). 
 

 

X   
Bedömningen är att planområdet kan ge vissa negativa 

effekter på miljön, men att det över tid kan innebära 
mindre påverkan i vattenområdet som helhet. 
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FÖRÄNDRINGAR I SAMBAND MED PLANENS GENOMFÖRANDE 

 

 Beskrivning Ja Nej Kommentar 
Har planen betydelse för att främja 
hållbar utveckling, integrering av 
miljöaspekter, miljömål och hållbar 
utveckling? 

  
 
 
 
 
 

 X 

 
 

Genom att möjliggöra för bryggor på 
platsen kan planen bidra till visioner 

som lyfts fram i kommunens dokument 
”Bryggprogram Lindesberg”. Ett av 
syftena med programmet är bland 

annat att öka rekreationsmöjligheterna 
i årummet genom att minska antalet 
privata bryggor på kommunal mark 

som dels är dåligt underhållna dels kan 
upplevas privatiserade. Ett syfte är 

också att i större grad samlokalisera 
båtplatserna och på så vis minska 

antalet bryggor i ån. Vilket kan verka 
positivt för MKN vatten på sikt.  

Har planen betydelse för andra planers 
och programs miljöpåverkan? 

   

X 
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BEDÖMNING AV UNDERSÖKNINGEN 

 
 Ja Nej Kommentar och värdering 
Ett genomförande av planen 
innebär betydande påverkan på 
miljö, hälsa eller hushållningen 
med mark, vatten och andra 
naturresurser.  
 
En miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) enligt 6 kap miljöbalken 
behövs. 

X  

Ett genomförande av planförslaget kan föra med sig 
viss påverkan i vattenområdet och på djur- och 
naturvärden. Samtidigt bidrar det till större 
möjligheter att i ett centralt läge nyttja 
vattenområdet. 
 
Är slutsatsen att betydande miljöpåverkan inte antas 
uppstå beskrivs undersökningens resultat i ett 
förslag till beslut i frågan om miljöpåverkan enligt 6 
kap 7§ MB. 
 
Är slutsatsen att planens genomförande kan leda till 
betydande påverkan på miljön ska en strategisk 
miljöbedömning innehållande en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras. Innehållet 
i miljökonsekvensbeskrivningen regleras av 4 kap. 
34 § PBL. Paragrafen hänvisar till 6 kap 9–19 § MB. 
 
 

 

 

Undersökningen är upprättad på Stadsbyggnadskontoret, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 8 maj 2020. 

 

Medverkande tjänstemän som arbetat med checklistan och behovsbedömningen. 

 

Jonathan Pedersén 

Samhällsplanerare 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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 Antagandehandlingar 
 2021-09-09 

 

Dnr S-2019-735:37 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen   

Stadsbyggnadskontoret  
Jonathan Pedersén  
Tfn. 0581–81788  
info@sb-bergslagen.se  
  

 

ANTAGANDEHANDLING 
 

 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE TILLHÖRANDE 

DETALJPLAN FÖR DEL AV TREDINGEN 1:1 M.FL. I LINDESBERG, LINDESBERGS 
KOMMUN 
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DETALJPLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för nya bryggor i 
ett centralt läge som kan bidra till ett stärkt båtliv och en ökad 
aktivitet på Lindessjön. 

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 

Granskningsutlåtandet är en redovisning av synpunkter, så 
kallade yttranden, som inkommit vid granskning av 
planförslaget. Granskningsutlåtandet redogör även för vilka 
förändringar som gjorts i planhandlingen efter granskningen. 

Även synpunkter som inte lett till någon förändring är 
redovisade och kommenterade för att förklara de 
ställningstaganden som gjorts.  

HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning mellan 
den 7 juni 2021 – 6 juli 2021. Under granskningstiden inkom 6 
yttranden. Efter granskningstiden inkom 2 yttranden, från 
Lantmäteriet och Skanova. Totalt inkomna yttranden under 
granskningen var 8 varav 3 med synpunkter. Yttranden som 
inneburit korrigeringar av planhandlingen är 0. 

I detta dokument följer inkomna yttranden. Om ett yttrande 
varit långt kan det ha sammanfattats vilket i så fall framgår i 
texten. Till vänster är det inkomna yttrandet och till höger en 
kommentar från Stadsbyggnadskontoret. Samtliga yttranden 
finns att läsa i sin helhet hos Stadsbyggnadskontoret. 

 

 

FÖRÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING 

Inkomna synpunkter under granskningen har inte resulterat i 
några justeringar av planhandlingarna. Plankartan har dock 
ändå förtydligats avseende strandskyddet, genom att ändra 
många bestämmelser till en enskild. 

Planbeskrivningen har fått redaktionella ändringar och 
ändringar kopplat till strandskyddets bestämmelse. 

I plankartan har bestämmelserna a1 – strandskyddet är upphävt, 
bytts ut mot en generell bestämmelse för hela planområdet, 
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller endast inom områden med 
bestämmelsen W1 eller W2. Till detta läggs också en illustration 
som visar var detta är. 

TIDIGARE SKEDEN 

Innan granskningen hölls ett samråd där parterna hade 
möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget i ett tidigt 
skede. Samrådet hölls mellan 5 oktober– 23 oktober 2020 och 
resulterade i 8 antal yttranden. Av dessa ledde 6 yttranden till 
ändringar av detaljplanen.  

För att ta del av de yttranden, kommentarer och ändringar som 
samrådet resulterade i hänvisas du till dokumentet 
samrådsredogörelse som hör till planhandlingarna. 

 

 

Jonathan Pedersén  Isabella Lohse 

Samhällsplanerare  Enhetschef 
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INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGEN 

MYNDIGHETER 

LÄNSSTYRELSEN ÖREBRO LÄN 

  

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Noteras 
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KOMMUNALA REGIONALA ORGAN 

LINDE ENERGI AB 

 

  

En farled om 13 meter sparas mellan 
bryggorna.  

Frågor om grumling och förankring hanteras i 
bygglovet och tillståndsprövningen om 
vattenverksamhet. 
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SAKÄGARE OCH ÖVRIGA YTTRANDEN 

TELIA SONERA SKANOVA ACCESS AB 

 

  

Synpunkterna noteras. 

U-område finns för att säkra upp 
ledningsrätterna. 
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FÖLJANDE HAR INGET ATT ERINRA MOT FÖRSLAGET 

Lantmäteriet meddelar ingen erinran 2021-07-13 

Nerikes Brandkår meddelar ingen erinran 2021-06-17 

Samhällsbyggnadsförbundet meddelar ingen  
erinran 2021-06-29 

Fastigheter i Linde AB meddelar ingen erinran 2021-07-01 

Miljökontoret meddelar ingen erinran 2021-07-02 
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 Granskningshandling 
 2021-05-17 

 

Dnr S-2019-735:25 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen   

Stadsbyggnadskontoret  
Jonathan Pedersén  
info@sb-bergslagen.se  
  

 

GRANSKNINGSHANDLING 
 

 

 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE TILLHÖRANDE 

DETALJPLAN FÖR DEL AV TREDINGEN 1:1 M.FL. I LINDESBERG, LINDESBERGS 
KOMMUN 
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PLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för nya bryggor i 

ett centralt läge som kan bidra till ett stärkt båtliv och en ökad 

aktivitet på Lindessjön. 

