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Kallelse till Kommunstyrelsen
Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunstyrelsen, Tisdag den 1
mars 2022, kl 09:00. Näset
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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Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen

Lokaliseringsutredning för ny återvinningscentral ÅVC i
Lindesbergs tätort
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Under 2022 utreda en lämplig tätortsnära placering i enlighet med
utredningsförslag 1, där byggnation av en ny återvinningscentral med
tillhörande ytor för reparation och försäljning av återbruksmaterial
kan påbörjas under 2023.
 Detta skall återrapporteras till utskott för stöd och strategi april 2022.
Ärendebesk
Anläggningen som idag är lokaliserad till Södra Måle har sedan slutet av 80talet varit en plats där mycket av Lindesbergs kommuns avfall hamnat.
Tidigare deponerades hushållsavfall på platsen, vilket upphörde 2008 och
sedan dess har platsen fungerat som ett mellanlager av hushållsavfall. Platsen
har gått från soptipp till återvinningscentral.
Södra Måles återvinningscentral ligger på fastighet Yxe 7:5 som till ytan är
stort, men den täcks till stor del av två deponikroppar som ska sluttäckas. Den
del som idag är återvinningscentral är begränsad och går inte att utöka. En ny
återvinningscentral bör ha en yta av ca: 2 hektar och ryms inte på fastigheten.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Bilagor:
 Samhällsbyggnadsförbundet § 148 Lokaliseringsutredning - ny
återvinningscentral i Lindesbergs kommun
 Återvinningscentral presentation Linde ÅVC
 Rapport konsekvenser för ÅVC-struktur och lokalisering
återvinningscentral ÅVC Lindesberg

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

sutredning för ny återvinningscentral ÅVC i Lindesbergs tätort - KS 2021/320-3 Lokaliseringsutredning för ny återvinningscentral ÅVC i Lindesbergs tätort : Rapport konsekvenser för ÅVC-struktur och lokalisering återvinningscentral ÅVC Lindesberg

KS 2021/320-2

ÅVC LINDESBERG

Konsekvenser för ÅVC-struktur och lokalisering

Samhällsbyggnad Bergslagen
2021-11-18

Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB • Kopparbergsvägen 8 • 722 13 Västerås
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Förord
I augusti 2021 fick Miljö & Avfallsbyrån i uppdrag av förbundet
Samhällsbyggnad Bergslagen att genomföra en utredning om framtida ÅVC i
Lindesbergs kommun.
Utredningen har genomförts i dialog med Michael Lindström vid
Samhällsbyggnad Bergslagen.
Konsultinsatsen i projektet har genomförts av Henrik Säfvestad.
Kvalitetsgranskning har utförts av Sara Bäck.

Västerås 2021-11-18
Henrik Säfvestad
Uppdragsledare
Miljö & Avfallsbyrån
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Sammanfattning
Nuvarande ÅVC vid Södra Måle måste flyttas för att sluttäckning av deponin
ska kunna färdigställas.
I utredningen har följande alternativ studerats:
Alt

Huvudanläggning

Små-ÅVC

1a

Ny central plats

3 små-ÅVC; Frövi, Fellingsbro,
Storå

1b

Ny central plats

1 små-ÅVC; Frövi

2a

Södra Måle

4 små-ÅVC; Frövi, Fellingsbro,
Storå, Centralförrådet

2b

Södra Måle

1 små-ÅVC; Frövi

Alternativen har analyserats utifrån följande aspekter där de tre första är
mest betydande:
Miljö
Kundperspektiv
Resultat
Arbetsmiljö
Flexibilitet
Ekonomi
Utredningen visar det är flest betydande fördelar med att bygga en ny ÅVC i
ett centralt läge i Lindesberg och att fortsätta med nuvarande små-ÅVC:er i
Fellingsbro, Frövi och Storå (alternativ 1a). Då når kommunen längst med
avseende på miljö, kundperspektiv och resultat.
För de mindre betydande aspekterna, arbetsmiljö, flexibilitet och ekonomi,
så är det fördelaktigt med de alternativen med få anläggningar.
Miljö & Avfallsbyrån föreslår att:
•

Fortsätta arbetet med en ny ÅVC enligt utredningens Alternativ 1a, ny
ÅVC i centralt läge i Lindesberg samt tre små ÅVC:er, Fellingsbro,
Frövi och Storå, som komplement.

•

Platsen för nuvarande ÅVC på Södra Måle utvecklas för
materialhantering.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Lindesbergs kommun är i behov av en ny ÅVC då nuvarande ÅVC vid Södra
Måle kommer behöva flyttas för att sluttäckning av deponin ska kunna
färdigställas. Kommunen har även ett antal mindre ÅVC:er som behöver
åtgärdas.
Samhällsbyggnad Bergslagen vill utreda frågan för att Lindesbergs kommun
ska kunna fatta beslut om framtida ÅVC-struktur.
Utredningen ska konkretisera konsekvenser av olika vägval vad gäller
investering i framtida ÅVC i Lindesbergs kommun.

1.2 Förutsättningar och avgränsningar
Genomförande av konsekvensutredning med avseende på ÅVC-struktur i sin
helhet för Lindesbergs kommun omfattande bland annat lokalisering, antal
och typ av anläggningar för insamling av grovavfall, farligt avfall och
återbruksmaterial. Utredningen omfattar även komplementlösningar så som
mobila insamlingslösningar och hämtning vid fastighet.
Under 2018 tog Miljö & Avfallsbyrån fram tre konceptförslag för ny ÅVC i
Lindesberg. Denna konsekvensutredning utgår från resultatet av den tidigare
utredningen.

2 Nuläge
2.1 Nuvarande ÅVC-struktur
ÅVC:n vid Södra Måle utgör kommunens huvudanläggning. I kommunen
finns även fyra minder ÅVC:er:
•

Centralförrådet Lindesberg

•

Storå

•

Fellingsbro

•

Frövi

Vid anläggningen vid Södra Måle registreras ca 400 besökare per vecka
hittills under 2021. Det skulle innebära ca 20 000 besök för hela året. Det
förs ingen besöksstatistik för de mindre anläggningarna men det är enligt
Samhällsbyggnad Bergslagen ett högt besökstryck.

5 (24)

sutredning för ny återvinningscentral ÅVC i Lindesbergs tätort - KS 2021/320-3 Lokaliseringsutredning för ny återvinningscentral ÅVC i Lindesbergs tätort : Rapport konsekvenser för ÅVC-struktur och lokalisering återvinningscentral ÅVC Lindesberg

ÅVC Lindesberg

Figur 1

2021-11-18

ÅVC Södra Måle med den gamla deponin i bakgrunden

ÅVC Södra Måle har öppet fyra dagar per vecka samt lördagar udda veckor.
Övriga anläggningar har öppet en eftermiddag per vecka. ÅVC
Centralförrådet har även öppet på lördagar under perioden maj till
september.
Mottagna mängder av grovavfall för 2020 uppgår till ca 4 200 ton.
Samhällsbyggnad Bergslagen har idag ett samarbete med kommunens
dagliga verksamhet som tar hand om återbruksmaterial.

2.2 Kundenkät
Kundenkäter genomförs vartannat år och senast var 2021. I kundenkäten för
Lindesbergs kommun framkommer bland annat att kunderna tycker att det
är långt till ÅVC Södra Måle, öppettider bör utökas, trängsel och
trafiksituation på anläggningarna är problematisk och att fler fraktioner ska
gå att lämna på de små ÅVC:erna.

3 Omvärldsanalys
3.1 Vad är en framtidssäker ÅVC?
Utvecklingen inom avfallshanteringen går ständigt framåt och möjligheten
till avyttring av fler utsorterade fraktioner ökar. Människors benägenhet att
källsortera ökar liksom kunskapen om människors hälsa och miljö. Trenden
pekar på att insamlingen av avfall bör vara förberedd för fler fraktioner än
idag och för ökade krav på arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet. I och med
en ständigt ökande miljömedvetenhet kombinerad med ökade möjligheter
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till avyttring av olika typer av källsorterat material (både till
materialåtervinning och återbruk), ökar även förväntningarna på vilka
fraktioner som ska kunna erbjudas på en ÅVC. Det ställer krav på utrymme
och utformning av ÅVC:erna för att de ska kunna ta emot fler fraktioner och
för att kommunen ska kunna jobba proaktivt med att öka andelen av avfall
som materialåtervinns eller återbrukas. Små ÅVC:er ger inte det utrymme
som krävs för att kunna erbjuda framtidens grovavfallshantering på ett
effektivt sätt.
Att kraven på arbetsmiljö och säkerhet skärps innebär t.ex. att ÅVC:er
planeras så att kunder och arbetsfordon separeras för att minska riskerna för
olyckor och minska stressen för personal.
En generell trend i samhället är individualiseringen, d.v.s. människors
önskan att bli behandlade som individer och få sina behov individuellt
tillgodosedda. Hushållen ställer allt högre krav på valfrihet, tillgänglighet och
kvalitet och förväntar sig att produkter och tjänster ska vara anpassade
utifrån de egna önskemålen. När det kommer till ÅVC-verksamheten kan
detta innebära t.ex. ökade krav på generösa öppettider, fler tjänster (t.ex. att
kunna lämna produkter till återbruk, komplementtjänster så som hämtning
vid fastighet) och enkelhet. En framtidssäker ÅVC bör även ses som ett
viktigt gränssnitt mot invånarna och därför nyttjas i kommunikationen på ett
mer genomtänkt och bredare perspektiv än tidigare. Den mer utvecklade
kommunikationen kan utgöras av kundtjänstfrågor, andra teknikområden
och ett bredare hållbarhetsperspektiv.

3.2 Strategisk utveckling av ÅVC
Enligt Avfall Sverige och Miljö & Avfallsbyråns erfarenheter från arbete med
utveckling av ÅVC:er i ett flertal kommuner är fokus fortsättningsvis stora
anläggningar med containrar vid ramp. Möjligheten att lämna material till
återanvändning är också i fokus även om inte så många kommuner tar steget
fullt ut med en kretsloppspark. Det finns i dagsläget ca 25 kretsloppsparker i
landet enligt Avfall Sverige.
Hur gör andra kommuner som inte bygger stora ÅVC:er?
En del kommuner och organisationer etablerar flera men små anläggningar,
däribland finns Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) som har satsat på
mindre anläggningar och ofta kombinerat med Grönt-kort, se nedan.
Andra kommuner satsar på modulbyggda anläggningar där utrymmet under
rampen kan nyttjas. Bland annat har Sigtuna och Sydnärkes
Kommunalförbund satsat på denna lösning.
I trånga områden i till exempel stadskärnor eller täta bostadsområden har en
del kommuner börjar etablera kvartersnära ÅVC:er som kan inrymmas i till
exempel butikslokaler.
Något som kanske kan bli en trend är ÅVC:er med Grönt-kort, d.v.s.
anläggningar där avfallslämnaren ges tillträde till anläggningen när den inte
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är bemannad via en läsare som till exempel läser av körkortet och därefter
ger avfallslämnare tillträde.
Grönt kort används av bland annat Sydnärkes kommunalförbund, Kretslopp
Sydost och Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Grön-kort-anläggningar
ökar tillgänglighet markant för avfallslämnare som väljer att registrera sig för
Grönt-kort. Oftast räcker det med en kort utbildning för att få tillgång till
systemet. Anläggningen och fyllnadsgraden i containrar bör övervakas via
kameror, vilket ger en ökad säkerhet för besökare och att tömning av
containrar sker i rätt tid. Resultat från AÖS visar att systemet fungerar bra.
Avfallslämnare som ges förtroende att besöka anläggningen utanför
ordinarie bemannad öppettid sköter sig i regel mycket bra.
Bomlösningar och andra typer av inpasseringskontroller är också något som
har blivit allt vanligare. Dels för att få en bättre kontroll över besöksstatistik
men även för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten för avfallslämnare
inne på ÅVC då besökstrycket inne på anläggningen kan regleras via
bomsystem och inpasseringskontrollen. Dessutom ger det möjlighet till
kontroll av vilka som ska kunna nyttja ÅVC:n.
En del kommuner och organisationer tittar på hur andra branscher gör och
vad som kan överföras till insamlingen av grovavfall. Det gäller att fråga sig
t.ex. Vad syftet är med anläggningen? Vad är det övergripande målet? Kan
andra tjänster utvecklas istället? Vad är bäst ekonomiskt och vad är bäst ur
ett miljöperspektiv?

3.3 Avfall Sveriges rekommendationer
Inför etablering av ny ÅVC rekommenderar branschorganisationen Avfall
Sverige att en behovsanalys genomförs för att klargöra behovet. I
behovsutredningen bör kommunen fråga sig vad det är för typ av anläggning
som behövs eller är önskvärd, vad ska den fylla för funktion, vad syftet är
med anläggningen och vad den får kosta.
När kommunen sedan vet vad det är för anläggning som eftersträvas så ska
den lokaliseras på en plats som uppfyller syftet med anläggningen.
Därefter fortgår processen med utformning, projektering, detaljplan,
miljöprövning, bygglov, upphandlingar, anläggande och till sist driftsättning.
Avfall Sverige rekommenderar att en tids- och aktivitetsplan tas fram tidigt i
processen då många av processerna är tidskrävande så att rätt steg tas i rätt
tid.
Inte minst är det mycket viktigt med politisk förankring genom hela
projektet och även dialog med kommuninvånarna som så småningom ska
nyttja anläggningen.

3.4 Aktuella miljöfrågor
Dagvattenhantering på ÅVC är en högaktuell fråga. Många miljömyndigheter
kräver att verksamheter har kontroll över sina utsläpp till vatten. Detta
innebär i princip att dagvatten från ÅVC behöver samlas upp kontrollerat och
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möjlighet till provtagning och eventuell rening ska finnas. Även släckvatten
från en eventuell brand behöver kunna tas omhand så att inte föroreningar
sprids till recipienten.

3.5 Krav på ÅVC
Det finns ett flertal krav på avfallshantering med koppling till ÅVC. Nedan
redogörs för några huvudområden.
Arbetsmiljö och säkerhet
En grundförutsättning för att kunna bedriva verksamheten vid ÅVC:er är att
de ger förutsättningar för en bra arbetsmiljö. De behöver vara utformande
och utrustade så att de är säkra och trygga för personal och besökare och
olycksrisken minimeras.
De aspekter som är särskilt viktiga att ta hänsyn till är blandade trafikslag,
fallolyckor, fallande föremål samt damm och kemikalier.
Arbetsmiljöverket har nya föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS
2020:1) som trädde ikraft under 2021. I Tabell 1 lyfts några regler som har
förtydligats eller som är nytillkomna.
Tabell 1

Regler i AFS 2020:1 med koppling till ÅVC.

Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1
§ 52

Separerade fordonsslag, arbetsfordon / avfallslämnare.
Detta är ett högaktuellt område då arbetstagare och
avfallslämnare rör sig till fots.

§ 57-84

Krav på personalutrymmen - toalett, omklädningsrum,
matrum, vilrum.

§ 71

Dusch på arbetsplats - Ska finnas på
återvinningsanläggningar.

§ 85

Markens utformning för att minimera olycksrisk.

§ 153

Arbetsplatsen ska vara utformad så att föremål inte kan falla
ned och skada arbetstagare.

Avfallshierarkin
Avfallshierarkin, eller avfallstrappan som den också kallas, innebär att avfall
först och främst ska förebyggas. Om avfall uppstår så ska det behandlas på
det sätt som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet.
1. Förebyggande
2. Återanvändning
3. Materialåtervinning
4. Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
5. Deponering
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Avfallshierarkin grundar sig i ett EU-direktiv och är implementerad i svensk
lagstiftning och framgår av 15 kap. 10 § och 2 kap. 5 § miljöbalken. Den anger
därmed prioriteringsordningen för drift och upplägg av ÅVC.
Avfall med kommunalt ansvar
Det finns inget krav i lagstiftningen om att kommunen måste ha en ÅVC eller
hur insamlingen av grovavfall och farligt avfall ska gå till. Däremot är
kommunen enligt 15 kap. 20 a § miljöbalken skyldig att transportera bort det
avfall som kommunen ansvarar för från den fastighet där avfallet finns ifall
fastighetsägaren så begär eller om det krävs för att tillgodose såväl skyddet
för människors hälsa och miljön som enskilda intressen. Enligt 15 kap. 20 §
miljöbalken omfattar den kommunala renhållningsskyldigheten bland annat
att följande avfallsslag med koppling till ÅVC behandlas:
•

kommunalt avfall, d.v.s. avfall från hushåll och sådant avfall från
andra källor som liknar avfall från hushåll.

•

bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig
verksamhet.

Till följd av den ändrade lagstiftningen avseende bygg- och rivningsavfall (se
även nedan) ska kommunen kunna ta emot bygg- och rivningsavfall från
hushållen.
Återbruk och återvinning
Grunden för arbetet med återbruk och återvinning är att jobba så högt upp i
avfallstrappan/ avfallshierarkin (se ovan) som möjligt. Att sorteringen
fungerar väl på ÅVC i tillräckligt många fraktioner och att fraktionerna är
rena är en viktig miljöaspekt. Att kunna materialåtervinna det avfall som inte
kan återbrukas är även det en viktig miljöaspekt.
Som nämnts ovan är kommunerna sedan 2020 skyldig att ta emot och
behandla bygg- och rivningsavfall som inte kommer från yrkesmässig
verksamhet. Det kommunala ansvaret har utökats med denna avfallsström,
vilket innebär att kommunen behöver säkerställa att avfallet kan tas omhand
på rätt sätt. Bygg- och rivningsavfall ska kunna sorteras i minst 6 fraktioner;
trä, mineralbaserat avfall, metall, glas, plast och gips.
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Lagkrav i Miljöbalken och Avfallsförordningen med betydelse för ÅVC.

Miljöbalken
2 kap. 5 §

Förebygga avfall – Alla som bedriver en verksamhet ska
utnyttja möjligheten att minska mängden avfall.

15 kap. 10 §

Avfallshierarkin – Först och främst återbruk, därefter
materialåtervinning, energiåtervinning.

15 kap. 20 §

Kommunalt ansvar – Bygg- och rivningsavfall som inte kommer
från yrkesmässig verksamhet.

Avfallsförordningen SFS 2020:614
3 kap. 10 §

Sortering bygg- och rivningsavfall – minst 6 fraktioner.

4 Förutsättningar för en ÅVC-verksamhet
Det finns ett flertal förutsättningar för en ÅVC-verksamhet som behöver
beaktas. Det handlar om förväntningar från kunder och en del handlar om
verksamhetens och kommunens strategiska och miljömässiga målsättning så
som syfte med anläggningen och lokalisering.

4.1 Lokalisering
Områdets och platsens karaktär är viktig för placering av en ny ÅVC. Den bör
placeras i ett område med närhet till platser som kommuninvånarna ofta
besöker eller vistas i, prioriterat är i närheten av kommunens centralort.
Området bör vara anpassat till verksamheten. Ett sådant område kan vara ett
industriområde, handelsområde eller liknande. En återvinningscentral bör
inte vara placerad på en avlägsen plats, till exempel i en avlägsen skogsmiljö.
En modern återvinningscentral är en pedagogisk och ren verksamhet som
lätt integreras med andra verksamheter som kommuninvånarna använder i
vardagen, exempelvis större matvarubutiker eller detaljhandel. Detta är
speciellt viktigt om återvinningscentralen har återbruksinriktning med
försäljning då önskemålet är att locka kunder att handla, inte bara lämna
avfall. En återvinningscentral i anslutning till en avfallsanläggning med mer
omfattande verksamhet så som mellanlagring, förbehandling och behandling
är inte optimalt i detta avseende.
En återvinningscentral bör placeras på ett behörigt avstånd från bostäder och
verksamheter som kan störas då den kan ge upphov till störning i form av
främst buller och trafik. Även förekomst av skyddade områden och
vattendrag är viktigt att beakta vid lokalisering av återvinningscentralen.
Det är viktigt att kringliggande vägnät tillgodoser behovet för
personbilstrafik och tunga transporter. Vägnätet i anslutning till
anläggningen bör även vara utformat för att kunna hantera köbildning under
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högsäsong. En fördel är även om det finns cykelbana och möjlighet till
kollektivtrafik.
Sammanfattningsvis behöver följande beaktas vid val av lokalisering av ny
återvinningscentral i Lindesbergs kommun:
•

Placering relativt centralt i tätorten Lindesberg för att ge invånare
enkel tillgång till återvinningscentralen

•

I närheten av övriga handelsområden snarare än i utkanten av staden

•

Ingen störningskänslig bebyggelse i direkt anslutning

•

Tillgängligt med bil, men även gärna med cykel och kollektivtrafik

•

Inte med infart direkt från en större väg (risk för köbildning)

4.2 Kundperspektiv
Som tidigare nämnts genomförs kundenkäter om avfallshanteringen
regelbundet av Samhällsbyggnad Bergslagen. Undersökningarna brukar
omfatta frågor om avfallshanteringen och kommunens ÅVC. Den senaste
kundundersökningen genomfördes under 2021 och ger en bild av hur väl
kommuninvånarna tycker att ÅVC:erna i Lindesbergs kommun fungerar.
För ÅVC Södra Måle framkommer att öppettider och anläggningens
placering /närhet är det som ger mest negativa svar följt av bilvänligheten på
anläggningen.
För de mindre ÅVC:erna framkommer följande av kundenkäten där
kommuninvånarna vill se en förbättring:
•

Öppettider: Samtliga ÅVC:er

•

Bilvänlighet: Fellingsbro, Centralförrådet, Storå

•

Antal fraktioner: Fellingsbro, Frövi

5 Möjliga insamlingslösningar
ÅVC-strukturen i Lindesbergs kommun skulle kunna bestå av ett flertal olika
komponenter vilka presenteras i detta avsnitt.

5.1 Stor ÅVC
En huvudanläggning skulle innebära en anläggning med full sortering och
väl utbyggd återbruksverksamhet som uppfyller avfallsplanens mål fullt ut.
Anläggningen ska dessutom vara flexibel och framtidssäker vad gäller
möjlighet att ta emot mer kunder, fler fraktioner och utöka området.
Denna huvudanläggning illustreras med ett koncept som togs fram i tidigare
utredning.
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Koncept för ny ÅVC

Anläggningen kräver en yta om ca 2,4 ha. Enligt konceptet kan utbyggnad av
anläggningen ske i tre etapper;
•

Etapp1 - ÅVC-delen

•

Etapp2 - Mottagning av återbruksmaterial

•

Etapp 3 - Verkstad och försäljning.

5.2 Små ÅVC:er
Små anläggningar som komplement till en huvudanläggning vilka har
begränsad sorteringsmöjlighet men som uppfyller grundkrav vad gäller
arbetsmiljö.

5.3 Mobil ÅVC
En mobil ÅVC kan se ut på många olika sätt. Det kan vara allt från att ett
flertal containrar ställs upp en helg, se Figur 3, till att en specialanpassad bil
för insamling av mindre grovavfall, se Figur 4, ställs upp en eftermiddag på
några platser i kommunen

Figur 3

Exempel på större mobil ÅVC från Håbo kommun. (Källa: www.habo.se)
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Exempel på mindre mobil ÅVC från Sörab. (källa: www.sorab.se)

Hur en mobil ÅVC skulle se ut i Lindesbergs kommun beror på behovet hos
avfallslämnare och vad det finns för ytor tillgängliga i samhällena för
uppställning av en mobil ÅVC. Om den mobila ÅVC:n ska kunna ersätta de
små ÅVC:erna så bör den kunna ta emot mindre mängder av trä, brännbart,
metall, kyl och frys, vitvaror, elavfall, tryckimpregnerat trä samt farligt avfall.
En mobil ÅVC skulle kunna bestå av två fordon varav ett med mindre
containrar och ett med kärl/fackindelat skåp samt skåp för farligt avfall.

5.4 Fastighetsnära hämtning
Tjänster för fastighetsnära hämtning av grovavfall och farligt avfall skulle
kunna utvecklas. Hämtning av grovavfall kan till exempel ske ett antal gånger
per år och enligt förbestämt schema.
Tjänsten skulle också kunna göras behovsanpassad och administrationen lätt
och smidig för avfallslämnaren. Så har bland annat Göteborg löst
fastighetsnära hämtning.
Fastighetsnära hämtning har dock vissa begränsningar vad gäller möjliga
fraktioner då avfallet ska kunna vara hanterbart vid hämtning. Det ställer
krav på avfallslämnaren att emballera, mäta och väga avfallet. Det ska också
vara möjligt att eftersortera insamlade mängder om insamling sker i blandad
fraktion. Mindre mängder kan hanteras med enklare manuell/maskinell
eftersortering. Om en sådan tjänst ska kunna avlasta de små ÅVC:erna
behöver dock den fastighetsnära tjänsten kunna hantera relativt stora
mängder. Då ställs krav på bättre maskinell eftersortering alternativt att
sortering kan ske vid hämtning genom att fordonet eller fordonen har
tillräckligt många fack för de olika avfallsfraktionerna. Fraktionerna med
störst mängder är trä och brännbart, följt av metallskrot, men de viktigaste
fraktionerna utgörs av farligt avfall och elavfall. Detta betyder att en
fastighetsnära insamling även bör inbegripa farligt avfall och elavfall.
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6 Alternativ
Utifrån kap 5 om möjliga insamlingslösningar har följande alternativ tagits
fram i samråd med Samhällsbyggnad Bergslagen.

6.1 Utveckla ÅVC vid Södra Måle
Som konstaterats ovan så kommer sluttäckning av deponin vid Södra Måle
komma att kräva utrymme av befintlig ÅVC vilket kräver att förändring görs.
ÅVC:n kommer inte kunna vara kvar på platsen med nuvarande omfattning.
Utrymmet på befintlig fastighet Yxe 7:5 är begränsad. Ytor vid
trädgårdsupplaget skulle kunna nyttjas men inte optimalt. Platsen är avlång
och inte optimal för ÅVC. Området passeras av tung trafik och sopbilar till
omlastning. Föreslaget koncept för framtida ÅVC kräver ett utrymme om ca
2,4 ha vilket är svårt att rymma inom området. Tillgänglig yta inom området
är ca 1,3 ha, se Figur 5.

Figur 5

Tillgänglig yta för ÅVC, tung trafik och våg markerat med röd linje. Gul linje
är fastighetsgräns.

Den enda möjligheten att utveckla Södra Måle utifrån framtaget koncept är
att utöka området åt norr.
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Ny plats vid infart /bom Södra Måle

Ett förslag till lokalisering som har presenterats av Samhällsbyggnad
Bergslagen är vid infarten till Södra Måle, och då i anslutning till
infartsbommen. Se Figur 6.

Figur 6

Röd ring visar möjlig lokalisering. Högstaboda 2:53.

Föreslagen plats ligger på fastigheten Högstabod 2:53. Kommunen äger
fastigheten men den är inte planlagd.
6.1.2

Annan verksamhet på Södra Måle

Södra Måle bedöms vara en strategisk bra lokalisering för omlastning av
hushållens mat -och restavfall från Nora och Lindesbergs kommuner. Själva
omlastningen ligger mellan deponikropparna etapp 1 och etapp 2.
Mellanlagring av material från ÅVC och verksamheter sker idag på
anläggningen och kan utvecklas.
Förbehandling av material från ÅVC så som krossning och eftersortering sker
idag och skulle kunna utvecklas.
Sammantaget utgör de andra verksamheterna vid anläggningen vid Södra
Måle en resurs för framtida avfallshantering inom kommunen och
Samhällsbyggnad Bergslagen i stort.
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6.2 ÅVC på ny central plats i Lindesberg
En mer centralt placerad anläggning i anslutning till Lindesbergs tätort, som
utgör huvudanläggning för Lindesberg, skulle kunna ersätta ÅVC
Centralförrådet och ÅVC Södra Måle.

6.3 Små-ÅVCer
Ska småanläggningarna finnas kvar? Ett grundkrav är att de uppfyller
arbetsmiljökraven. Med tanke på de synpunkter som inkommit via
kundenkäter så behöver det förtydligas att de små ÅVC:erna inte kan ta emot
samtliga fraktioner. En ombyggnation av de små anläggningarna till fullt
utrustade ÅVC:er med full sortering skulle innebära stora investeringar och
en ökad driftkostnad och bedöms inte som rimligt att genomföra.
Istället bör befintliga ÅVC:er utvecklas för att underlätta avfallslämnande
och för att effektivisera transporter av voluminöst avfall. Det kan till exempel
innebära att vissa fraktioner utrustas med komprimatorer för att minska
transporterna. Ett sätt att öka tillgängligheten är att införa ”Grönt-kort”.

6.4 Studerade alternativ
För samtliga studerade alternativ utgörs huvudanläggningen av det
konceptförslag som presenteras i Figur 2.
Huvudfrågan är; Ska ny ÅVC inrättas vid Södra Måle eller på ny central plats
i Lindesberg? Och ska den då kompletteras med små-ÅVC:er.

Figur 7

Studerade alternativ. Kombination av huvudanläggning och små ÅVC:er.

Alt

Huvudanläggning

Små-ÅVC

1a

Ny central plats

3 små-ÅVC; Frövi, Fellingsbro,
Storå

1b

Ny central plats

1 små-ÅVC; Frövi

2a

Södra Måle

4 små-ÅVC; Frövi, Fellingsbro,
Storå Centralförrådet

2b

Södra Måle

1 små-ÅVC; Frövi

7 För och nackdelar
För att kunna bedöma för- och nackdelar med de olika alternativen behöver
man definiera vilka aspekter som ska bedömas och hur de ska prioriteras.
Det kan då vara viktigt att fråga sig varför man bygger en ny ÅVC och för
vem. De viktigaste aspekterna som utkristalliseras från denna frågeställning
är:
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Miljö – Huvudsyfte med ÅVC är att samla in grovavfall, farligt avfall och
elavfall samt återbruksmaterial så att material kan återvinnas i så stor
utsträckning som möjligt, giftiga ämnen samlas in och hanteras säkert så att
samhället avgiftas och att återbruksmaterial kan användas på nytt utan att
skapa avfall.
Kundperspektiv – Det är ju kundernas grovavfall, farligt avfall elavfall och
återbruksmaterial som ska samlas in. Det är kunderna som ska använda
anläggningen och därför behöver deras perspektiv tas hänsyn till i
utformningen och driften av ÅVC:n. Det ska vara lätt för kunden att göra rätt.
Resultat – ÅVC-verksamheten vill också nå ett bra resultat, d.v.s. material
med hög kvalitet, fånga farligt avfall och elavfall samt ha en bra hantering av
återbruksmaterial.
Övriga aspekter är:
•

Arbetsmiljö

•

Flexibilitet

•

Ekonomi

Dessa aspekter är också viktiga med de är inte anledningen till varför en ny
ÅVC byggs.