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 

Samrådsredogörelsen är en redovisning av synpunkter, så 

kallade yttranden, som inkommit vid samråd av planförslaget. 

Samrådsredogörelsen redogör även för vilka förändringar som 

gjorts i planhandlingen efter samråd. 

Även synpunkter som inte lett till någon förändring är 

redovisade och kommenterade för att förklara de 

ställningstaganden som gjorts.  

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 5 oktober 

2020 – 23 oktober 2020. Under samrådstiden inkom 7 

yttranden. Efter samrådstiden inkom 1 yttrande, från 

stadsarkitekt som begärt förlängning av svarstid. Totalt inkomna 

yttranden under samråd var 8 varav 6 med synpunkter. 

Yttranden som inneburit korrigeringar av planhandlingen är 6. 

I detta dokument följer inkomna yttranden. Om ett yttrande 

varit långt kan det ha sammanfattats vilket i så fall framgår i 

texten. Till vänster är det inkomna yttrandet och till höger en 

kommentar från Stadsbyggnadskontoret. Samtliga yttranden 

finns att läsa i sin helhet på Stadsbyggnadskontoret. 

FÖRÄNDRINGAR EFTER SAMRÅD 

Inkomna synpunkter under samråd har resulterat i en del 

justeringar i planhandlingarna men i huvudsak är planförslaget 

sig likt. Största justeringen har gjorts i plankartan, men justering 

har också gjorts i planbeskrivningen. 

I plankartan har plangränsen justerats för att anpassas till 

omkringliggande detaljplaners plangränser. Planområdet har 

även utökats söderut för att inkludera ett område för en bro. 

Utöver detta har också ett u-område lagts in för att säkerställa 

de ledningsrätter som finns i området. 

Planbeskrivningen har kompletterats med de ändringar och 

tillägg som har gjorts i plankartan. Text om tillgänglighet och 

stadsbild har kompletterats och ändrats. Förtydliganden och 

redaktionella ändringar har också gjorts.  

Miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats och ändrats 

utifrån de förändringar som har skett i detaljplanen. Även vissa 

ändringar av stadsbilden har gjorts. 

 

 

Jonathan Pedersén  Isabella Lohse 

Samhällsplanerare  Enhetschef 
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Dnr S-2019-735:25 

     Sidan 3(16) 

INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅD 

MYNDIGHETER 

LÄNSSTYRELSEN ÖREBRO LÄN 

 

 

  

  

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Yttrandet noteras. 
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Dnr S-2019-735:25 

     Sidan 4(16) 

LANTMÄTERIET 

 

  

Ledningsrätter läggs till. 

Plangränsen justeras så att den ansluter mot befintliga 
plangränser istället för att släcka ut dem. 
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Dnr S-2019-735:25 

     Sidan 5(16) 

 

  

Ändring görs i planbeskrivningen för att tydliggöra genomförandet. 
Allmänplatsmark och kvartersmark tas bort och istället nämns 
Vattenområde och småbåtshamn.  

Den lagstiftning som är gällande läggs till i det inledande 
kapitlet. 

U-områden läggs in i plankartan. 
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Dnr S-2019-735:25 

     Sidan 6(16) 

KOMMUNALA REGIONALA ORGAN 

FASTIGHETER I LINDE AB 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Strandskyddet är upphävt i de äldre detaljplanerna på den östra 
sidan. För detaljplanen på den västra stranden har strandskyddet 
återinträtt inom parkmarken år 2016 och för aktuellt planarbete 
behöver strandskyddet prövas på nytt i och med att en ny detaljplan 
tas fram enligt 7 kap. 18 g § pkt. 2 Miljöbalken. 

Bryggorna har inte stöd i gällande plan och bygglov kan därför inte 
beviljas. I översiktsplanen är platsen ett viktigt grönstråk i staden, det 
är allmän platsmark runt omkring och så är det i Bryggprogrammet 
utpekat för allmänt tillgänglig/gemensam brygga. Därför ska bryggorna 
vara tillgängliga. Huruvida människor badar på platsen eller inte 
bedöms inte påverkas av om bryggorna är öppna eller låsta. 

På grund av sitt centrala läge och ställningstagandena i ovan nämnda 
politisk antagna dokument, ska bryggorna vara tillgängliga för 
allmänheten.  De problem som beskrivs behöver hanteras på andra sätt 
än med låsta grindar.  

Se ovan. 

Synpunkten noteras. 

Stycket är en beskrivning av gällande lagstiftning. 
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Dnr S-2019-735:25 

     Sidan 7(16) 

 

 

  

Information ska ha gått ut till FALAB. 

Se ovan om svar på Vatten. 
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Dnr S-2019-735:25 

     Sidan 8(16) 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET BERGSLAGEN 

 

  

Ett utrymme för bro läggs in i området. Läge för bron 
bestäms inte i detta skede utan ett större område läggs 
ut för att möjliggöra olika placeringar beroende av vad 
framtida utredningar kommer fram till som den bästa 
dragningen. 
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Dnr S-2019-735:25 

     Sidan 9(16) 

 

  

Planen reglerar inte hur bryggorna utformas, det är styrt i 
bryggprogrammet som är ataget av kommunfullmäktige och regleras 
genom avtal mellan aktörerna samt i bygglov. 

 

Det är möjligt att anlägga även den typen av bryggor om det bedöms 
lämpligt. 

 Bestämmelsen W1 används när platsen fortsatt ska vara tillgänglig för 
allmänheten och karaktären av öppet vatten ska bevaras.  

Ingen förändring av fastigheterna ska ske.  

Ett x-område (markreservat) gäller för gång- och cykeltrafik, bestämmelsen 
används främst på kvartersmark mellan två allmänna platser där det finns 
en stor vikt av att koppla samman dem med varandra. Därför kan inte 
bestämmelsen användas. 

W1 området är inte avsett att avstyckas utan tillgängligheten till och 
upplåtelsen av platsen regleras genom avtal. 

Bryggorna och platsen ska vara öppen för allmänheten, i enlighet med 
översiktsplanen och bryggprogrammet. 

Utformning av bryggorna regleras inte i planen, se resonemang ovan. 

Att anlägga gästhamn i området är möjligt. 
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Dnr S-2019-735:25 

     Sidan 10(16) 

 

 

  

Detta ryms inte inom detaljplanen. Det är en byggnadsteknisk fråga som 
hanteras i bygglovet. En inmätning av höjden görs dock och en jämförelse 
med flödesnivåer i Lindessjön över tid, information om detta skickas över 
till FALAB för vidare åtgärd. 

Texten justeras. 

Då syftet med detaljplanen är att möjliggöra området för bryggor är en del 
i att uppfylla det syftet att hantera frågan om strandskydd. På så vis 
behöver inte dispens sökas från strandskyddet vid åtgärder inom W1 
områdena. 
Angående bro se ovan. 