7.1 Miljö
Huvudsyftet med en ÅVC är att samla in grovavfall, farligt avfall och elavfall
samt återbruksmaterial så att material kan återvinnas i så stor utsträckning
som möjligt, giftiga ämnen samlas in och hanteras säkert så att samhället
avgiftas och att återbruksmaterial kan användas på nytt utan att skapa avfall.
Det kan vara fördelaktigt ur ett miljöperspektiv att komma nära
avfallslämnare. Det blir lättare för kunder att göra rätt, till exempel att farligt
avfall inte hamnar i restavfallet eller spolas ner i avloppet.
Miljöbelastning från transporter
Vad gäller miljö och klimat har miljöbelastningen från transporter beräknats.
I beräkningen har placering av ÅVC i Södra Måle respektive ny central
placering i Lindesberg jämförts. I miljöberäkningen har antalet privata
transporter av avfallslämnare samt transporter av avfall till återvinning och
behandling beräknats. Antal besök baseras på det prognostiserade
besöksantalet för 2021 vilket är 20 000 besök.
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Figur 8

Utsläpp (kg/CO2 per år) från privata transporter, transporter av avfall från
anläggningarna samt totala utsläpp för ÅVC Lindesberg respektive ÅVC
Södra Måle.

Beräkningarna visar att utsläpp av CO2 från privata transporter är lägst för
en centralt placerad ÅVC i Lindesberg. För transporter av avfall från ÅVC ger
en lokalisering vid Södra Måle de lägsta utsläppen. Detta då allt avfall i
dagsläget transporteras söderut för vidare behandling och återvinning.
Beräkningarna visar att en centralt placerad ÅVC i Lindesberg ger de totalt
sätt lägsta utsläppen av CO2.
Sammantaget - miljö
Vad gäller miljöaspekten kan det vara fördelaktigt att vara nära kunderna.
När det gäller miljöpåverkan från transporter så innebär en lokalisering i
Lindesberg mindre utsläpp av CO2 jämfört med en etablering i Södra Måle.
För aspekten miljö bedöms alternativ 1a, ÅVC på central plats i Lindesberg
och tre små-ÅVC:er som komplement vara mest fördelaktigt.

7.2

Kundperspektiv - tillgänglighet, öppettider och
servicenivå

Att ha tillgång till en ÅVC lokalt är positivt då det är relativt långt till
anläggningen vid Södra Måle från kransorterna som idag har en små-ÅVC.
Ur tillgänglighetssynpunkt kan det vara fördelaktigt med fler anläggningar.
Tillgänglighet är viktigt och kan innebära närhet till en ÅVC men också att
anläggningen har, för avfallslämnare, bra anpassade öppettider. Utökade
öppettider på bemannade ÅVC:er innebär ökade kostnader. Förändrade
öppettider med oförändrad bemanning kan efter undersökning av
kommuninvånarnas behov och önskemål ge ökad kundnöjdhet. Att införa
”Grönt kort” ökar tillgängligheten till anläggningarna. En ny centralt
placerad ÅVC i Lindesberg ger boende i Lindesberg ökad tillgänglighet och
kanske möjlighet att cykla eller åka kollektivtrafik till ÅVC.
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För aspekten kundperspektiv bedöms alternativ 1a, ÅVC på central plats i
Lindesberg och tre små-ÅVC:er som komplement vara mest fördelaktigt.

7.3 Resultat
Med ÅVC-verksamhetens resultat avses att insamlat material håller hög
kvalitet, farligt avfall och elavfall sorteras ut och återbruksmaterial
omhändertas.
Att nå ett bra resultat är till stor del baserat på hur ÅVC:n är utformad, hur
kunder informeras och kanske viktigast, hur personalen jobbar på
anläggningen med kundbemötande, sorteringsanvisningar samt städning och
skötsel.
Många anläggningar, d.v.s. att komma nära kunderna, kan ge bättre resultat
än med färre ÅVC:er. Det blir då lättare för invånare att lämna avfall. Det
bidrar också till en mindre risk att fel avfall hamnar i restavfallet, spolas ner i
avloppet eller hamnar i naturen. Alternativ med en huvudanläggning och
flera småanläggningar kan ge bäst resultat.
För aspekten resultat bedöms alternativ 1a, ÅVC på central plats i
Lindesberg och tre små-ÅVC:er som komplement samt alternativ 2a, ÅVC
på Södra Måle och fyra små-ÅVC:er vara mest fördelaktigt.

7.4 Arbetsmiljö
Det är lättare att genomföra förändringar på grund av framtida krav på
arbetsmiljö och mindre risk för ensamarbete för alternativ med få
anläggningar, d.v.s. alternativ 1b och 2b. Det är också större risk att det blir
manuellt arbete med många små anläggningar.
Många små anläggningar gör det svårare att anpassa till säkra flöden/
separera arbetsfordon och avfallslämnare.
Ur arbetsmiljösynpunkt och säkerhet för avfallslämnare bedöms de
alternativ med få anläggningar bäst kunna upprätthålla en god arbetsmiljö
och en hög säkerhet för avfallslämnare.
För aspekten arbetsmiljö bedöms alternativ 1b, ÅVC på central plats i
Lindesberg och en små-ÅVC i Frövi samt alternativ 2b, ÅVC på Södra Måle
och en små-ÅVC i Frövi vara mest fördelaktiga.

7.5 Flexibilitet för framtida förändringar
Möjlighet att bygga om, förändra och utöka verksamheten är grundpelare för
en god flexibilitet. Detta kräver utrymme och möjlighet för expansion.
Att etablera en ny ÅVC är kostsamt och investeringarna är långsiktiga, vilket
betyder att man måste ta hänsyn till förändrings- och utbyggnadsmöjligheter
i planeringsskedet.
Det är lättare att införa /möta förändringar på få anläggningar än på många.
Vad gäller flexibilitet för framtida förändringar så har de alternativ med få
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anläggningar störst flexibilitet och bäst möjligheter att möta framtida
förändringar.
För aspekten flexibilitet bedöms alternativ 1b, ÅVC på central plats i
Lindesberg och en små-ÅVC i Frövi samt alternativ 2b, ÅVC på Södra Måle
och en små-ÅVC i Frövi vara mest fördelaktiga.

7.6 Ekonomi
7.6.1

Investeringskostnader för ny ÅVC

Baserat på konceptet som presenteras i avsnitt 5 ovan har en översiktlig
kostnadsberäkning genomförts för en ny ÅVC. Kostnaderna omfattar ÅVC
med mottagning av återbruksmaterial. Till kalkylen tillkommer kostnad för
mark samt anslutningskostnad för VA, el och fiber. Kostnader för verkstad
och försäljningslokal omfattas inte. Kostnader för utveckling av de små
ÅVC:erna har inte omfattats av utredningen.
Tabell 3.

Kostnadsuppskattning för ny återvinningscentral med bemannad
mottagning av återbruksmaterial.

Beskrivning

Ny ÅVC
(mkr)

Markarbeten

7,4

Hårdgörande av yta

13,4

Ramp och mottagningsfickor

2,6

Grindar, stängsel, skyltar mm

1,3

El, VA och dagvatten

3,1

Byggnader mm

3,6

Byggledning och projektering

1,3

Övrigt

4,7

Totalsumma

37,4

Markarbeten
Kostnaden för förberedande arbeten, trädfällning, jordschakt och fyllning av
markytor inklusive fyllning av ramp uppgår till ca 7,4 mkr.
Hårdgörande av yta m.m.
Kostnaden för hårdgörande av yta vilket avser marköverbyggnad, d.v.s.
asfalt, bär- och förstärkningslager m.m. uppgår till 13,4 mkr
Ramp och mottagningsfickor
Kostnaden för betongelement för ramp samt mottagningsfickor uppgår till
2,6 mkr.
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Grindar, stängsel och skyltar m.m.
Kostnad för grindar, stängsel och skyltar samt vägmarkeringar och grönytor
uppgår till 1,3 mkr.
El, vatten och avlopp
Kostnaden för el, vatten och avlopp inom anläggningen har beräknats till 2,0
mkr. De kostnadsposter som avses är dagvattensystem inkl. brunnar och
reningsanläggning, vatten och spillvatten samt el och belysningsmaster m.m.
Byggnader mm
Kostnaden för personalbyggnad, mottagningshall samt förråd för farligt
avfall, elavfall m.m. uppgår till 3,6 mkr. Total byggnadsyta uppgår till 940
m2.
Projektering och byggledning
Kostnader för projektering och byggledning uppgår till 1,3 mkr och baseras
på en procentandel av kostnaden för byggnadsarbeten.
Övrigt och oförutsett
Kostnader för övrigt och oförutsett uppgår till 4,7 mkr och baseras på 15 % av
byggkostnaden.
7.6.2

Driftkostnader och kostnader för små-ÅVC:er

Möjlighet att underhålla, bygga om, förändra och utöka verksamheten på
grund av nya krav och förväntningar beror på hur många anläggningar som
åtgärder ska vidtas på. Det innebär lägre kostnader att vidta åtgärder på ett
mindre antal ÅVC:er jämfört med att ha många ÅVC:er.
Detsamma gäller även driftkostnader då färre anläggningar kan innebära
mindre personalbehov jämfört med många anläggningar. Det gäller även
möjligheten att få mer rationella transporter av material från anläggningarna
vilket kan resultera i lägre kostnader för transport.
7.6.3

Sammantaget - ekonomi

Vad gäller ekonomi så bedöms de alternativ med få anläggningar innebära
lägst kostnad vad gäller investering och drift.
För aspekten ekonomi bedöms alternativ 1b, ÅVC på central plats i
Lindesberg och en små-ÅVC i Frövi samt alternativ 2b, ÅVC på Södra Måle
och en små-ÅVC i Frövi vara mest fördelaktiga.

7.7 Sammanställning för- och nackdelar
I tabellen nedan görs en sammanställning av de bedömningar av för- och
nackdelar enligt avsnitt 7.1-7.6.
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Sammanställning av för- och nackdelar med de studerade alternativen. I
tabellen markeras det eller de fördelaktiga alternativet/en för varje aspekt
med ett plustecken (+). De viktigaste aspekterna i fet stil.

Aspekt

Alt. 1a
Lindesberg
3 små-ÅVC

Miljö

+

Kundperspektiv

+

Resultat

+

Alt. 1b
Lindesberg
ÅVC Frövi

Alt. 2a
Södra Måle
4 små-ÅVC

Alt. 2b
Södra Måle
ÅVC Frövi

+

Arbetsmiljö

+

+

Flexibilitet

+

+

Ekonomi

+

+

Tabellen visar att utifrån de viktigaste aspekterna miljö, kundperspektiv och
resultat är alternativ 1a, ÅVC på central plats i Lindesberg och tre småÅVC:er som komplement, det mest fördelaktigt.
För de övriga aspekterna visar analysen att det är mest fördelaktigt med så få
anläggningar som möjligt.
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8 Slutsatser och rekommendationer
Utredningen visar det är flest betydande fördelar med att bygga en ny ÅVC i
ett centralt läge i Lindesberg och att fortsätta med nuvarande små-ÅVC:er i
Fellingsbro, Frövi och Storå. Då når kommunen längst med avseende på
miljö, kundperspektiv och resultat.
För de mindre betydande aspekterna, arbetsmiljö, flexibilitet och ekonomi,
så är det fördelaktigt med de alternativ med få anläggningar.
Miljö & Avfallsbyrån föreslår att:
•

Fortsätta arbetet med en ny ÅVC enligt utredningens Alternativ 1a,
Ny ÅVC i centralt läge i Lindesberg samt tre små-ÅVC:er, Fellingsbro,
Frövi och Storå, som komplement.

•

Platsen för nuvarande ÅVC på Södra Måle utvecklas för
materialhantering.
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Nuläge
• ÅVC Södra Måle
-

ÅVC Centralförrådet
ÅVC Storå
ÅVC Frövi
ÅVC Fellingsbro

• Södra Måle ca 400
besökare/vecka
• Ca 4 200 ton/år

www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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Vad säger
kunderna?
• Långt till Södra Måle
• Öppettider bör utökas
• Trängsel och trafiksituation på
anläggningarna
• Kunna lämna fler
fraktioner
på små-ÅVC:erna

www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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Framtidssäker ÅVC?
• Beredskap för fler fraktioner
• Hantera ökade krav på arbetsmiljö – separerade
fordonsslag, säker arbetsmiljö
• Mer generösa öppettider
• Bättre tillgänglighet
• Mer utvecklad återbruksverksamhet
• Mer utvecklad kommunikation
• Enklare för kunder att göra rätt
www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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Hur gör andra?
• Fortsatt fokus på stora
anläggningar
• Modul-ÅVC
• Även små ÅVC:er
• Kvartersnära ÅVC:er
• Fokus på återbruksmaterial
• Ökad tillgänglighet –
obemannad ÅVC
• Bom och inpasseringskontroll

www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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Framtidssäker
ÅVC – Hur?
Behovsanalys
• Typ av anläggning
• Vad ska den fylla för funktion
• Syftet med anläggningen
• Vad får den kosta?
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Alternativ
Huvudfrågan är
• Ny ÅVC vid Södra Måle
eller
• Ny ÅVC nära Lindesberg
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Södra Måle
• Begränsad yta 1,4 ha
- Koncept ca 1,9 ha

• Sluttäckning
• Omlastning
• Våg
• Transporter

www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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Södra Måle
• Högstaboda 2:53
• Fastighet vid infart
• Kommunen ägare
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För- och nackdelar
• Varför bygga ny ÅVC?
• Vad gör vi för att bygga en bra ÅVC?
• För vem bygger vi?
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För- och nackdelar
Viktigaste faktorerna
• Miljö – klimat
• Kunderperspektiv – tillgänglighet, lokalisering, service
• Resultat – kvalitet, farligt avfall, elavfall, återbruk
Därefter
- Arbetsmiljö
- Flexibilitet
- Ekonomi
www.milav.se
2021-10-15

Henrik Säfvestad
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För- och nackdelar
Ny ÅVC Lindesberg

Ny ÅVC Södra Måle

Miljö

Fördel

Nackdel

Kundperspektiv

Fördel

Nackdel

Resultat

Lika förutsättningar

Lika förutsättningar

Arbetsmiljö

Lika förutsättningar

Lika förutsättningar

Flexibilitet

Lika förutsättningar

Lika förutsättningar

Ekonomi

Lika förutsättningar

Lika förutsättningar
www.milav.se
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Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen

Taxa för tillsyn av individuell mätning och debitering IMD
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige anta taxa för tillsyn av individuell mätning och
debitering.
Ärendebeskrivning
Enligt Lag (2014:267) om energimätning i byggnader är det den eller de
kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggområdet
(byggnadsnämnden) som har tillsyn över att de skyldigheter som anges i lag
fullgörs.
Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn och meddela föreskrifter om
avgifternas storlek.
Henrik Arenvang
Kommundirektör
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Handläggare
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Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller för avgifter för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora
kommuns tillsyn över de skyldigheter som följer av lag (2014:267) om energimätning i
byggnader och förordning (2014:348) om energimätning i byggnader.
2 § Avgift för tillsyn innefattar kontroll, uppföljning, beslut om föreläggande och andra
nödvändiga tillsynsuppgifter.
§ 3 Enligt 10 § lag om energimätning i byggnader är det den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggområdet som har tillsyn över att
skyldigheter enligt lagen fullgörs.

I Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun fullgörs tillsynsuppgiften av
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som också beslutar om avgift efter
handläggning.

Timavgift

4 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften 980 kronor per timme tillsynstid.

Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd tillsynstid i varje ärende.
Med tillsynstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, inspektioner, kontroller, förelägganden och andra nödvändiga åtgärder.

Avgiftens erläggande och verkställighet

6 § Tillsynsavgift ska, beroende på skyldighet och tillsynsuppgift, betalas av den som för
egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad eller av den som äger en byggnad
som är föremål för tillsyn.
7 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg
och Nora kommun genom dess Samhällsbyggnadsnämnd, Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgiften eller faktura.

Ändring av taxan

Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Indexjustering

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar
gälla.

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter
besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för
PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Ikraftträdande

Denna taxa ska tillämpas från och med 2022-03-01.
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KS 2021/311

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

Kommunstyrelsen

Ledamotsinitiativ från Nils Detlofsson (L) om hur
socialförvaltningen arbetar med att få underlag om andelen
vaccinerade som arbetar inom äldreomsorgen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Nils Detlofsson (L) väcker följande ledamotsinitiativ under
kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2021:


Hur arbetar socialförvaltningen med att få underlag kring andelen
vaccinerade som arbetare inom äldreomsorgen.

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommundirektör att ta upp frågan med
HR avdelning och återrapporter till kommunstyrelsen i januari 2022.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

Bilagor:
KS § 191 Ledamotsinitiativ från Nils Detlofsson (L)

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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KS 2019/50

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se
Kommunstyrelsen (beredande)

Kommunstyrelsen

Sammanställning av synpunkter från juli 2019 till och med juni
2021 till kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 Tackar för sammanställningen
 Framöver presenteras sammanställning av synpunkter som
meddelanden till Kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
En gång i halvåret sammanställs beröm, förslag, klagomål och synpunkter som
inkommit till kommunen från medborgarna. Det är en del i arbetet med
ständiga förbättringar av kommunens verksamheter och ett sätt att följa upp
verksamheten. Sammanställningen överlämnas till kommunstyrelsen som
information.
Totalt har 41 förslag, klagomål, beröm och synpunkter hanterats och
diarieförts från juli 2019 till och med juni 2021. Dessa har vidarebefordrats
till rätt instans för svar och återkoppling.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

Bilagor:
Sammanställning av synpunkter från juli 2019 till och med juni 2021 till
kommunstyrelsen

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134
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Sammanställning av synpunkter
från juli 2019 till och med juni 2021
för kommunstyrelsen

Dokumentnr.
KS 2019/50-79

Dokumenttitel
Förslag om gokartbana i Lindesbergs kommun - skickad till
utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 29 november 2021
Svar på Beröm om välordnat fint och rent vid Lindesjön gott om bänkar och
bord och samlingsplatser
Tack för beröm över ny skolbyggnad - Lindbackaskolan

Ankomstdatum
2021-06-10

2020-12-08

KS 2019/50-71

Synpunkt Den gröna småstaden Lindesberg - skickad till ks ordf och
kommundirektör för kännedom
Klagomål matlådor hemtjänst - vill inte ha återkoppling

KS 2019/50-70
KS 2019/50-69

Synpunkt matlådor hemtjänst - önskar ingen återkoppling
Synpunkt beröm matmeny matlådor hemtjänst - skickad till kostchef

2021-04-16
2021-04-14

KS 2019/50-68

Synpunkt matlådor hemtjänst - skickad till kostchef

2021-04-14

KS 2019/50-67

Klagomål måltid äldreboende - medborgaren önskar ingen återkoppling

2021-04-06

KS 2019/50-66

Klagomål måltid äldreboende - medborgaren önskar ingen återkoppling

2021-03-24

KS 2019/50-65

Svar från trafikingenjör över synpunkter om övergångsställe farthinder
Klockaregatan-Köpingsvägen

2021-01-25

KS 2019/50-64

Förslag göra Stafettgatan-Industrirakan till huvudled - skickat till
2020-12-11
trafikingenjör samhällsbyggnadsförbundet - svar samhällsbyggnadsförbundet
och kommun arbetar med utformningen av industriområdet och i detta ingår
regleringen av Stafettgatan

KS 2019/50-63

Frågor upphandling lokala aktörer - skickad till ekonomichef
26 november 2020

2020-11-24

KS 2019/50-62

Beröm att Lindesbergs kommun ligger topp 5 i Råd och Röns ranking för
konsumentstöd
Synpunkter om säker skolväg Bondskogsvägen Lindesberg till
Björkhagaskolan - Svar skickat 2020-09-23 av infrastrukturansvarig att det
finns med i gång- och cykelplan för Lindesberg
Klagomål brister på underhåll och skötsel vid Munkhyttans skjutbana skickad till samhällsbyggnadsförbundet

2020-10-27

KS 2019/50-74
KS 2019/50-73
KS 2019/50-72

KS 2019/50-61

KS 2019/50-60

2021-06-06
2021-05-20

2021-04-29

2020-09-24

2020-09-21
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Sammanställning av synpunkter
från juli 2019 till och med juni 2021
för kommunstyrelsen

KS 2019/50-59

Förslag ommålning parkeringshus vid stationshuset Lindesberg - skickat till ks 2020-09-08
ordf som svarade förslaget kan förmedlas till den privata fastighetsägaren

KS 2019/50-58

Förslag om upprustning av väg 757 från Öskevik och norrut 2020-06-30 - svar 2020-08-18
skickat av trafikingenjör samhällsbyggnadsförbundet - det är Trafikverket som
underhåller och infrastrukturansvarig mer info behövs för att ta upp i
remissvar finmaskiga vägnätet
Förslag om flytt av polishus och postens verksamhetslokaler 2020-07-07 2020-08-14
svar skickat av samhällsbyggnadsförvaltningen att det tas med i det framtida
strategiska arbetet i den fördjupade översiktsplanen för Lindesbergs tätort

KS 2019/50-57

KS 2019/50-56

Klagomål över skötseln av kommunala badet Aspabadet i Gusselby 2020-0713 - svar skickat av samhällsbyggnadsförbundet att badplatsen är nedlagd
som kommunalt bad - besparingsåtgärd

2020-07-13

Dokumentnr.
KS 2019/50-55

Dokumenttitel
Ankomstdatum
Förslag om tydligare skyltning för in- och utfart till återvinningscentral i
2020-07-13
Lindeberg vid lämning av trädgårdsavfall - skickat till
samhällsbyggnadsförbundet - svar om att i dagsläget finns det inga planer för
en särskild plats för trädgårdsavfall

KS 2019/50-54

Synpunkt om att Bilverkstad i Fellingsbro använder rastplats Fellingsbrop som 2020-07-02
parkering för deras bilar 2020-07-02 - personen önskar inte återkoppling skickat till trafikingenjör samhällsbyggnadsförbundet infrastrukturansvarig
näringsliv för kännedom

KS 2019/50-53

Synpunkter landsbygdsutveckling Fellingsbro februari 2020 - skickat till ks
2020-06-26
ordf och landsbygdsutvecklaren 2020-06-26 - svar skickat av ks ordf brevledes
2020-08-11 att Lindesbergs kommun är en landsbygdskommun och vi verkar
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Sammanställning av synpunkter
från juli 2019 till och med juni 2021
för kommunstyrelsen

KS 2019/50-52

Svar från kommunstyrelsens ordförande om Förslag gång- och cykelväg
Snuggan-Lindesberg samt gångtunnel R68 2020-06-22

2020-06-24

KS 2019/50-51

Förslag p-plats besök kommunhuset Lindesberg 2020-04-29 - skickad till
kommunhusansvarig 2020-05-04 - medborgaren önskar ingen återkoppling

2020-05-04

KS 2019/50-50

Förslag cykelpump centrala Lindesberg 2020-04-03 - svar skickat 2020-04-16 2020-04-20
att cykelpump kommer att placeras i Flugparken när cykelställen är på plats

KS 2019/50-49

Förslag om förbättring vid badplats Dammsjön i Stråssa förfallet pumphus
kvicksilverbrytare en miljöfara 2020-03-30 - skickad till samhällsbyggnadsförvaltning och förbund 2020-04-14 -både förbund och förvaltning arbetar
med ärendet 2020-06-26
Förslag på anslutning Torphyttevägen-Stadsskogsvägen-Nyborgsgatan säker
gång- cykelväg 2020-03-10 - svar skickat av infrastrukturansvarig att
detaljplanearbetet för södra Fotbollsgatan har påbörjats en trafikutredning
för området är gjord där det tas upp
Förslag gång cykelväg Gusselby-Lindesberg 2020-02-18 - skickad till
infrastrukturansvarig - svar om att det tas med i cykelplanen om och när är
Trafikverkets ärende kommun kommer påtala vikten ur
trafiksäkerhetssynpunkt
Synpunkt om trafiksäkerhet vid bron till Lindesbergs Arena 2020-01-11 medborgaren önskar ingen återkoppling

2020-04-14

Förslag vägar trafik Guldsmedshyttan norra delen Lindesberg 2019-11-07 svar från infrastrukturansvarig 12 och 19 november återkomma med svar,
hjälp med betydelse nämndbeslut, hänvisning till Svealandstrafiken om
bussturlistor för kollektivtrafiken

2019-11-19

KS 2019/50-48

KS 2019/50-45

KS 2019/50-44

KS 2019/50-42

2020-03-16

2020-02-19

2020-01-13

3 (4)
KS 2019/50-81

er från juli 2019 till och med juni 2021 till kommunstyrelsen - KS 2019/50-84 Sammanställning av synpunkter från juli 2019 till och med juni 2021 till kommunstyrelsen : Sammanställning synpunkter till kommunstyrelsen juli 2019 till och med juni 2021

Sammanställning av synpunkter
från juli 2019 till och med juni 2021
för kommunstyrelsen

KS 2019/50-41
Dokumentnr.
KS 2019/50-40

KS 2019/50-39
KS 2019/50-37
KS 2019/50-36
KS 2019/50-33

Förslag beslysning återvinningsstation Frövi 2019-11-01 - skickat till
samhällsbyggnadsförbundet 8 nov 2019 - Svar samhällsbyggnadsförbundet
Dokumenttitel
Trafiksituation parkering Mariedalsgatan Frövi 2019-11-08 - skickad till
trafikingenjör samhällsbyggnadsförbundet - svar 2019-11-18 om att det är
tillåtet att parkera utmed gatan - parkeringsövervakningen är informerad

2019-11-08

Synpunkt trafiksituation Centralvägen Frövi skola förskola 2019-10-31 skickad till samhällsbyggnadsförundet 6 nov 2019
Klagomål över skötsel utefter leden Lindesjön runt 2019-10-29 - ingen
återkoppling önskas
Förslag om att anlägga trottoar utefter Stråssavägen i Storå från bron under
riksväg 50 till Storåskolan 2019-10-14 - skickat till trafikingenjör
samhällsbyggnadsförbundet
Förslag om säkrare skolväg i Frövi från Mariedalsområdet till Fröviskolan -

2019-11-07

Ankomstdatum
2019-11-08

2019-10-29
2019-10-16
2019-09-10

skickat till trafikingenjör
KS 2019/50-32

Förslag på att sätta upp elstolpar för husvagn husbil på Rastplatsen i
Fellingsbro samt bättre skyltning - skickat till näringslivschef och
trafikingenjör
Förslag om att skylta upp tomma affärslokaler till julskyltningen i centrala
Lindesberg - medborgaren önskar ingen återkoppling

2019-09-02

KS 2019/50-28

Klagomål på svar på klagomål om förslag att servera filmjölk som lunch

2019-07-11

KS 2019/50-26

Klagomål på bränd och rå mat med mera i matlådor för distribution inom
2019-07-09
hemtjänsten 2019-07-08 - skickat till kostchefen som information - personen
vill inte ha återkoppling

KS 2019/50-31

2019-08-19
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KS 2021/294

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

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade 4
september till och med 30 juni 2021
Förslag till beslut
Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade 4 september till och med
30 juni 2021 överlämnas till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska kommunstyrelsen
vid fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisa de motioner som
inte har beretts färdigt.
Kanslienheten har i en förteckning redovisat de motioner som inte är
slutbehandlade 4 september till och med 30 juni 2021.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
Kommunfullmäktige
Bilagor:
Sammanställning av motioner under behandling 4 september 2019 till och
med 30 juni 2021

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Ärendetitel
Remiss av motion från Markus Lundin (KD) och Margareta
Andergard (KD) om att inleda samarbete med organisationen
Ung omsorg

Kommentar
Behandlas: Motionen har remitterats till TN och SN för
yttrande. Nämnderna har inkommit med yttranden. Ärendets
gång: motionen behandlas i KS mars 2022, därefter KF april
2022.
Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard
Behandlas: Motionen har remitterats till TN och SN för
(KD) om att inleda samarbete med organisationen Ung
yttrande. Nämnderna har inkommit med yttranden. Ärendets
omsorg
gång: motionen behandlas i KS mars 2022, därefter KF april
2022.
Motion från Lillemor Bodman (M) och Pär- Ove Lindqvist (M) Behandlas. Ärendet har remitterats till
om att utveckla och gynna båtlivet i Lindesberg
samhällsbyggnadsförbundet och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard
Behandlas. Ärendet har remitterats till
(KD) om båtplatser och gästbrygga i Lindesjön
samhällsbyggnadsförbundet och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Motion från Tomas Klockars (M) och Lillemor Bodman (M) om Behandlas.
att utbilda politiker och tjänstemän i Lindesbergs kommun om
hederskulturer och dess konsekvenser

Ansvarig enhet
Socialförvaltningen

Ärendenr.
SN 2021/76

Status
Behandlas

Tillväxtförvaltningen

TN 2021/51

Behandlas

2021-06-21

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/156

Behandlas

2021-06-03

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/147

Behandlas

2021-05-26

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/141

Behandlas

2021-05-20

Motion från Inger Griberg (MP) om klimatråd i Lindesbergs
kommun
Motion från Lillemor Bodman (M) och Emil Wellander (M) om
att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i
skolan
Motion från Pär-Ove Lindqvist (M) m.fl om redovisning av
arbetsgivaravgift och skatt i lönebeskedet för kommunens
anställda
Motion från Lillemor Bodman (M) och Emil Wellander (M) om
att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i
grundskola och gymnasium
Motion från Inger Griberg (MP) om att ta fram en
handlingsplan för Grön infrastruktur i Lindesbergs kommun

Ej påbörjad

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/128

Behandlas

2021-05-12

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/108

Makulerat

2021-04-28

Ta hjälp av personalenheten. Ej påbörjad

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/104

Behandlas

2021-04-23

Behandlas: Ärendets gång, beredande och beslutande KS
mars 2022. Därefter KF april 2022

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/27

Behandlas

2021-02-08

Inväntar Regionen infrastrukturplan. Ej påbörjad

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/25

Behandlas

2021-02-03

Motion från Inger Griberg (MP) om att utforma en trädplan
för Lindesbergs centralorter samt en fördjupningsdel för en
grön infrastrukturplan
Remiss av motion från Ulf Axelsson, Gunilla Remnert och Hans
Lindkvist (V) om resor till daglig verksamhet
Motion från Ulf Axelsson Gunilla Remnert och Hans Lindkvist
(V) om resor till daglig verksamhet
Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard
(KD) om att inleda samarbete med organisationen Ung
omsorg
Motion från Lillemor Bodman (M) om kommunstyrelsen och
kommunfullmäktiges behandling av beslutade motioner

Inväntar regionens arbete med infrastrukturplan. Ej påbörjad Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/24

Behandlas

2021-02-03

Socialförvaltningen

SN 2020/145

Behandlas

2020-12-22

Motionen återremitteras till Socialnämnden

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/301

Behandlas

2020-11-19

KS beredande mars

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/205

Behandlas

2020-09-15

Återremiss från KF till KS i februari 2022

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/203

Behandlas

2020-09-14

Motion från Sven-Erik Larsson (M) om minnessten för
Veteraner i fredens tjänst
Motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och
parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg
Motion från Markus Lundin (KD) Sanna Jansson (L) och PärOve Lindqvist (M) om badplats på Loppholmarna

Behandlas: Ärendet har remitterats till
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.
Behandlas: Ärendet har återremitterats till
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.
Avslutat: KF 2021. För mer information se protokollsutdrag
från Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021 KF
§ 32.
Avslutat: KF 2020. För mer information se protokollsutdrag
från Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 december
2020 KF § 173
Avslutat: KF februari 2022. För mer information se
protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den
25 januari 2022 KS § 13.
Avslutat: Beslut i KF maj 202. Se protokollsutdrag från
Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 maj 2021 KF § 55
för mer information.
Avslutat: KF 2021. För mer information se protokollsutdrag
från Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021
KF § 109.