Texten justeras. Avsnittet topografi skrivs om. 

Planområdet kan inte minskas, utan utökas istället. Ett u-
område läggs in i plankartan för att säkerställa 
ledningarna. 

 

Texten justeras så att det står allmän gemensam/kommunal brygga och 
hänvisar till en definition av dem.  

Meningen stryks. 

Texten justeras. 

Text om kyrkogården läggs till. 
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Dnr S-2019-735:25 

     Sidan 11(16) 
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Dnr S-2019-735:25 

     Sidan 12(16) 

STADSARKITEKT 

Synpunkterna är sammanfattade. 

Synpunkter på detaljplaneförslaget 

En beskrivning av riksintresset för kulturmiljövård saknas. 

 

Den tillkommande park som byggs på den västra sidan behöver beskrivas och de 

olika platsernas relation till varandra problematiseras.  

 

Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen 

I slutet av stycken under konsekvensbedömning av befintlig anläggning (5.2.1) 

står följande ”En sammanhängande, objektiv bedömning av konsekvenserna för 

stadsbilden kan svårligen göras då upplevelsevärden av olika gestaltningar till 

stor del är subjektiva.” Denna mening bör strykas helt eller åtminstone skrivas om 

då syftet är att bedöma en helhet av området med utgångspunkt i 2 kap 6 § Plan- 

och bygglagen. Vid en sån bedömning handlar det om professionell 

sammanvägning av olika faktorer som hör stads- och landskapsbilden till. 

 

Den tillkommande park som byggs på den västra sidan behöver beskrivas och de 

olika platsernas relation till varandra problematiseras.  

 

Under nollalternativet (5.2.2) står att ett återskapande av tidigare utformning 

skulle ge risk för ”vissa negativa konsekvenser för stadsbild och rekreationsvärden 

i området” men det finns ingen hänvisning till något, varken här eller tidigare. 

Alltså är ingen bedömning gjord och meningen bör strykas. 

 

Under rubriken 5.1.2 Den nya marinan och stadsbilden bör närheten till 

riksintresset och kulturmiljön beskrivas. 

 

 

 

  

 

  

En text om riksintresset läggs till. 

En komplettering med byggnationen av parken läggs till. 

Meningen stryks och en ny bedömning läggs in. 

Se ovan under synpunkter på detaljplaneförslaget. 

 

Meningen stryks och en annan formulering tas fram. 

 

 

Riksintresset och kulturmiljön nämns under rubriken 
”4.1.4 Områdesskydd och fiske”. 
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Dnr S-2019-735:25 

     Sidan 13(16) 

LINDE ENERGI AB 

 

  

Ledningsrätt läggs till i grundkartan. U-område läggs in i plankartan. 
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Dnr S-2019-735:25 

     Sidan 14(16) 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA YTTRANDEN 

TELIA SONERA SKANOVA ACCESS AB 

 

  

Ledningsrätt läggs till i grundkartan. U-område läggs in i plankartan. 
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Dnr S-2019-735:25 

     Sidan 15(16) 
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Dnr S-2019-735:25 

     Sidan 16(16) 

FÖLJANDE HAR INGET ATT ERINRA MOT FÖRSLAGET 

Nerikes brandkår meddelar ingen erinran 2020-10-06 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/277 

 Kanslienheten 
Rouzbeh Isa 
 0581-812 09 
rouzbeh.isa@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  

Reglemente för kulturstipendium från 2022 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta 
reviderat reglemente för kulturstipendium. 

Ärendebeskrivning 

Efter omorganisationen där tillväxtnämnden skapats samt några års arbete 
med nuvarande reglemente för kulturstipendium behöver reglementet 
revideras. 

Revideringen handlar om att tillväxtnämnden ska kunna sätta sin prägel på 
kriterierna för kulturstipendiet men också om mindre justeringar. 
 

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidschef 

För kännedom: 

Förvaltningschef, tillväxtförvaltningen 
Tillväxtnämnden 

Bilagor: 

Reglemente för kulturstipendium från 2022 
TN § 76 Reglemente för kulturstipendium 2021 
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  KS 2021/277-2 

 

§1  

Lindesbergs kommuns kulturstipendium utdelas till enskild person eller grupp som är i början av 

sitt konstnärskap inom områdena bild, musik, dans, teater, film, litteratur eller annan jämförlig 

konstnärlig uttrycksform. Stipendiet ska stimulera till fortsatta studier och vidareutveckling inom 

det konstnärliga området.  

§ 2  
Kulturstipendiet kan utdelas till person som är bosatt eller född i, eller har särskild anknytning till 

Lindesbergs kommun. Utskottet (ändras till tillväxtnämnden) bör eftersträva lika fördelning 

mellan könen  

§ 3  
Den årliga stipendiesumman uppgår till 10 000 kr. Stipendiet kan ej utgå till samma mottagare 

mer än en gång.  

§ 4  
Lindesbergs kommuns tillväxtutskott (ändras till tillväxtnämnden)skall vara stipendienämnd.  

§ 5  
Tillväxtnämnden ska på lämpligt sätt sprida kännedom om priset. (tillägg från beredande 

tillväxtnämnd) /senast två månader före beslut i ärendet./ (tas bort) 

§ 6  
Motiverat förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium skall vara tillväxtutskottet (ändras till 

tillväxtnämnden) tillhanda inom föreskriven tid.  

§ 7  
/Tillkännagivandet av vem eller vilka som erhållit stipendiet sker genom pressmeddelande snarast 

efter utskottets beslut./ (tas bort) 

§ 8  
Stipendieutdelningen äger rum på Nationaldagen 6 juni.  

§ 9  

Beslut om ändring av reglementet skall författas av kommunfullmäktige. 
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 Protokollsutdrag 7 (21) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 2021-11-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §76/21   Dnr: TN 2021/59 

 

Reglemente för kulturstipendium 

 
Beslut 

Tillväxtnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anta: 

 Reviderat reglemente för kulturstipendium. 

Ärendebeskrivning 

Efter omorganisationen där tillväxtnämnden skapats samt några 
års arbete med nuvarande reglemente för kulturstipendium 
behöver reglementet revideras. 

Revideringen handlar om att tillväxtnämnden ska kunna sätta 
sin prägel på kriterierna för kulturstipendiet men också om 
mindre justeringar. 

Förslag till beslut 

Nämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar 

 Reviderat reglemente för kulturstipendium antas. 
 

 
För åtgärd: 

Kultur- och fritidschef 
 

KS 2021/277-1
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/278 

 Kanslienheten 
Rouzbeh Isa 
 0581-812 09 
rouzbeh.isa@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Reglemente för föreningsledarstipendium från 2022 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 
Anta reviderat reglemente för föreningsledarstipendium. 

Ärendebeskrivning 

Efter omorganisationen där tillväxtnämnden skapats samt några års arbete 
med nuvarande reglemente för föreningsledarstipendium behöver 
reglementet revideras. 