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/202

Behandlas

2020-09-14

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/201

Behandlas

2020-09-14

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/154

Avslutat från handläggare

2020-06-05

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/143

Avslutat

2020-05-27

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/122

Avslutat från handläggare

2020-04-27

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2019/314

Avslutat

2019-11-07

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2019/275

Avslutat från handläggare

2019-10-02

Motion från Jari Mehtäläinen (SD) om att redovisa
kostnaderna för kommunala verksamheter som styrs av
lagkrav
Motion från Tomas Klockars (M) om justering av protokoll
genom elektronisk signering
Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av badplats
vid Aspasjön i Gusselby
Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av
Ölsjöbadets camping i Ramsberg

Skapat datum

2021-06-22
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KS 2021/295

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

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Redovisning av medborgarförslag som är överlåtna till nämnder
från 4 september 2019 till och med 30 juni 2021
Förslag till beslut
Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder från 4 september
2019 till och med 30 juni 2021 överlämnas till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 32 ska det vid fullmäktiges
april och oktobersammanträde redovisas de medborgarförslag som överlåtits
till nämnder att besvara.
Kanslienheten har i en förteckning redovisat medborgarförslag överlåtna
till nämnder från 4 september 2019 till och med 30 juni 2021.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
Kommunfullmäktige
Bilagor:
Sammanställning av medborgarförslag som är överlåtna till nämnder från 4
september 2019 till och med 30 juni 2021
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Ärendetitel
Medborgarförslag om att starta en kommunal Naturskola i
Lindesberg

Ansvarig enhet
Barn- och utbildningsförvaltningen

Ärendenr.
BUN 2020/89

Status
Avslutat

Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2019/106

Avslutat

2019-09-04

Avslutad: För motivering av svar på medborgarförslag från
IT-teleenheten
kommunstyrelsen. Se KS protokoll från sammanträdet den
17 november 2020 KS § 178
Medborgarförslag om gång- och cykelväg från Fellingsbro till Kommunstyrelsen beslutar: Medborgarförslaget besvaras
Kommunstyrelseförvaltningen
motionsspåret på Käglan till Arboga och Frövi
med att det är Trafikverket som ansvarar för åtgärder på det
statliga vägnätet. Kommunen tackar för de högst relevanta
synpunkterna och tar med oss dessa i den fortsatta dialogen
med ansvarig myndighet.

KS 2020/40

Avslutat

2020-02-11

KS 2020/299

Avslutat

2020-11-18

Medborgarförslag om att göra om före detta Ramshyttans
skola till Lindesbergs museum

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/231

Avslutat

2020-10-05

Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/62
KS 2020/10

Avslutat
Avslutat

2020-02-21
2020-01-10

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2019/361

Avslutat

2019-12-11

Medborgarförslag om fritidsverksamhet i tidigare
Ramshyttans skolas lokaler

Kommentar
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå
medborgarförslaget och tacka förslagsställaren för det
inkomna förslaget.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå
medborgarförslaget om fritidsverksamhet i tidigare
Ramshyttans skolas lokaler. För motivering till beslut se
protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämndens
sammanträde den 7 oktober 2019 BUN §102

Medborgarförslag om fiberutbyggnad i Ramsberg

Medborgarförslag om gatubelysning i Vedevåg
Medborgarförslag om flytt av 7 dygnsparkeringen vid
Banvägen i Lindesberg
Medborgarförslag om att spola is för skridskoåkning på
Björkhagaskolan

Kommunstyrelsen beslutar: Avslå medborgarförslag om att
göra om före detta Ramshyttans skola till Lindesbergs
museum till följd av att lokalen har sålts till privatpersoner i
Lindesbergs
kommun.
Ärendet har överlämnats till KS
Avslutad: För motivering till beslut se protokollsutdrag från
Kommunstyrelsens sammanträde den 14 december 2021 KS
§ 180
Avslutad: för svar och motivering av beslut, se
protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den
27 oktober 2020 KS § 152
Svar från Trafikverket om hur medborgare kan påverka,
lämna synpunkter finns i ärendet KS 2021/95
Makuleras, hänvisas till KS 2021/78

Medborgarförslag om säker gångväg över riksväg 50 i
Kommunstyrelseförvaltningen
Guldsmedshyttans centrum och till Råsshallen
Medborgarförslag om en långsiktig plan av en gång- och
Kommunstyrelseförvaltningen
cykelväg från Hagaberg till andra sidan ån
Medborgarförslag om gratis parkering på översta våningen i kommunstyrelsen beslutar besvara medborgarförslaget med Kommunstyrelseförvaltningen
parkeringshuset vid Bergsparken
remissyttrande från FALAB 2021-04-20. För motivering till
beslut se protokoll från KS sammanträde den 14 september
2021. Beslutsparagraf: §114/21

Skapat datum

2020-10-08

KS 2021/197

Avslutat från handläggare

2021-08-16

KS 2021/80

Avslutat från handläggare

2021-04-09

KS 2020/245

Avslutat från handläggare

2020-10-16

Medborgarförslag om att Lindesbergs kommun behöver
aktivt ta ansvar för de utrotningshotade insekterna

Beslut i TN, Tillväxtnämnden beviljar medborgarförslag om
att bygga insekthotell för humlor och bin 2021-10-12.
Ärendenummer: TN 2021/50-3

Tillväxtförvaltningen

TN 2021/50

Avslutat från handläggare

2021-06-15

Medborgarförslag om kunskap i ämnet neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar NPF i Lindesbergs kommuns skolor

Behandlas hos BUN, har inte varit uppe för beslut. Ligger
med i beredningslistan

Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2021/45

Behandlas

2021-05-21

Medborgarförslag om att måla om bänkarna på
Norrtullstorget i Lindesberg
Medborgarförslag om belysning på Bergslagsvägen i
Lindesberg ut till riksväg 50
Medborgarförslag om att anlägga en skatepark på Fröjevi
eller i anslutning till Fröjevi i Frövi
Medborgarförslag om omklädningsrum och toalett vid badet
vid före detta Strandskolan Lindesbergbostäders lägenheter i
Lindesberg
Medborgarförslag om fiske- och vattenvård i kommunen

Kf beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen
- remissvar från SBB
Beslut i KF Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.
Beslut i KF Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.
Beslut i KF Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/201

Behandlas

2021-08-20

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/198

Behandlas

2021-08-16

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/196

Behandlas

2021-08-16

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/192

Behandlas

2021-07-26

Beslut i Kf Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.
Beslut i Kf Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.
Beslut i Kf Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.
Beslut i Kf Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.
Medborgarförslag om att Lindesbergs kommun behöver
Avslutad: Kommunfullmäktige överlämnar
medborgarförslaget till Tillväxtnämnden. Beslut i TN,
aktivt ta ansvar för de utrotningshotade insekterna
Tillväxtnämnden beviljar medborgarförslag om att bygga
insekthotell för humlor och bin 2021-10-12. Ärendenummer:
TN 2021/50-3
Medborgarförslag om strandpromenad i Storå
Beslut i Kf Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.
Medborgarförslag om att bygga en gång och cykelväg mellan Beslut i Kf Medborgarförslaget överlämnas till
Gusselby och Lindesberg
kommunstyrelsen.
Medborgarförslag om att bygga utegym i Frövi
Beslut i Kf Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen. Ärendet remitteras till Tillväxtnämnden
för yttrande med svar till kommunstyrelsens kansli.

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/180

Behandlas

2021-07-07

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/178

Behandlas

2021-07-06

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/177

Behandlas

2021-07-06

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/175

Behandlas

2021-07-06

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/157

Behandlas

2021-06-04

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/145

Behandlas

2021-05-24

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/129

Behandlas

2021-05-12

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/105

Behandlas

2021-04-26

Medborgarförslag om hastighetsreglerande hinder på norra
delen av Kungsgatan i Lindesberg

Kf beslutar överlämna ärendet till KS. Ärendet remitteras till
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för yttrande med
svar till kommunstyrelsens kansli.
Medborgarförslag om övergångsställe vid rondellen i
Avslutas : Kommunstyrelsen beslutar  Medborgarförslaget
Guldsmedshyttan
anses besvarad.
Medborgarförslag om att bygga en betonganläggning för
Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till
skate och kickbike på Loppholmarna
kommunstyrelsen.
Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Hagaberg Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till
och lasarettet i Lindesberg
kommunstyrelsen.
Medborgarförslag om kunskap i ämnet neuropsykiatriska
Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till barn- och
funktionsnedsättningar NPF i Lindesbergs kommuns skolor utbildningsnämnden.

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/96

Behandlas

2021-04-16

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/95

Behandlas

2021-04-16

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/85

Behandlas

2021-04-14

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/78

Behandlas

2021-04-08

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/75

Behandlas

2021-04-01

Medborgarförslag om en ny återvinningscentral till
Lindesbergs tätort som ersätter de två som finns

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/74

Behandlas

2021-04-01

Medborgarförslag om brygga bakom Ågården anpassad för
boende på Ågården för bad och fiske
Medborgarförslag om lekpark vid Rådmansgatan i Lindesberg Kf beslutar överlämna till kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/73

Behandlas

2021-04-01

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/62

Behandlas

2021-03-19

Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder BergsvägenHemvägen i Fellingsbro
Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30km/h
utanför Fröviskolan och förskolan i Frövi

Kf beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen
Remiss översänd till SBB 2021-07
Avslutas
Kommunstyrelsen beslutar:  Besvara medborgarförslaget
med att samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har fått i
uppdrag att verka för att medborgarförslaget om
hastighetsbegränsning 30km/h utanför Fröviskolan och
förskolan i Frövi genomförs under 2022

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/18

Behandlas

2021-02-01

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/17

Behandlas

2021-02-01

Medborgarförslag om att rensa upp vid en öde tomt ÄngebyBergsvägen i Fellingsbro
Medborgarförslag om att bygga en hinderbana anpassad för
både barn och vuxna med tillhörande bänkar och bord på
Loppholmarna i Lindesberg
Medborgarförslag om att övergångsstället på Järnvägsgatan i
Lindesberg har skymd sikt
Medborgarförslag om bygga en brygga alternativt bänkar vid
parkeringsplatsen på länsväg 859 vid infarten mot Nammo,
Liab

Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.
Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/16

Behandlas

2021-01-29

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/15

Behandlas

2021-01-29

Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.
Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/14

Behandlas

2021-01-28

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/323

Behandlas

2020-12-03

Medborgarförslag om fler badbryggor utmed
strandpromenaden i Lindesberg
Medborgarförslag om toaletter för dam och herr vid
Loppholmarna
Medborgarförslag om strand vid Strandskolan

Kommunstyrelsen arbetar för tillfället med ärende om
lokaliseringsutredning för ny återvinningscentral ÅVC i
Lindesbergs tätort med ärendenummer: KS 2021/320.
Ärendet går till beslutande KS 2022-03-01.
Ärendet har återremitterats till SBB förbundet
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Medborgarförslag om upphöjd sandlåda för rullstolsburna i
Lindesbergs kommun
Medborgarförslag om gunga för rullstolsburna i Lindesbergs
kommun
Medborgarförslag om belysning utmed promenad- och
cykelleden Råsvalsleden

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/322

Behandlas

2020-12-03

Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutas i Ks mars -22

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/321

Behandlas

2020-12-03

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/313

Behandlas

2020-11-26

Medborgarförslag om att bygga nya villatomter på
Lindesbygatan istället för i Torphyttan
Medborgarförslag om att Lindesbergs kommun blir medlem i
Håll Sverige rent
Medborgarförslag om att marknadsföra aktiviteten
Knytgubbarna i Fellingsbro

Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.
Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.
Avslutas
Kommunstyrelsen överlämnar medborgarförslaget till
tillväxtnämnden.
Tillväxtnämnden beslutar: Att Medborgarförslaget besvaras
genom nedanstående
skrivelse.
Avslutas
Kommunstyrelsen överlämnar medborgarförslaget till
socialnämnden.
Socialnämnden beslutar: Så snart möjligheterna finns igen
påbörja tidigare
utarbetat samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen
på fler äldreboenden, möten
mellan barn och äldre.

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/312

Behandlas

2020-11-26

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/309

Behandlas

2020-11-19

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/308

Behandlas

2020-11-19

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/307

Behandlas

2020-11-19

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Remissvar från SBB har inkommit. Ärendets gång: beredande
KS
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Remissyttrande från SBB har inkommit. Ärendets gång:
beredande KS.
Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.
Remissyttrande från SBB har inkommit. Ärendets gång:
beredande KS.
Avslutas Kommunstyrelsen beslutar:
 Besvara medborgarförslaget med information från
Direktionen Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
 Hänvisa till pågående dialog runt servicepunkten arbete i
Fellingsbro med tillhörande utvecklingsplaner, bland annat
för information och attraktivitet.

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/306

Behandlas

2020-11-19

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/305

Behandlas

2020-11-19

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/304

Behandlas

2020-11-19

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/303

Behandlas

2020-11-19

Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen. Yttrande från SBB har inkommit. Ärendets
gång: beredande KS.
Kommunstyrelsen överlämnar medborgarförslaget till
tillväxtnämnden.
Tillväxtnämnden beslutar Avslå förlaget om att sätta upp
korgar för Discgolf vid
idrottsparken i Fellingsbro.
Medborgarförslag om belysning vid återvinningen vid
Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till
järnvägsövergången i Fellingsbro
kommunstyrelsen. Ärendets gång: beredande KS
Medborgarförslag om ställplats för husbilar vid rastplatsen i Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till
Fellingsbro
kommunstyrelsen. Ärendet remitteras till
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande
Medborgarförslag om belysning och informationsskylt av
Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till
gamla Kungsvägen i Fellingsbro
kommunstyrelsen. Ärendets gång: beredande KS
Medborgarförslag om gravplats samt staty över Märta Gahn Avslutas
en av Sveriges största textilkonstnärer i Fellingsbro
Kommunstyrelsen överlämnar medborgarförslaget till
tillväxtnämnden.
Tillväxtnämnden beslutar  Medborgarförslaget besvaras
genom informationen att
Märta Gahn har sin gravplats på Fellingsbro kyrkogård och
har uppmärksammats på flera olika sätt i Lindesbergs
kommun.
Medborgarförslag om att låta någon lokal konstnär eller
Avslutas
skulptör skapa en staty av Selma Lagerlöfs Akka vid kyrkan i Kommunstyrelsen överlämnar medborgarförslaget till
Fellingsbro
tillväxtnämnden.
Tillväxtnämnden beslutar  Förslaget besvaras med
informationen att marken kring
Fellingsbro kyrka ägs av Västerås stift och därför kan inte
Lindesbergs kommun placera eller finansiera ett konstverk
vid kyrkan i Fellingsbro.
Medborgarförslag om upprustning av och området runt
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
vattentornet i Fellingsbro
Ärendets gång: beredande KS.
Medborgarförslag om röjning framtagning utsmyckning av
Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till
kapellruinen i Djupdalen vid Käglans motionsspår
kommunstyrelsen. Ärendets gång: beredande KS

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/302

Behandlas

2020-11-19

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/300

Behandlas

2020-11-19

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/298

Behandlas

2020-11-18

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/297

Behandlas

2020-11-18

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/296

Behandlas

2020-11-18

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/295

Behandlas

2020-11-18

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/294

Behandlas

2020-11-18

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/293

Behandlas

2020-11-18

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/292

Behandlas

2020-11-18

Medborgarförslag om att skapa en grillplats med bord och
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
bänkar samt vindskydd vid Käglans motionsspår i Fellingsbro Ärendets gång: beredande KS

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/291

Behandlas

2020-11-18

Medborgarförslag om att skapa ett utkikstorn i kombination Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till
med en motionstrappa vid Käglanvägen i Fellingsbro
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/290

Behandlas

2020-11-18

Medborgarförslag om att göra Fellingsbro mer attraktivt som Ärendet hanteras inom kommunstyrelseförvaltningen
bostadsort nr 2
Medborgarförslag om att göra Fellingsbro mer attraktivt som
bostadsort inom samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhetsområde
Medborgarförslag om hundrastgård i Frövi nr 2
Kf överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/284

Behandlas

2020-11-16

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/283

Behandlas

2020-11-16

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/281

Behandlas

2020-11-13

Medborgarförslag om cykelväg mellan Avdala och Frövi

Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.
Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/276

Behandlas

2020-11-10

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/275

Behandlas

2020-11-10

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/263

Behandlas

2020-11-02

Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.
Avslutas
Kommunstyrelsen överlämnar till tillväxtnämnden i
Lindesberg att besvara medborgarförslaget om upprustning
av omklädningsrum vid Lindesbergs tennisbana.
Tillväxtnämnden beslutar: Medborgarförslaget besvaras
med att
omklädningsrummen på tennisanläggningen inte ägs av
Lindesbergs kommun utan de ägs och sköts av Lindesbergs
tennisklubb.

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/253

Behandlas

2020-10-26

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/251

Behandlas

2020-10-21

Medborgarförslag om att starta ett projekt liknande TVprogrammet Fyraåringar på äldreboende i Fellingsbro

Medborgarförslag om belysning vid återvinningsstation vid
Norra Bangatan i Fellingsbro
Medborgarförslag om att bekämpa ogräs i skarven mellan
gator och trottoarer i Fellingsbro
Medborgarförslag om hundrastgård och utemiljö i
Brogårdsområdet i Fellingsbro

Medborgarförslag om anslagstavlor i Fellingsbro

Medborgarförslag om att göra Fellingsbro mer attraktivt som
bostadsort inom samhällsbyggnadsförbundets
verksamhetsområde
Medborgarförslag om att sätta upp korgar för Discgolf i
idrottsparken i Fellingsbro

Medborgarförslag om biblioteket i Frövi
Medborgarförslag om att bygga upp en attraktiv anläggning
vid Ölsjöbadet i Ramsberg samt satsa på en buss från
Lindesberg
Medborgarförslag om konstgräsplan vid Skinnarbacken
Medborgarförslag om upprustning av omklädningsrum vid
Lindesbergs tennisbana

2021 - KS 2021/295-3 Redovisning av medborgarförslag som är överlåtna till nämnder från 4 september 2019 till och med 30 juni 2021 : Sammanställning medborgarförslag som är överlåtna till nämnder från 4 september 2019 till och med 30 juni 2021

Medborgarförslag om att göra Lindesjön runt
funktionsanpassad

Avslutas
Kommunstyrelseförvaltningen
Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen besvara medborgarförslaget med
remissyttrande från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
2021-03-26.
 I dagsläget ställer sig Lindesbergs kommun bakom den
uttalade ambitionen från Samhällsbyggnad Bergslagen. 
Samhällsbyggnadsförbundet skall återrapportera till
kommunstyrelsen när översyn av ledens kvalitet har
färdigställts.
Delrapport till utskott för stöd och strategi mars 2022.

KS 2020/242

Behandlas

2020-10-15

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/197

Behandlas

2020-09-14

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/196

Behandlas

2020-09-14

Avslutas
Kommunstyrelseförvaltningen
Ks beslutar Medborgarförslaget överlämnas till barn- och
utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå
medborgarförslaget och tacka förslagsställaren för det
inkomna förslaget.
Kommunstyrelsen besvara medborgarförslaget med
Kommunstyrelseförvaltningen
hänvisning till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens
yttrande från 2021- 04-07 med att en trafikmätning är
genomförd 2018 som visar att medelhastigheten är under 30
km/h, vilket tyder på att en sänkning av hastigheten inte
skulle få önskad effekt. Trafikingenjören på
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår att man inte
ändrar hastigheten, men
det finns ett behov av att anordna trafiksäkerhetsåtgärder
(farthinder) för att styra trafikflödena till det större vägnätet.
Åtgärden är dock inte prioriterad i närtid men kan komma att
prioriteras inom de närmsta åren.

KS 2020/195

Behandlas

2020-09-14

KS 2020/194

Behandlas

2020-09-14

Medborgarförslag gatubelysning Snickartorpsvägen 10 i
Vedevåg
Medborgarförslag om åtgärder på höjd av räcke vid
Pälsärmens gång- och cykelbana

Remiss sänd till SBB 2021-07-05

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/181

Behandlas

2020-08-18

Avslutats: Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget
Kommunstyrelseförvaltningen
med remissyttrande från Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen 2021-02-26. Förslaget med att komplettera räcket
kan vara motiverat ur säkerhetssynpunkt, med det bör
påpekas att räcke saknas helt längs å-promenaden i centrala
Lindesberg och på många andra platser. Det är till första
hand upp till föräldrarna att se till att barn som vistas i trafik
inte kommer till skada. Trafikingenjören föreslår ändå att
förslaget utreds för att se om några åtgärder bör vidtas. SBB
genomför utredningen under år 2021 och återkommer med
en rapport till kommunstyrelsen senast
mars 2022.

KS 2020/179

Behandlas

2020-08-17

Medborgarförslag om indraget busskort för gymnasieelever

Medborgarförslaget hanteras av
kommunstyrelseförvaltningen
Ärendet går till KF april 2022

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/178

Behandlas

2020-08-17

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/176

Behandlas

2020-08-10

KF

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/175

Behandlas

2020-08-10

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/172

Behandlas

2020-07-08

Medborgarförslag om att utveckla en handlingsplan för att
minska självmorden

Ärendet remitteras till Socialnämnden för yttrande med svar Kommunstyrelseförvaltningen
senast 2022-05- 17 till kommunstyrelsens kansli.

KS 2020/171

Behandlas

2020-07-08

Medborgarförslag om att anlägga en promenadväg längs en
gammal stig genom Stadsskogen
Medborgarförslag om hundrastgård i Frövi
Medborgarförslag om lekplats i Guldsmedshyttan
Medborgarförslag om att gångpassage vid länsväg 249 i
Vedevåg byggs om till övergångsställe med bättre belysning

Kf beslutar Medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.
Ärendet har överlämnats till KS
Ärendet har överlämnats till KS
Ärendet har överlämnats till KS

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/170

Behandlas

2020-07-06

Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/120
KS 2020/112
KS 2020/111

Behandlas
Behandlas
Behandlas

2020-04-17
2020-04-07
2020-04-07

Medborgarförslag om sänkt hastighet samt vägbula på
Rosenkullavägen-Lindesbergs Gym
Medborgarförslag om gång- och cykelväg HagabergBjörkhyttan-Aspensäng
Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder längs
Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan

Ärendets gång: beredande KS mars 2022

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/53

Behandlas

2020-02-17

Ärendet har skickats till infrastrukturansvarig den 7 februari
2022.
Avslutad: för beslut och motivering se protokollsutdrag från
Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2021 KS §
133
Kommunstyrelseförvaltningen behandlar ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2019/318

Behandlas

2019-11-11

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2019/301

Behandlas

2019-10-17

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2019/278

Behandlas

2019-10-03

Behandlas: Ärendets gång: Beredande KS mars 2022

Kommunstyrelseförvaltningen

KS 2019/272

Behandlas

2019-09-30

Kommentarer i SN 2018/101

Socialförvaltningen

SN 2021/46

Behandlas

2021-03-08

Tillväxtförvaltningen
Tillväxtförvaltningen

TN 2021/57
TN 2021/20

Behandlas
Behandlas

2021-09-13
2021-03-08

Medborgarförslag om att göra om kontorslokalerna på
Tillväxtnämnden
Banvägen 28 i Lindesberg till ett Föreningarnas Hus
Medborgarförslag om utbyggnad av cykelvägar i Lindesbergs Kommunstyrelsen beslutar: Medborgarförslaget besvaras
tätorter
med att kommunen anser att förslagsställarens synpunkter
är viktiga och relevanta. Just nu pågår ett arbete med
revidering av den kommunala cykelplanen, vilken är det
långsiktiga planverktyg som kommunen arbetar med.
Frågeställarens synpunkter beaktas vidare i detta arbete.

Medborgarförslag om att starta en kommunal Naturskola i
Lindesberg

Medborgarförslag om sänkt hastighet från 50 km/h till 30
km/h på Brotorpsgatan i Lindesberg

Medborgarförslag om separering av gång- cykelbanor för
ökad trafiksäkerhet
Medborgarförslag om hastighetsbegränsning för trafik på
Lindesjön

Länsstyrelsen kan meddela föreskrifter för vart i länet
vattenskoter får användas utöver allmänna farleder. Tillsyn
sköter polisen och kustbevakningen. Naturvårdsverket ger
tillsynsvägledning och kan även överklaga länsstyrelsernas
beslut om områden för körning av vattenskoter.

Medborgarförslag om en cykelväg mellan Vedevåg och Frövi Avslutad: Kommunstyrelsen beslutar Medborgarförslaget
besvaras med att det är Trafikverket som ansvarar för
åtgärder på det statliga vägnätet. Kommunen tackar för de
högst relevanta synpunkterna och tar med oss dessa i den
fortsatta dialogen med
ansvarig myndighet.

Medborgarförslag om att ta bort skatten, som bidrag, för
handikappade och gamla pensionärer
Medborgarförslag om större biologisk mångfald genom att
omvandla gräsytor till ängsmark på kommunala grönytor
Remiss av medborgarförslag om att starta ett projekt
liknande TV-programmet "Fyraåringar på äldreboende" i
Fellingsbro

Kristina Ö 2019-02-12: Vid förskolans kvalitetsdag med BUN
informerades muntligt om detta samverkansprojekt.
Raija S 2019-02-12: informerar nämnden muntligt kring detta
ärende
Madde G 2021-01-15 ärendet avslutas, verksamheten
pausad pga covid-19 mm

Medborgarförslag om att bygga utegym i Frövi
Medborgarförslag om att marknadsföra aktiviteten
Knytgubbarna i Fellingsbro

Behandlas: Ärendets gång: beredande TN mars 2022
Tillväxtnämnden har tagit beslut i ärendet den 18 juni 2021

2021 - KS 2021/295-3 Redovisning av medborgarförslag som är överlåtna till nämnder från 4 september 2019 till och med 30 juni 2021 : Sammanställning medborgarförslag som är överlåtna till nämnder från 4 september 2019 till och med 30 juni 2021

Medborgarförslag om att sätta upp korgar för Discgolf i
idrottsparken i Fellingsbro

Tillväxtnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med Tillväxtförvaltningen
motiveringen att det under hösten har det byggts en
discgolfbana vid Fellingsbro Folkhögskola som är öppen för
allmänheten att spela på. Det är en korthålsbana med 9
korgar.
Medborgarförslag om gravplats samt staty över Märta Gahn Tillväxtnämnden beslutar: Medborgarförslaget besvaras
Tillväxtförvaltningen
en av Sveriges största textilkonstnärer i Fellingsbro
genom informationen att Märta Gahn har sin gravplats på
Fellingsbro kyrkogård och har uppmärksammats på flera
olika sätt i
Lindesbergs kommun.
Medborgarförslag om att låta någon lokal konstnär eller
Tillväxtnämnden beslutar: Förslaget besvaras med
Tillväxtförvaltningen
skulptör skapa en staty av Selma Lagerlöfs Akka vid kyrkan i informationen att marken kring Fellingsbro kyrka ägs av
Fellingsbro
Västerås stift och därför kan inte Lindesbergs kommun
placera eller finansiera ett konstverk vid kyrkan i Fellingsbro.

TN 2021/19

Behandlas

2021-03-08

TN 2021/18

Behandlas

2021-03-08

TN 2021/17

Behandlas

2021-03-08

Medborgarförslag om upprustning av omklädningsrum vid
Lindesbergs tennisbana

TN 2021/16

Behandlas

2021-03-08

TN 2021/15

Behandlas

2021-03-05

Medborgarförslag om att göra om kontorslokalerna på
Banvägen 28 i Lindesberg till ett Föreningarnas Hus

Tillväxtnämnden beslutar: Medborgarförslaget besvaras med Tillväxtförvaltningen
att omklädningsrummen på tennisanläggningen inte ägs av
Lindesbergs kommun utan de ägs och sköts av Lindesbergs
tennisklubb.
Tillväxtnämnden beslutar av avslå medborgarförslaget. För Tillväxtförvaltningen
motivering till beslut, se protokollsutdrag från
Tillväxtnämndens sammanträde den 16 juni 2021, med
paragrafnummer: TN §44/21
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2022-01-17

KS 2022/11

Kanslienheten
Annette Eklund
0581-810 86
annette.eklund@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta anta delegationsordning för
kommunstyrelsen 2022 efter revidering av






punkt 4.1 under rubrik Upphandlingsärenden
punkt 5.9 under rubrik Personalärenden – kommunövergripande
delge barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
socialnämnden och tillväxtnämnden att punkt 5.9 Rätt att utse
ersättare för förvaltningschef vid semester i kommunstyrelsens
delegationsordning ändras.
Delegationsordningarna ska börja gälla från och med 1 april 2022

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen föreslås revidera punkt 4.1 Teckna avtal för köp, leasing
och hyra av varor och tjänster som är nämndövergripande – delegat
kommundirektör med vidaredelegering till ekonomichef. Ändringens syfte är
att säkerställa en effektiv administrativ handläggning.
Delegat
Ekonomichef
Kommundirektör

Vidaredelegering
Ekonomichef

Commenter
Vid leasing ska
samråd ske med
upphandlaren.