Revideringen handlar om att tillväxtnämnden ska kunna sätta sin prägel på 
kriterierna för föreningsledarstipendiet men också om mindre justeringar. 
 

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Kultur- och fritidschef 
Förvaltningschef, tillväxtförvaltningen 
Tillväxtnämnden 

Bilagor: 

Reglemente för föreningsledarstipendium från 2022 
TN § 77 Reglemente för föreningsledarstipendium från 2022 
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§ 1   

Lindesbergs kommuns föreningsledarstipendium utdelas till personer som genom stort ideellt 

engagemang bidragit till att barn, ungdomar och vuxna, regelbundet utövar fritidsaktiviteter i 

kommunen. Stipendiet ska uppmuntra föreningsledare att fortsätta utvecklas genom fortbildning 

eller resa, och på så sätt få nya idéer och engagemang.  

§ 2  
Stipendiet ska utdelas till person eller grupp som är verksamma inom föreningslivet i Lindesbergs 

kommun. Utskottet (ändras till tillväxtnämnden) bör eftersträva lika fördelning mellan könen.  

§ 3  
Den årliga stipendiesumman uppgår till 10 000 kr. Stipendiet kan ej utgå till samma mottagare 

mer än en gång.  

§ 4  
Lindesbergs kommuns tillväxtutskott (ändras till tillväxtnämnden) skall vara stipendienämnd.  

§ 5  
Tillväxtnämnden ska på lämpligt sätt sprida kännedom om priset. (tillägg från beredande 

tillväxtnämnd) /senast två månader före beslut i ärendet./ (tas bort) 

§ 6  
Motiverat förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium skall vara tillväxtutskottet (ändras till 

tillväxtnämnden) tillhanda inom föreskriven tid.  

§ 7  
/Tillkännagivandet av vem eller vilka som erhållit stipendiet sker genom pressmeddelande snarast 

efter utskottets beslut./ (tas bort) 

§ 8  
Stipendieutdelningen äger rum på Nationaldagen 6 juni.  

§ 9  

Beslut om ändring av reglementet skall författas av kommunfullmäktige 

 

KS 2021/278-2
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 Protokollsutdrag 8 (21) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 2021-11-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §77/21   Dnr: TN 2021/60 

 

Reglemente för föreningsledarstipendium 

 
Beslut 

Tillväxtnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anta: 

 Reviderat reglemente för föreningsledarstipendium. 

Ärendebeskrivning 

Efter omorganisationen där tillväxtnämnden skapats samt några 
års arbete med nuvarande reglemente för 
föreningsledarstipendium behöver reglementet revideras.  

Revideringen handlar om att tillväxtnämnden ska kunna sätta 
sin prägel på kriterierna för föreningsledarstipendiet men också 
om mindre justeringar.  
Förslag till beslut 

Nämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar 

 Reviderat reglemente för föreningsledarstipendium 
antas.  

 
För åtgärd: 

Kultur- och fritidschef 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/279 

 Kanslienheten 
Rouzbeh Isa 
 0581-812 09 
rouzbeh.isa@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Reglemente för byggnadspris från 2022 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 Anta reviderat reglemente för byggnadspris. 

Ärendebeskrivning 

Efter omorganisationen där tillväxtnämnden skapats samt några års arbete 
med nuvarande reglemente för byggnadspris behöver reglementet revideras. 

Revideringen handlar om att tillväxtnämnden ska kunna sätta sin prägel på 
kriterierna för byggnadspriset men också om mindre justeringar. 
 

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Kultur- och fritidschef 
Stadsarkitekt 
Förvaltningschef, tillväxtförvaltningen 
Tillväxtnämnden 

Bilagor: 

Reglemente för byggnadspris från 2022 
TN § 78 Reglemente för byggnadspris från 2022 
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§ 1  

Lindesbergs kommuns byggnadspris delas ut som uppmuntran för insatser i bevarandet av 

historisk värdefull byggnadskultur i kommunen samt till de som förnyat kommunens moderna 

kulturarv genom uppförandet av ett modernt byggnadsverk.  

§ 2  
Priset ska utdelas till fastighetsägare eller byggherre i Lindesbergs kommun som omsorgsfullt 

restaurerar byggnader till sitt ursprungliga skick eller nybyggnation som genom god arkitektur 

samspelar med den befintliga miljön.  

§ 3  
Den årliga prissumman uppgår till 10 000 kr.  

§ 4  
Tillväxtnämnden ska på lämpligt sätt sprida kännedom om priset. (tillägg från beredande 

tillväxtnämnd) /senast två månader före beslut i ärendet./ (tas bort) 

§ 5  
Motiverat förslag till pristagare kompletterat med stadsarkitektens utlåtande (läggs till) skall vara 

tillväxtutskottet (ändras till tillväxtnämnd) tillhanda inom föreskriven tid.  

§ 6  
Pristagare utses av en jury. Jury är Lindesbergs kommuns tillväxtutskott (ändras till 

tillväxtnämnd) /tillsammans med kommunens stadsarkitekt/ (tas bort).  

§ 7  
/Tillkännagivandet av vem eller vilka som erhållit priset sker genom pressmeddelande snarast 

efter utskottets beslut./ (tas bort) 

§ 8  
Prisutdelningen äger rum på Nationaldagen 6 juni.  

§ 9  

Beslut om ändring av reglementet skall författas av kommunfullmäktige. 

 

KS 2021/279-2
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 Protokollsutdrag 9 (21) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 2021-11-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §78/21   Dnr: TN 2021/61 

 

Reglemente för byggnadspris 

 
Beslut 

Tillväxtnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anta: 

 Reviderat reglemente för byggnadspris. 

Ärendebeskrivning 

Efter omorganisationen där tillväxtnämnden skapats samt några 
års arbete med nuvarande reglemente för byggnadspris behöver 
reglementet revideras.  

Revideringen handlar om att tillväxtnämnden ska kunna sätta 
sin prägel på kriterierna för byggnadspriset men också om 
mindre justeringar.  
Förslag till beslut 

Nämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar 

 Reviderat reglemente för byggnadspris antas.  
 
För åtgärd: 

Kultur- och fritidschef 

För kännedom: 

Stadsarkitekt 
 

KS 2021/279-1
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/238 

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

  

 

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

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

Utskottet för stöd och strategi 

Internkontrollplan 2022 Kommunstyrelseförvaltningen 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi att föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

 Kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan för år 2022 antas. 

Ärendebeskrivning 

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 
Kommundirektör Controller 

För åtgärd: 

Ekonomienhet,kanslienhet,personalenhet,it-
teleenhet,näringslivsenhet,måltidsenhet 

 
 
Bilagor: 

Internkontrollplan 2022 
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Kommunstyrelseförvaltning, Internkontroll plan 2(8) 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ...................................................................................... 3 

2 Arbetet med Internkontroll ......................................................... 3 

3 Riskhantering .............................................................................. 4 

3.1 Riskmatris ........................................................................................ 4 

3.2 Kontroller .......................................................................................... 6 
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Kommunstyrelseförvaltning, Internkontroll plan 3(8) 

 

1 Inledning 

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

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

2 Arbetet med Internkontroll 

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

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

Internkontroll omfattar: 

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

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

återupprepas. 
 Årlig sammanställning och analys som presenteras för huvudman. 
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Kommunstyrelseförvaltning, Internkontroll plan 4(8) 

3 Riskhantering 

3.1 Riskmatris 
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Allvarlighetsgrad 

 

Hanteras snarast  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) 

 

 

  

8 6 5 

7 4 3 2 1 

9 
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Grunduppdrag Kvali tetsfaktor Risk

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

1 Arbetsmil jöarbetet är inte
tydl igt fördelat i kommunen

2 Svår t att återbesät ta
special istt jänster när
personal slutar

3 Hot mot val lokalen och
röstningslokalen

Friska medarbetare 4 Vikar iesamordningen har
inte t i l lgång ti l l vikar ier med
rätt kompetens

Näringsriktig- och variationsrik
kost

5 Kommunens
livsmedelsgrossist aviserar
stora pr ishöjningar på ett
fler tal råvaror i si tt
sor timent. Råvarorna
förekommer i stor
utsträckning på menyerna
inom skola och äldreomsorg
för at t uppnå och erbjuda en
när ingsr iktig och
var iationsr ik kost. Då
livsmedelsbudgeten inte höjs
i takt med pr ishöjningar el ler
i takt med pr isindexnivå
tvingar det Måltidsenhetens
ti l l att minska på och utesluta
vissa l ivsmedel. Det har leder
ti l l att Måltidsenheten får
svår t att ful lfölja si tt
grunduppdrag.

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

Informationen på kommunens
hemsida och intranät är
tillgänglig

6 Personer med
funktionsnedsättning kan
inte t i l lgodose sig
information på hemsidan

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

7 Lagkraven uppfyl ls inte

Beredningsprocess 8 Inkommande r emisser t i l l
kommunen hanteras inte rätt
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Kommunstyrelseförvaltning, Internkontroll plan 6(8)

3.2 Kontroller

Arbetsgivare

Beskr ivning

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.

Personalenhetens arbete handlar övergripande om relationen mellan arbetsgivare och
arbetstagare. Att ge stöd och råd till främst chefer men även medarbetare, inom:

* Chefs- och ledarskapsutveckling
* Arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete
* Hälsofrämjande arbete
* Strategisk kompetensförsörjning
* Vikariesamordning av kortt idsvikarier för förskolor, fritids, F-6, kulturskola och
måltidsenheten

Kvali tetsfaktor Risk Kontr ol l

Attraktiv arbetsgivare med
fokus på arbetsmil jö, ledarskap,
medarbetarskap och
kompetensförsör jning

Arbetsmil jöarbetet är inte
tydl igt fördelat i kommunen

Stickprov om kunskap finns ute
i ver ksamheterna

Om uppföljning av det
systematiska arbetsmil jöarbetet
sker

Svår t att återbesätta
special istt jänster när personal
slutar

Har du funni ts special istt jänster
som inte har kunna åter besättas
och hur har det påverkat

Hot mot val lokalen och
röstningslokalen

Finns rutiner inför valdagen om
hot bl i r aktuel lt

Har utbi ldning skett för
röstmottagarna

Finns rutiner för hur de
poli t iska par tierna ska agera i
val lokalen och är de kända i
par tierna
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Kommunstyrelseförvaltning, Internkontroll plan 7(8)

Kvali tetsfaktor Risk Kontr ol l

Fr iska medar betare Vikar iesamordningen har
inte t i l lgång ti l l vikar ier med
rätt kompetens

Har du funni ts t i l l fäl le där man
inte har kunnat ordnat vikar ie
pga at t det inte funnits vikar ier
med r ätt kompetens

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

Beskr ivning

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

Kvali tetsfaktor Risk Kontr ol l

När ingsr iktig- och var iationsr ik
kost

Kommunens
livsmedelsgrossist aviserar
stora pr ishöjningar på ett fler tal
råvar or i si tt sort iment.
Råvarorna förekommer i stor
utsträckning på menyerna inom
skola och äldreomsorg för att
uppnå och erbjuda en
när ingsr iktig och var iationsr ik
kost. Då l ivsmedelsbudgeten
inte höjs i takt med
pr ishöjningar el ler i takt med
pr isindexnivå tvingar det
Måltidsenhetens ti l l att minska
på och utesluta vissa l ivsmedel.
Det har leder t i l l att
Måltidsenheten får svår t att
ful l föl ja sitt grunduppdrag.

Vad händer om r isken int räffar?
Kommunen kan inte fullfölja ett av
sina grunduppdrag gentemot sina
medborgare

Har pr iserna påverkat
leveransen av när ingsr iktig och
var iationsr ik kost t i l l kunderna
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Kommunstyrelseförvaltning, Internkontroll plan 8(8)

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

Kvali tetsfaktor Risk Kontr ol l

Informationen på kommunens
hemsida och intranät är
ti l lgänglig

Personer med
funktionsnedsättning kan inte
ti l lgodose sig information på
hemsidan

Personer med
funktionsnedsättning kan inte
ti l lgodose sig information på
hemsidan

Vad skal l kontrol leras?
Hur väl kommunens hemsida
uppfyller de nya lagkraven
gällande tillgänglighet.
Hur skal l kontrollen
genomföras?
Stickprov bland kommunens PDF-
filer och sidor på hemsidan.

Förändr ingarna i lagen
(2009:724) om nationel la
minor iteter och
minor itetsspråk föl js

Lagkraven uppfyl ls inte Föl js den antagna strategin för
finskt förvaltningsområde

Vad skal l kontrol leras?
Hur kommunens verksamheter
lever upp till kraven gällande
ändringarna i lagstiftningen.
Hur skal l kontrollen
genomföras?
Intervjuer med verksamheterna

Beredningsprocessen Inkommande remisser t i l l
kommunen hanteras inte rätt

Finns en br a r ut in och process för
inkommande remisser
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 Protokollsutdrag 5 (9) 

 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 2021-11-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§45/21   Dnr: KS 2021/238 

 

Internkontrollplan 2022 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 
Beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 

 Kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan för år 
2022 antas med följande tillägg: 

o Motioner och medborgarförslag läggs med som 
riskfaktor. 

Ärendebeskrivning 

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. 
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 Protokollsutdrag 6 (9) 

 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 2021-11-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 Årlig sammanställning och analys som presenteras för 
huvudman. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi att föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

 Kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan för år 
2022 antas. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Nils Detlofsson (L) yrkar på följande tilläggsförslag: 
 

 Att kvalitetsfaktorn: Motioner och medborgarförslag 
läggs till i interkontrollplan för år 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om utskott för stöd och strategi kan anta 
förvaltningens förslag med Nils Detlofssons tilläggsförslag och 
finner så beslutat. 
Reservationer 

 
För åtgärd: 

Ekonomienhet 
Kanslienhet 
Personalenhet 
IT-teleenhet 
Näringslivsenhet 
Måltidsenhet 
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 Protokollsutdrag 5 (9) 

 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 2021-11-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§45/21   Dnr: KS 2021/238 

 

Internkontrollplan 2022 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 
Beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 

 Kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan för år 
2022 antas med följande tillägg: 

o Motioner och medborgarförslag läggs med som 
riskfaktor. 