Punkt 5.9 Rätt att utse ersättare stabs/förvaltningschef vid semester föreslås
att ändras genom tillägg under Kommentar – Inom respektive
verksamhetsområde och Övriga nämnder beslutar om delegation inom sitt
verksamhetsområde. Uppdrag ges till respektive nämnd att lägga till denna
punkt i respektive nämnds delegationsordning. Ändringens syfte är att
säkerställa en effektiv administrativ handläggning.
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering
Stabs/förvaltningschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Övriga nämnder
beslutar om delegation
inom sitt
verksamhetsområde.

Delegationsordningarna förslås börja gälla från och med 1 april 2022.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Kommunstyrelsen antog en ny delegationsordning 19 oktober 2021 KS § 134
med revidering under rubrikerna fastighetsärenden, upphandlingsärenden
eftersom en omorganisation av tillväxtförvaltningen och
kommunstyrelseförvaltning genomfördes.
Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Annette Eklund
Handläggare

För åtgärd:
Registrator
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Tillväxtnämnden
Bilagor:
Delegationsordning för kommunstyrelsen
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KS 2022/11-2

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Strategi
Plan/program
»Riktlinje
Regler och instruktioner
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Fastställt av: Kommunstyrelsen
Datum: KS § 134. Gäller från och med 2021-10-19
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar
Dokumentet gäller till och med: 2023
2

§31/22 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2022 - KS 2022/11-1 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2022 : Delegationsordning för kommunstyrelsen 2022.docx

Principer för delegering
En nämnd får uppdra till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd
hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden (6 kap. 37 § och 7 kap. 5–8 §§ kommunallagen, KL).
Om en nämnd uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta
beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd
inom kommunen att fatta beslutet (7 kap. 6 § KL).
Delegation innebär ett medgivande att annan person eller annat politiskt organ får fatta
beslut i nämndens ställe. Detta förutsätter ett förtroendeförhållande mellan nämnden och
delegaten. Delegaten måste därför försäkra sig om att det beslut som denne ämnar fatta står
i överenskommelse med den allmänna inriktningen som nämnden kan ha gett uttryck för.
Delegationer kan återkallas eller delegeras till annan delegat av den som givit delegationen
om det anses att delegaten inte fullgjort sin uppgift eller missköter sig. En delegation kan när
som helst återkallas och bör också återkallas, när det finns skäl till det. Återkallandet kan
vara generellt, för en grupp av ärenden eller gälla ett visst ärende.
Den som har en delegation får inte delta eller närvara vid handläggningen i ärenden där
delegaten är jävig (6 kap. 30 § och 7 kap. 4 § KL).
I följande fall får beslutanderätten inte delegeras (6 kap. 38 § KL):
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
2. framställningar och yttranden i fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden eller fullmäktige överklagats
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell karaktär
eller större vikt
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlämnats till nämnden,
eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Nämnden ska besluta i vilken utsträckning och hur beslut som fattats med stöd av delegation
ska återrapporteras. Beslut som inte nämnden inte begär återrapportering för ska
protokollföras särskilt och protokollen ska tillkännages på anslagstavlan (6 kap. 40 § och 7
kap. 8 § KL).
Kommunstyrelsen har bestämt att huvuddelegaten ska anmäla samtliga beslut som fattats
med stöd av denna delegationsordning till kommunstyrelsen. Undantaget är
personalärenden som regleras i kapitel 5. Personalärenden – kommunövergripande, då
beslutet anmäls till respektive anställningsmyndighet, det vill säga respektive nämnd
eller styrelse. Delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen eller
anställningsmyndigheten vid närmast följande sammanträde.
Besluten i denna delegationsordning får vidaredelegeras om inte annat anges. I beslut om
vidaredelegation ska det anges vem som beslutar vid förfall för ordinarie delegat, om inte
återgår delegationen till huvuddelegaten.
Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten. Den som
mottagit en delegation kan också, när det är motiverat, hänskjuta ett ärende uppåt.
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Den som utses till tillförordnad kommundirektör respektive förvaltningschef har även rätt
att fatta delegationsbeslut.
En korrekt genomförd delegation innebär att ansvaret för fattade beslut delvis överförs till
det underordnade organet, som fått uppgiften till sig delegerad. Den som mottar delegation
beslutar under eget ansvar. Kommunstyrelsens eller nämnderna, som delegerar, har dock
alltid ansvar inför kommunfullmäktige för att ärendet/ärendena blir avgjorda utan oskäliga
dröjsmål och på ett enhetligt sätt. Det förutsätts också att kommunstyrelsen och nämnderna
hålls underrättad om viktigare avgöranden och om den praxis som tillämpas inom
verksamhetens olika ärendegrupper. Kommunstyrelsen och nämnderna är således ansvarig
för att följa upp att mottagaren av delegationen har utövat beslutanderätten på ett riktigt
sätt. Det är därför viktigt att tänka på återrapportering till kommunstyrelsen och
nämnderna. Återrapportering sker genom anmälan till sekreteraren i kommunstyrelsen
eller nämnderna.
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1

Allmänna ärenden

1.1

Krisledningsnämnd
I enlighet med ”Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”.
Delegat

Vidaredelegering

Kommentar

Utskottet för stöd och
strategi
1.2

Yttrande hemvärnsförordningen
Yttrande i ärende enligt hemvärnsförordningen.
Delegat
Kommundirektör

1.3

Vidaredelegering
Socialchefen

Kommentar

Pandemiplan
Rätt att revidera kommunens Pandemiplan.
Delegat

Vidaredelegering

Kommentar

Utskottet för stöd och
strategi
1.4

Allmänna handlingar
Beslut om att inte lämna ut handling som förvaras hos kommunstyrelsen samt
fullgörande i övrigt av uppgifter som angår kommunstyrelsen som myndighet
enligt 2 kap. Tryckfrihetsförordningen (TF) och Offentlighets- och sekretesslagen
(OSL).
Delegat
Kommundirektör

1.5

1.6

Vidaredelegering
Stabschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde

Remittering av ärenden inom kommunen
Rätt att besluta om att remittera motioner, betänkanden, medborgarförslag och
externa förslag till förvaltningar, nämnder och styrelser.
Delegat

Vidaredelegering

Kommundirektör

Handläggare
kanslienheten

Kommentar

Brådskande ärenden
Beslut i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas
(6 kap. 39 § KL), exempelvis fastställd remisstid som inte medger att yttrandet
behandlas vid ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige.
Delegat
Kommunstyrelsen
ordförande

Vidaredelegering
Får ej vidaredelegeras

Kommentar
Kommunstyrelsens vice
ordförande inträder vid
förfall för
kommunstyrelsen
ordförande
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1.7

Yttranden som inte har principiell betydelse
Beslut att lämna yttrande som inte är av principiell betydelse för den kommunala
självstyrelsen.
Delegat
Kommunstyrelsens
ordförande

1.8

Kommentar

Avvisning av överklagande
Beslut om att avvisa för sent ankommet överklagande mot beslut tagna i
kommunstyrelsens verksamhet (45 § förvaltningslagen).
Delegat
Kommundirektör

1.9

Vidaredelegering

Vidaredelegering
Kanslichefen

Kommentar

Omprövning av beslut
Beslut om omprövning enligt 38 § förvaltningslagen.
Delegat
Den som fattat beslutet

Vidaredelegering

Kommundirektör

Kommentar
Efter samråd med
närmaste chef
I angiven ordning

1.10 Yttranden med anledning av överprövning av delegationsbeslut
Yttranden med anledning av överklagande eller laglighetsprövning av ett beslut
som fattats med stöd av delegation
Delegat
Den beslutande i samråd
med närmaste chef.

Vidaredelegering

Kommentar

1.11 Yttranden med anledning av överprövning av nämnd-/utskottsbeslut
Yttranden med anledning av överklagande eller laglighetsprövning av ett beslut
som fattats av nämnd/utskott

1.12

Delegat

Vidaredelegering

Ordförande

Vice ordförande

Kommentar
Ordförande i
kommunstyrelsen/
utskottet för stöd
och strategi

Yttrande över lag om allmän kameraövervakning
Avge yttrande för kommunen i ärenden enligt lagen om allmän
kameraövervakning.
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering

Kommentar
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1.13 Yttrande över ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter
om allmän sammankomst
Avge yttrande för kommunen i ärenden om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter om allmän sammankomst.
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering
Näringslivsutvecklare

Kommentar

1.14 Beslut om utbildningar, kurser och utrikes tjänsteresa för förtroendevalda
Delegat
Kommunstyrelsens
ordförande

Vidaredelegering

Kommentar

Vidaredelegering

Kommentar
Efter samråd med
kommunstyrelsens
ordförande

1.15 Beslut om representation
Delegat
Kommundirektör

1.16 Heraldiskt vapen
Beslut att tillåta att använda kommunens heraldiska vapen.
Delegat

Vidaredelegering

Kommentar

Kommunstyrelsens
ordförande
1.17 Fastställande av dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och riktlinjer för
gallring
Rätt att fastställa dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och riktlinjer för
gallring av allmänna handlingar, allt inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde.
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering
Kanslichefen

Kommentar

1.18 Skyddsjakt
Ärenden rörande jakt/skyddsjakt inom ordinarie jakttider.
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering
Näringslivsutvecklare

Kommentar

1.19 Hemställan till Länsstyrelsen om skyddsjakt
Hemställan till Länsstyrelsen om skyddsjakt då åtgärd anses nödvändig
utanför ordinarie jakttider.
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering
Näringslivsutvecklare

Kommentar

1.20 Vidaredelegation
Rätt att vid förfall för angivna tjänstemannadelegater själv utöva den delegerade
beslutanderätten eller vidaredelegera denna till annan anställd hos kommunen.
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering

Kommentar
8
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2

Ekonomiärenden

2.1

Beslutsattest
Beslut om att utse befattning samt ersättare med rätt att beslutsattestera.
Delegat
Kommundirektör

2.2

Vidaredelegering
Ekonomichef

Kommentar

Vidaredelegering
Ekonomichef

Kommentar

Avskrivning av fordringar
Beslut om att avskriva fordringar överstigande 10 000 kr som på grund av
ekonomiska svårigheter hos betalaren inte är möjliga att driva in.
Delegat
Kommundirektör

2.6

Kommentar

Överenskommelse om fordringar
Beslut om överenskommelse om betalning av fordran överstigande 10 000 kr,
antagande av ackord, ingående av förlikning och slutande av annat avtal.
Delegat
Kommundirektör

2.5

Vidaredelegering
Ekonomichef

Placering av stiftelsemedel
Beslut om placeringar av stiftelsemedel på bankkontor och hos kapitalförvaltare.
Delegat
Kommundirektör

2.4

Kommentar

Donationsfonder
Beslut om utdelning från donationsfonder.
Delegat
Kommundirektör

2.3

Vidaredelegering
Får ej vidaredelegeras

Vidaredelegering
Ekonomichef

Kommentar

Medlemskap i föreningar och organisationer med verksamhet som anknytertill
kommunens verksamheter
Rätt att inom antagen budgetram teckna medlemskap i föreningar och
organisationer.
Delegat
Utskottet för stöd- och
strategi

Vidaredelegering

Kommentar
Inom eget
verksamhetsområde

9
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3

Fastighetsärenden

3.1

Ombud vid lantmäteriförrättningar
Rätt att som ombud företräda kommunen och föra kommunens talan vid
lantmäteriförrättningar.
Delegat
Kommundirektör

3.2

Vidaredelegering
Mark- och
exploateringsingenjör

Kommentar

Yttrande över remisser där kommunen ska yttra sig som fastighetsägare
Rätt att avge yttrande för kommunen i ärenden där kommunen ska yttra sig
som fastighetsägare.
Delegat
Kommundirektör

3.4

Kommentar

Rätt att teckna avtal vid lantmäteriförrättningar
Rätt att besluta om att som ombud för kommunen träffa för kommunen bindande
avtal vid förrättningar om förvärv eller avstående av mark till ett förrättningsvärde
av högst 50 000 kr inom given budget.
Delegat
Kommundirektör

3.3

Vidaredelegering
Mark- och
exploateringsingenjör

Vidaredelegering
Mark- och
exploateringsingenjör

Kommentar

Överlåta och förvärva fastighet
Överlåta och förvärva fastighet till ett belopp av högst 500 000 kr.
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering

Kommentar

Överlåta och förvärva fastighet till ett belopp från 500 001 kr upp till högst
1 000 000 kr.
Delegat
Utskottet för stöd och
strategi
3.5

Vidaredelegering

Kommentar

Rätt att träffa arrendeavtal, servitutsavtal och nyttjanderättsavtal om
kommunal mark
Delegat

Vidaredelegering

Kommundirektör

Näringslivschef

Kommentar

10
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4

Upphandlingsärenden

4.1

Teckna avtal för köp, leasing och hyra av varor och tjänster som är
nämndövergripande
Rätt att besluta om att avtala om att köpa, leasa och hyra varor och tjänster som är
nämndövergripande, avser både upphandling och slutande av avtal för en period
av högst fem år.
Delegat
Ekonomichef
Kommundirektör

4.2

Vidaredelegering
Ekonomichef

Kommentar
Vid leasing ska samråd
ske med upphandlaren.

Köp, leasing och hyra av varor och tjänster inom respektive
förvaltnings verksamhetsområde
Rätt att teckna avtal och överenskommelser om att köpa, leasa och hyra varor och
tjänster inom respektive förvaltnings verksamhetsområde (avser både
upphandling och slutande av avtal).
Delegat
Ekonomichef

Vidaredelegering
Stabschef

Kommentar
Vid leasing ska samråd
med upphandlaren.
Inom respektive
verksamhetsområde.
Övriga nämnder
beslutar om delegation
inom sitt
verksamhetsområde.
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5

Personalärenden – kommunövergripande
Ärenden som anges i Reglemente för kommunstyrelsen § 6
rörande personalpolitiken - rapporteras till kommunstyrelsen

5.1

Rätt att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor
om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare
Delegat
Kommundirektör

5.2

Kommentar

Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om
förhandlingsrätt utom vad gäller §§ 11–14 och 38, lagen om medbestämmande i
arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden
Delegat
Kommundirektör

5.3

Vidaredelegering
Personalchef

Vidaredelegering
Personalchef

Kommentar

Rätt att besluta om stridsåtgärder under pågående arbetsmarknadskonflikter
Delegat
Kommunstyrelsens
ordförande

Vidaredelegering

Kommentar
I ett konfliktläge som
kräver ett så brådskande
beslut att det inte är
möjligt att avgöra
kommunstyrelsens
avgörande
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Ärenden som utgår ifrån kommunstyrelsens kommunövergripande roll rapporteras till kommunstyrelsen
5.4

Rätt att besluta om antagande av kollektivavtal, principöverenskommelser och
motsvarande enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) arbetsgivarpolitiska avdelning
Delegat

Vidaredelegering

Kommentar

Kommundirektör och
personalchef i förening
5.5

Företräda kommunen i tvister om tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga
lagar och kollektivavtal
Delegat
Kommundirektör

5.6

Kommentar

Rätt att besluta om undantag från anställningsstopp
Delegat
Stabschef

5.7

Vidaredelegering
Personalchef
Vidaredelegering

Kommentar

Rätt att besluta om särskild avtalspension – enskilt avtal med anställd
För kommundirektör
Delegat
Kommunstyrelsens
ordförande

Vidaredelegering
Får ej vidaredelegeras

Kommentar
Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult

Vidaredelegering
Får ej vidaredelegeras

Kommentar
Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult och
kommunstyrelsens
ordförande

Delegat

Vidaredelegering

Kommentar

Stabschef

Får ej vidaredelegeras

Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult

För stabs/förvaltningschef
Delegat
Kommundirektör

För övriga medarbetare
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5.8

Rätt att besluta om chefslösningar eller andra pensionslösningar – enskiltavtal
med anställd om avvikelse från KAP-KL eller AKAP-KL
För kommundirektör
Delegat
Kommunstyrelsens
ordförande

Vidaredelegering
Får ej vidaredelegeras

Kommentar
Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult

Vidaredelegering
Får ej vidaredelegeras

Kommentar
Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult och
kommunstyrelsens
ordförande

Vidaredelegering
Får ej vidaredelegeras

Kommentar
Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult

För stabs/förvaltningschef
Delegat
Kommundirektör

För övriga medarbetare
Delegat
Stabschef

5.9

Rätt att utse ersättare för stabs/förvaltningschef vid semester
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering
Stabs/förvaltningschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Övriga nämnder beslutar
om delegation inom sitt
verksamhetsområde.