Ärendebeskrivning 

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. 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 2021-11-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 Årlig sammanställning och analys som presenteras för 
huvudman. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi att föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

 Kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan för år 
2022 antas. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Nils Detlofsson (L) yrkar på följande tilläggsförslag: 
 

 Att kvalitetsfaktorn: Motioner och medborgarförslag 
läggs till i interkontrollplan för år 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om utskott för stöd och strategi kan anta 
förvaltningens förslag med Nils Detlofssons tilläggsförslag och 
finner så beslutat. 
Reservationer 

 
För åtgärd: 

Ekonomienhet 
Kanslienhet 
Personalenhet 
IT-teleenhet 
Näringslivsenhet 
Måltidsenhet 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/126 

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

  

 

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

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

Utskottet för stöd och strategi 

Verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelseförvaltningen 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi att föreslå att 
kommunstyrelsen besluta 
•  Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål och 
ekonomisk fördelning för utskottet för stöd och strategi år 2022 antas. 

Ärendebeskrivning 

Enligt handlingsplanen ska grunduppdrag på nämndnivå, kvalitetsfaktorer på 
nämndnivå och nämndmål vara antagna senast i december 2021 för att gälla 
från år 2022.  Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål. Det som är förändrat inför 2022 är 
utvecklingsmål Att en visselblåsarfunktion ska införas och implementeras 
under 2022. De andra faktorerna är desamma då de är antagna i början på 
2021 och behöver jobbas med en längre period för att uppnå bra resultat. 

Konsekvenser 

 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 

För åtgärd: 

Ekonomienhet,kanslienhet,måltidsenhet,IT- och telenhet,personalenhet, 
näringslivsenhet 

 

 

Bilagor: 

Verksamhetsplan 2022 
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1 Verksamheten 

1.1 Verksamhetsbeskrivning 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter är kanslienheten, personalenheten, 
måltidsenheten, ekonomienheten, it- och teleenheten och näringslivsenheten. 

Näringslivsenheten ansvarar för sysselsättnings- och näringslivsfrågor för att allmänt främja 
sysselsättningen och näringslivet i kommunen samt mark- och exploateringsfrågor, 
infrastruktur och landsbygdsutveckling inom kommunen. 

Kanslienheten 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 

Måltidsenhetens främsta syfte är att tillaga och servera måltider till personer inom 
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Inom offentlig verksamhet kan 
maten vara ett verktyg för bland annat hållbar utveckling, kunskap och jämlik hälsa. Måltiden 
är dessutom en viktig del i att skapa tillhörighet och gemenskap. Måltiden som serveras ska, 
förutom att smaka väl, uppfylla andra kriterier såsom näringsriktighet, vara miljömässigt 
hållbar samt variationsrik. 

IT-enheten hanterar kommunens datorer, programvaror, nätverk och lagringslösningar. 
Teleenheten bemannar kommunens växel och receptionen i kommunhuset. 

Vår uppgift är att stödja verksamheterna, så att verksamheterna kan utföra sina uppdrag som 
ska gynna de vi ytterst är till för - medborgarna. 

För IT-enheten handlar det bl.a. om att lagra och skydda information, tillhandahålla 
utrustning och verktyg (såsom programvaror), ge support till användarna när det inte riktigt 
går som man tänkt samt IT-enheten arbetar också med att effektivisera/underlätta för 
verksamheterna i hela processen från beställning av dator till medarbetare eller inköp av 
system/programvara till förvaltning av ett system. 

Genom ett samarbete i de norra kommunerna i länet (KNÖL) besvara vi även samtal åt 
Ljusnarsberg, Nora, Hällefors och Nerikes Brandkår. 

Ekonomienheten fungerar som stödfunktion inom ekonomiområdet för chefer och 
medarbetare inom kommun. Vår uppgift är att stödja verksamheterna, så att verksamheterna 
kan utföra sina uppdrag som ska gynna de vi ytterst är till för - medborgarna. 

Personalenhetens arbete handlar övergripande om relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Att ge stöd och råd till främst chefer men även medarbetare. Att utforma och 
utveckla processer och riktlinjer för strävan mot målet attraktiv arbetsgivare. Det 
arbetsrättsliga regelverket (lagar och kollektivavtal) är omfattande och vi stödjer chefer med 
specialistkompetens inom området. Vid verksamhetsförändringar som innebär 
personalförändringar bidrar vi med specialistkompetens med hänsyn till LAS och MBL 

Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter regleras främst av bestämmelser i: 

 Kommunallag (2017:725) 
 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
 Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
 Arkivlagen (1990:782) 
 Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 
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 Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) 
 Vallagen (2005:837) 
 Samtliga nämnders reglementen 
 Kommunfullmäktiges arbetsordning 
 Övriga styrdokument som gäller inom kommunen 
 Till grund för detta ligger både interna och externa styrdokument såsom: 
 -Lindesbergs kommun kostpolitiska program-Livsmedelsverket-Livsmedelslagen och 

dess förordningar-Folkhälsomyndigheten-Upphandlingsmyndigheten-Den Nationella 
livsmedelsstrategin-Agenda 2030 

 Barnkonventionen (SOU 2016:19) 
 Arbetsmiljölag (1977:1160) 
 Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
 Lagen om anställningsskydd (LAS), 
 Lag om offentlig anställning, 
 Lag om anställningsbefrämjande åtgärder. 
 Arbetsmiljölagen med arbetsmiljöförordningar AFS, 
 Arbetstidslagen samt arbetstidsförordning 
 Lagen om medbestämmande MBL, Förtroendemannalagen. 
 Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och tidsbegränsat anställda. 
 Semesterlagen SEML, 
 Sjuklönelagen SjLL, Föräldraledighetslagen, 
 Lag om ledighet för utbildning, 
 Lag om ersättning och ledighet för närståendevård, 
 Lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder, Lag om rätt till ledighet för vissa 

föreningsuppdrag inom skolan, 
 Lag om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare. 
 Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, 
 Lag om rätt till ledighet för trängande familjeskäl, 
 Lag om rätt för att pga sjukdom prova annat arbete. 
 Sjuklönelagen, 
 Lag om arbetsgivares kvittningsrätt, 
 Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga 

missförhållanden. 
 Lag om rättegång i arbetstvister, 

Arbetsrättsliga kollektivavtal 

HÖK, AB, BEA, PAN, Omställningsavtal (KOM-KL, TLO-KL) Pensionsavtal KAP-KL, AKAP-KL, 
Pension förtroendevalda PBF, OPF-KL, Försäkringar AGS-KL, TFA-KL, TGL-KL, Kommunalt 
huvudavtal (KHA), Konfliktanvisningar, Bilersättningsavtal, Traktamentes avtal, Preliminär 
lön. 

1.2 Omvärldsanalys 

Pandemin av Covid-19 skapar nya problemställningar och utmaningar som ingen är van vid 
sedan tidigare. För att kunna hantera detta krävs nya lösningar, modeller för samarbete och 
en förmåga att kunna agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar inom bla digitalisering, 
ledarskap, arbetsmiljöarbetet och näringslivet. Nya utmaningar är hur ska det "nya normala " 
vara på arbetsplatserna, för att vara en attraktiv arbetsgivare samtidigt som grunduppdraget 
ska uppnås med bra kvalitet.  Förvaltningen planerar och förbereder sig utifrån ett "nytt 
normalläge" både utifrån ett medarbetar och näringslivsperspektiv. 
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Länets och kommunens näringsliv har sedan pandemins start haft en något motsägelsefull 
utveckling och präglats av stora variationer mellan branscher. Det finns exempel på bolag och 
branscher som sticker ut och driver på sina verksamheter med produktions- och 
omsättningsrekord, allt från underleverantörer inom fordonsindustrin till byggentreprenörer. 
Näringslivet inom kommunen kontaktar i högre grad för diverse frågor om idéer och tankar, 
vilket är positivt. 

En omvärldsfaktor som påverkar arbetet är digitalisering. Externa och interna 
samarbetspartners efterfrågar e-tjänster och förväntar sig kunna kommunicera med oss 
digitalt. Den stora utmaningen är inte att skapa digital kommunikation - det handlar istället 
om att kunna möta behovet av att kunna dela med sig av information som innehåller sekretess 
digitalt. Interna samarbetspartners efterfrågar även en digital lösning för arkiv, i dagsläget 
finns inga planer för införande av e-arkiv men efterfrågan är stor internt. 

Sedan den 2 december 2016 står det klart att alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad 
digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Lagen 
om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 1 januari 2019. Detta är något 
som påverkar bl.a. kanslienhetens arbete eftersom stora delar av kommunens hemsida och 
intranät inte uppfyller lagkraven. 

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

Måltidsenheten arbetar tätt tillsammans med måltidsverksamheterna inom Knölkommunerna 
tex genom gemensamma upphandlingar och lokala samarbeten. 

IT- och teleenheten ska omvärldsbevaka både ny teknik och nya metoder, men också vad som 
händer på mjukvaru- och säkerhetssidan. 

 Inom säkerhet syns tydligt behovet av en fungerande och ändamålsenlig 
informationssäkerhet för att möta kommunens interna och externa krav på 
rapportering ex. till MSB (Nicedirektivet) och Datainspektionen (GDPR). Genom detta 
finns också ökade krav på IT-säkerhet utifrån bla ökade cyberattacker. 

 Vi ser ökade behov av samordning/samsyn/samarbete mellan system och 
förvaltningarna. IT- och teleenheten måste agera tydligare stödfunktion med 
instruktioner om hur vi alla ska arbeta med säkerhet och vilken utrustning som finns 
tillgänglig att köpa enligt avtal. 

 Behov av utbyggd och fungerande infrastruktur i kommunen i form av fiberutbyggnad 
på landsbygden. 

 Digitalisering - Vi behöver förbereda oss för att möta verksamheternas behov av 
digitalisering. 

 Tekniska lösningar för att främja förvaltningarnas arbete utifrån telefoni 

Ekonomienheten jobbar med att utveckla e-handel och utbildning sker kontinuerligt med 
verksamheter i kommunen.  Ett ständigt arbete pågår med att kvalitetssäkra prognoser och 
bokföringen.  

Personalenheten har dialog med verksamheter utifrån förändrade behov. Gemensamma 
träffar tillsammans med övriga kommuner i norra länsdelen samt 
samhällsbyggnadsförbundet. 
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Gemensamma möten tillsammans med personalchefer inom Örebro län. Nätverksträffar inom 
området: systemförvaltning, rehabilitering, pension, kompetensförsörjning, hälsofrämjande, 
lönebildning, ekonomiområdet. 

1.3 Ekonomi 

Nettoram, Mnkr Budget 2021 Budget 2022 VP 2023 VP 2024 

Politisk verksamhet 18,6 22,6 27,0 26,5 

Kommunledning 4,4 4,5 4,4 4,4 

Marknadsföringsbidrag 1,2 1,2 1,2 1,2 

Vägbidrag 1,6 1,6 1,6 1,6 

Färdtjänst 7,4 7,4 7,4 7,4 

Ekonomienhet/ 

ekonomistyrning 
9,2 

9,3 9,2 9,2 

Övrig verksamhet 
ekonomi 

1,0 
1,0 1,0 1,0 

Kanslienhet 13,2 13,3 13,2 13,2 

Personalenhet 11,0 11,0 11,0 11,0 

Övrig verksamhet 
personal 

3,4 
3,4 3,4 3,4 

Personalbefrämjande 
verksamhet 

5,7 
5,3 5,3 5,3 

IT/teleenhet 21,2 21,0 20,9 20,9 

Måltidsenhet 0,9 0,9 0,9 0,9 

Näringslivsenhet/ 

landsbygd 
3,6 

3,3 3,3 3,3 

Mark- och exploatering 5,5 5,5 5,5 5,5 

Totalsumma 107,9 111,3 115,3 114,8 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har en effektivisering med 1,2 Mnkr för år 2022 och 0,7 Mnkr 
hanteras via minskad lokalhyra utifrån att näringslivsenheten flyttat ur lokaler och flyttat till 
kommunhuset. Resterande del 0,5 Mnkr har fördelats på It- och teleenheten 0,3 Mnkr och 0,1 
Mnkr på personalenheten. År 2023 är effektiviseringen 0,5 Mnkr och är fördelat lika på 
ekonomi, it, personal, kansli och kommundirektörens budget. År 2024 finns inga 
effektiviseringar enligt lagd VP 2022–2024. 

2 Grunduppdrag 

2.1 Arbetsgivare 

Beskrivning 
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen 
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en 
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna. 
Personalenhetens arbete handlar övergripande om relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare.  
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Att ge stöd och råd till främst chefer men även medarbetare, inom: 
* Chefs- och ledarskapsutveckling 
* Arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete  
* Hälsofrämjande arbete 
* Strategisk kompetensförsörjning 
* Vikariesamordning av korttidsvikarier för förskolor, fritids, F-6, kulturskola och 
måltidsenheten 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

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

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

Friska medarbetare Sjukfrånvaro hos medarbetare 

2.2 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 Kvalitetsindikator 

Rätt mat till rätt person Antalet inrapporterade avvikelser på att fel mat har 
serverats 

Positiv matupplevelse Antalet genomförda kostråd 

Andelen personer som upplever att matupplevelsen 
är positiv 

Näringsriktig- och variationsrik kost  

2.3 Driva utveckling och leverans av servicetjänster till övriga förvaltningar 

och politiken inom befintliga regelverk. 

Beskrivning 
Genom att ge ett samordnat stöd bidrar det till en helhetssyn av verksamhet, personal och 
ekonomi och att förvaltningarna kan fokusera på sina grunduppdrag 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Att avtalen är uppdaterade Antalet avtal som inte är uppdaterade 

Kvalitetssäkring av IT-system inom 
kommunstyrelseförvaltningen avseende 
funktionalitet, behörighet och informationssäkerhet 
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2.4 Stödja och utveckla kommunens näringsliv och infrastruktur 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Driva och skapa förutsättningar för etableringar och 
för kommunen värdeskapande investeringar 

Antalet nyetableringar i kommunen 

Industrimark/Antal kvm detaljplanelagd 
verksamhetsmark 

Antal deltagare företagsfrukostar 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse 

3 Utvecklingsmål 

3.1 Arbetsgivare 

Beskrivning 
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen 
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en 
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna. 
 
Personalenhetens arbete handlar övergripande om relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Att ge stöd och råd till främst chefer men även medarbetare, inom: 
 
* Chefs- och ledarskapsutveckling 
* Arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete  
* Hälsofrämjande arbete 
* Strategisk kompetensförsörjning 
* Vikariesamordning av korttidsvikarier för förskolor, fritids, F-6, kulturskola och 
måltidsenheten 
 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Införande av visselblåsarfunktion och 
tillgängliggörande på hemsidan 

 Visselblåsarfunktionen är införd   

3.2 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. 
 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Förbättra dialogen och det interna samarbetet med 
sina kunder 

Har dialoger skett och har utveckling skett 
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3.3 Driva utveckling och leverans av servicetjänster till övriga förvaltningar 

och politiken inom befintliga regelverk. 

Beskrivning 
Genom att ge ett samordnat stöd bidrar det till en helhetssyn av verksamhet, personal och 
ekonomi och att förvaltningarna kan fokusera på sina grunduppdrag 
 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Utveckla och tillgängliggöra kommunens hemsida så 
att alla kan tillgodose sig information på hemsidan 

Är hemsidan tillgänglig 

Utveckla digitala processerna  

3.4 Stödja och utveckla kommunens näringsliv och infrastruktur 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Stärka samverkan med det lokala näringslivet Antal deltagare företagsfrukostar 

Nöjdhet av näringslivet 

Arbeta för att servicepunkterna ska vara en naturlig 
motor för landsbygdsutveckling, mötesplats och 
idégenerator i våra mindre orter och för våra företag 
på landsbygden 

Antalet besökare per servicepunkt 

Dialog och samarbete med servicepunkterna 

 

 



Mötesdatum Behandling Typ
2021-12-14 SN § 174 Internkontrollplan 2022 för socialförvaltningen Meddelanden

2021-12-14 SN § 173 Verksamhetsplan 2022 för socialnämnden Meddelanden
2021-12-14 Protokoll från Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening 28 

maj 2021
Meddelanden

2021-12-14 SN § 169 Uppföljning och analys oktober 2021 för 
socialnämnden

Meddelanden

2021-12-14 Protokoll från Gemensam nämnd för företagshälsovård samt 
tolk- och översättarservice 12 november 2021

Meddelanden

2021-12-14 Revisionsrapport om underhåll och skötsel av parkmiljöerna 
och skogsinnehavet i KNÖL-kommunerna Dnr SBB2021-1118-
1

Meddelanden

2021-12-14 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 
22 november 2021 KF § 129 - Avsägelse och fyllnadsval efter 
Linda Svahn (S) som ledamot i kommunstyrelsen

Meddelanden

2021-12-14 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 
22 november 2021 KF § 125 - Upphävande av beslut 2014-05-
20 KS § 99 anslutning utanför VA-verksamhetsområden

Meddelanden

2021-12-14 Dom Nacka TR M 4623-21 tillstånd att riva ut 
vattenanläggningen Gusselby kvarndamm på fastigheten 
Gusselby 6:60 samfälligheten Gusselby s:1 Albäcksån

Meddelanden

2021-12-14 Protokoll från Specifika samverkansrådet kultur 12 november 
2021

Meddelanden

2021-12-14 Minnesanteckningar från Öppet samråd Finskt 
förvaltningsområde 2 november 2021

Meddelanden

2021-12-14 Samhällsbyggnadsförbundet § 131 Driftuppföljning 2021-10-
31 Dnr SBB2021-432

Meddelanden

2021-12-14 Samhällsbyggnadsförbundet § 132 Investeringsuppföljning 
oktober 2021 Dnr SBB2021-433

Meddelanden

2021-12-14 Samhällsbyggnadsförbundet § 133 Kommentarer till 
revisionsrapport delårsbokslut 2021-08-31 Dnr SBB2021-1029

Meddelanden

2021-12-14 BUN § 113 Sammanträdestider för barn- och 
utbildningsnämnden 2022

Meddelanden

2021-12-14 TN § 74 Verksamhetsplan 2022 för tillväxtnämnden Meddelanden
2021-12-14 TN § 75 Internkontrollplan 2022 för tillväxtförvaltningen Meddelanden

2021-12-14 Samhällsbyggnadsnämnden § 172 månadsuppföljning oktober 
2021 för samhällsbyggnadsnämnden

Meddelanden

2021-12-14 Samhällsbyggnadsnämnden § 171 Internkontrollplan 2022 för 
samhällsbyggnadsförvaltningen

Meddelanden

2021-12-14 Samhällsbyggnadsnämnden § 170 Verksamhetsplan 2022 för 
samhällsbyggnadsnämnden

Meddelanden



2021-12-14 Samhällsbyggnadsnämnden § 168 Detaljplan för Lindeshyttan 
2:15 med flera för idrottsändamål och besöksanläggning 
Stafettgatan Lindesberg Dnr S-2021-324

Meddelanden

2021-12-14 Beslut om fördelning av mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i 
Örebro län 2022 - Dnr 851-7199-2021

Meddelanden



Mötesdatum Behandling Typ
2021-12-14 Avtal om servitut för hägn stängsel vid plankorsning i centrala 

Lindesberg Dnr TRV 2021/133085 enligt punkt 3.5 i 
kommunstyrelsens delegationsordning

Delegationsärende

2021-12-14 Köpekontrakt Försäljning Vibyn 1:31 Vibyn 8 i Frövi Delegationsärende
2021-12-14 Köpekontrakt Försäljning av Vibyn 1:30 Vibyn 10 i Frövi Delegationsärende

2021-12-14 Ansökan om lantmäteriförrättning för Lindesby 1:11 - 
avstyckning Torphyttan delegationsbeslut enligt punkt 3.1 i 
kommunstyrelsens delegationsordning Dnr T21448

Delegationsärende

2021-12-14 Signerat tilldelningsbeslut Ramavtal för juridiska tjänster Delegationsärende

2021-12-14 Yttrande över ansökan om tillstånd A655.202-2021 Fackeltåg 
PRO 12 dec 2021 Flugparken-Rådhustorget Lindesberg.docx

Delegationsärende

2021-12-14 Medborgarförslag om att måla om bänkarna på 
Norrtullstorget i Lindesberg

Delegationsärende

2021-12-14 Sammanställning av utbetalning av särskilt driftbidrag till 
vägsamfälligheter 2021

Delegationsärende
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