5.10 Rätt att utse ersättare för stabs/förvaltningschef vid frånvaro (ej semester)
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering

Kommentar

14
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Följande beslut redovisas till respektive anställningsmyndighet (nämnd)
5.11 Rätt att besluta om anställning inklusive lönesättning för medarbetare,
exklusive Kommundirektör och stabs/förvaltningschef
För enhetschef
Delegat
Stabschef

Vidaredelegering

Kommentar
Gäller inte
visstidsanställning
kortare än 6 månader

Delegat

Vidaredelegering

Stabschef

Enhetschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde

För övriga medarbetare

Gäller inte
visstidsanställning
kortare än 6 månader
5.12 Rätt att godkänna bisyssla
För Kommundirektör
Delegat

Vidaredelegering

Kommentar

Vidaredelegering

Kommentar

Vidaredelegering

Kommentar

Kommunstyrelsens
ordförande
5.13 Rätt att godkänna bisyssla
För stabs/förvaltningschef
Delegat
Kommundirektör
5.14 Rätt att godkänna Bisyssla
För övriga medarbetare
Delegat
Stabschef

5.15 Rätt att bevilja ej avtalsreglerad tjänstledighet
För kommundirektör
Delegat

Vidaredelegering

Kommentar

Vidaredelegering

Kommentar

Vidaredelegering

Kommentar

Kommunstyrelsens
ordförande
För stabs/förvaltningschef
Delegat
Kommundirektör
För övriga medarbetare
Delegat
Stabschef
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5.16 Rätt att besluta om disciplinåtgärd och avstängning
För kommundirektör
Delegat
Kommunstyrelsens
ordförande

Vidaredelegering
Får ej vidaredelegeras

Kommentar
Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult

För stabs/förvaltningschef
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering
Får ej vidaredelegeras

Kommentar
Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult och
kommunstyrelsens
ordförande

Delegat

Vidaredelegering

Stabschef

Får ej vidaredelegeras

Kommentar
Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult

För övriga medarbetare

5.17 Rätt att besluta om förflyttning eller omplacering mellan förvaltningar vid
oenighet
Delegat

Vidaredelegering

Kommundirektör

Kommentar
Efter samråd med
berörd
stabs/förvaltningschef

5.18 Rätt att besluta om uppsägning på grund av arbetsbrist
Delegat

Vidaredelegering

Stabschef

Får ej vidaredelegeras

Kommentar
Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult

5.19 Rätt att besluta om uppsägning på grund av medarbetarespersonliga
förhållanden, avsked
Delegat
Stabschef

Vidaredelegering
Får ej vidaredelegeras

Kommentar
Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult

Beskrivning av ansvarsområden och fördelning av uppdrag och befogenheter ska
för chefer beskrivas i särskild uppdragshandling och vid behov även för annan
medarbetare.
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6

Personalärenden– kommunstyrelseförvaltningen

6.1

Rätt att besluta om arbetsfördelning
Delegat

Vidaredelegering

Kommundirektör
Stabschef
6.2

Vidaredelegering

Kommentar
Inom eget
verksamhetsområde

Rätt att besluta om kommunstyrelseförvaltningens organisation
Delegat
Kommundirektör

6.4

Inom eget
verksamhetsområde

Rätt att besluta om förflyttning
Delegat
Kommundirektör
Stabschef

6.3

Kommentar

Vidaredelegering

Kommentar

Rätt att utse ersättare för Kommundirektören vid egen semester
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering

Kommentar
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7

Verksamhetsärenden

7.1

Bidrag inom Ramprogram för entreprenörskap och lokal utveckling
Enligt antagna riktlinjer för verksamheten till ett belopp av högst 50 000 kr.
Delegat
Kommundirektör

7.2

Vidaredelegering
Mark- och
exploateringsingenjör

Kommentar

Vidaredelegering
Näringslivutvecklare

Kommentar

Vidaredelegering
Näringslivsutvecklare

Kommentar

Utbetalning av särskilt driftbidrag till vägsamfällighet
Delegat
Kommundirektör

7.7

Kommentar

Yttrande över ansökan om tävling på väg
Delegat
Kommundirektör

7.6

Vidaredelegering

Yttrande över nyttjande av allmän plats
Delegat
Kommundirektör

7.5

Näringslivschef

Yttrande som kommunen ska lämna till annan myndighet som berör
infrastruktur, markanvändning eller etablering i kommunen eller i dess
närhet
Delegat
Kommundirektör

7.4

Kommentar

Beslut att genomföra detaljplaner
Delegat
Utskottet för stöd och
strategi

7.3

Vidaredelegering

Vidaredelegering
Näringslivschef

Kommentar
Enligt antagna riktlinjer

Teckna avtal för marknadsföringsbidrag till föreningar
Delegat
Utskottet för stöd och
strategi

Vidaredelegering

Kommentar
Inklusive fastställande av
belopp för
marknadsföringsbidrag
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8

Dataskyddsförordningen (GDPR)

8.1

Beslut om rätt till tillgång (s.k. registerutdrag) samt beslut att neka begäran om
tillgång
Delegat
Kommundirektör

8.2

8.3

Delegat

Vidaredelegering

Kommentar

Kommundirektör

Stabschef

Inom respektive
verksamhetsområde.
Artikel 16 GDPR
Artikel 12.5 GDPR

Beslut om radering av personuppgifter samt beslut att neka begäran om
radering
Vidaredelegering
Stabschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Artikel 17 GDPR
Artikel 12.5 GDPR

Beslut om rätt till begränsning av behandling samt beslut om att neka begäran
om begränsning
Delegat
Kommundirektör

8.5

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Artikel 15 GDPR
Artikel 12.5 GDPR

Beslut om rättelse av felaktiga personuppgifter samt beslut att neka begäran om
rättelse

Delegat
Kommundirektör

8.4

Vidaredelegering
Stabschef

Vidaredelegering
Stabschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Artikel 18 GDPR
Artikel 12.5 GDPR

Beslut om underrättelse om rättelse, radering eller begränsning av behandling
enligt artikel 16–18 GDPR ska ske till mottagare till vilka personuppgifter
lämnats ut
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering
Stabschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Underrättelse behöver
ej ske om det visar sig
omöjligt eller medför
en oproportionell
ansträngning
Artikel 19 GDPR
Artikel 12.5 GDPR
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8.6

Beslut om rätt till dataportabilitet (överföring) av personuppgifter och beslut om
att neka dataportabilitet
Delegat
Kommundirektör

8.7

8.8

Vidaredelegering
Stabschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Artikel 20 GDPR
Artikel 12.5 GDPR

Beslut om att inte behandla personuppgifter efter invändning samt beslut att
behandla personuppgifter trots invändning
Delegat

Vidaredelegering

Kommentar

Kommundirektör

Stabschef

Inom respektive
verksamhetsområde.
Artikel 21 GDPR
Artikel 12.5 GDPR

Företräda myndigheten när enskilda överklagar myndighetens beslut avseende
rättigheter enligt artikel 12–22 GDPR, om beslutet fattats på delegation
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering
Stabschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Har ett beslut fattats av
nämnden i dess helhet
(och inte på
delegation) är det inte
möjligt att delegera
beslutanderätten när
det gäller yttranden
med anledning av att
nämndens beslut har
överklagats.
6 kap. 38 § KL

8.9

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering
Stabschef
Samma delegat som har
delegering att teckna
huvudavtal/tjänsteavta
l.

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Artikel 28 GDPR
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8.10 Beslut om att anta registerförteckning
Inom kommunstyrelseförvaltningen
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering
Personuppgiftsombud
Stabschef (ersättare)

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Personuppgiftsombud
kommer eventuellt
byta namn framöver
Artikel 30 GDPR

8.11 Beslut om personuppgiftsincidenter ska anmälas till tillsynsmyndigheten eller
inte
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering
Stabschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Anmäls inom 72
timmar från att
personuppgiftsansvarig fick vetskap
om incidenten
Artikel 33 GDPR

8.12 Bedöma om de registrerade ska få information vid en personuppgiftsincident och
i förekommande fall lämna information till de registrerade
Delegat

Vidaredelegering

Kommundirektör

Stabschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde
Om incidenten leder till
en hög risk för fysiska
personers rättigheter
och friheter ska
information lämnas.
Artikel 34 GDPR
Artikel 12.5 GDPR
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8.13 Ta ut avgift för åtgärder enligt artikel 13–14 och 15–22 och 34 GDPR
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering
Stabschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Information enligt
artikel 13–14 samt all
kommunikation och
alla åtgärder enligt
artikel 15–22 och 34
ska tillhandahållas
kostnadsfritt. Om
begäran är uppenbart
ogrundad eller orimlig,
får myndigheten ta ut
en rimlig avgift.
Artikel 12.5 GDPR

8.14 Bedöma om konsekvensbedömning ska göras vid en personuppgiftsbehandling
och eventuellt samråd med tillsynsmyndigheten ska ske
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering
Stabschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Artikel 35–36 GDPR

8.15 Utse dataskyddsombud eller ersättare för dataskyddsombud
Delegat
Delegation inte möjlig

Vidaredelegering

Kommentar
Artikel 37.1 GDPR

8.15 Företräda myndigheten vid yttranden till tillsynsmyndigheten vid eventuella
klagomål eller tillsynsärenden
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering
Stabschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
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Verkställighetsuppgifter
Nedanstående är exempel på vad som ska betraktas som ren verkställighet
1. Arbetsbeskrivning för underställd personal
2. Svara för arbetsrutiner
3. Förläggning av arbetstid
4. Ledigförklara vakant tjänst
5. Vakantsättning av tjänst
6. Återbesättningsprövning av tjänster
7. Beslut om att anställd får kvarstå i tjänst efter uppnådd pensionsålder
8. Utfärda tjänstgöringsbetyg och tjänstgöringsintyg
9. Tillämpning av ledigheter och förmåner som följer av lag och avtal
10. Deltagande i kurs och konferens
11. Beslut om lön och eventuella förmåner vid studier
12. Bevilja medarbetares uppsägning samt eventuell förkortad uppsägningstid
13. Beslut om förmåner vid ledighet för centralt fackligt uppdrag
14. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning lag, avtal och andra bestämmelser om
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare
15. Teckna avtal för köp och hyra av varor och tjänster inom budget för den löpande
verksamheten som inte är av principiell betydelse
16. Pensionsförmåner enligt avtal
17. Beslut om visstidsanställningar kortare än sex månader
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KS 2022/17

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

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen

Vindbruksplan för etablering av vindkraft i Lindesbergs kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta


Lindesbergs kommunen tar inte ställning till etableringsfrågor om
vindkraft i kommunen innan vindbruksplan är beslutat.



Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen
Bergslagen att återkomma med förslag om kostnadsnivå samt vilka
kommuner som ska vara med i arbetet med framtagande av
vindbruksplan till kommunstyrelsens sammanträde 29 mars 2022.

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun ska besluta om en vinbruksplan inför kommande
ansökningar om vindkraft.
Processen för ärendet har påbörjats och Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bergslagen behöver få i uppdrag att upphandla konsulter för kommande
utredning.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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KS 2022/30

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

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelseförvaltningen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
 Att godkänna verksamhetsberättelse 2021 för
kommunstyrelseförvaltningen
Ärendebeskrivning
De flesta medarbetare har jobbat hemifrån, delvis eller helt under stora delar
av året. Det har inneburit att enheterna har blivit tvungna att hitta nya rutiner
och arbetssätt. Mycket fokus har legat på att säkerställa arbetsmiljön för både
de medarbetare som jobbar hemifrån men även för de som är på
plats. Riskbedömningar har gjorts och följts upp kontinuerligt av
enhetschef. Att kombinera utvecklingsarbete med distansarbete och att få alla
att känna dig delaktiga och ha en bra kommunikation är svårt. Arbete kring
informationssäkerhet, program för framtida ledare, utveckling av IT-baserade
verktyg kopplade till medarbetaranteckningar men också arbete kring tillbud
och arbetsskador har implementerats. Arbetet kring kompetensförsörjning
både inom kommunen men också regionalt samarbete har tagit fart.
Totalt visar kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett överskott på
17,6 Mnkr. Politisk verksamhet ger ett överskott på 10,3 Mnkr som beror på
ett överskott för planeringsreserven samt projektmedel. Ekonomistyrning och
ekonomienhet visar totalt ett överskott på 0,3 Mnkr och beror på att
planerade projekt inte kunnat genomföras. Kanslienhetens överskott beror på
att bemanningen varit lägre under vissa månader och att projekt inte kunnat
genomföras på grund av Coronapandemin. Personalenhetens överskott kan
härledas till lägre bemanning, godkända ansökningar kopplat till statliga
ersättningar, en återbetalning från företagshälsovården kopplat till ett
upparbetat överskott sedan 2016 samt att vi avvecklat träningslokaler i egen
regi. Måltidsenheten redovisar vid bokslut ett underskott på 0,2 Mnkr och det
avser främst mindre intäkter i kommunhusets café. Mark - och
exploateringsöverskott avser sålda villatomter i Vibyn i Frövi. Färdtjänst
överskott beror på pandemin och därmed är det färre personer som använder
färdtjänst.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Anette Persson
Controller

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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1 Verksamhetsberättelse
1.1 Sammanfattning
De flesta medarbetare har jobbat hemifrån, delvis eller helt under stora delar av året. Det har
inneburit att enheterna har blivit tvungna att hitta nya rutiner och arbetssätt. Mycket fokus
har legat på att säkerställa arbetsmiljön för både de medarbetare som jobbar hemifrån men
även för de som är på plats. Riskbedömningar har gjorts och följts upp kontinuerligt av
enhetschef. Att kombinera utvecklingsarbete med distansarbete och att få alla att känna dig
delaktiga och ha en bra kommunikation är svårt.
Under 2021 har arbetet med e-handel fortsatt och många medarbetare har utbildats.
Utbildningen har skett både fysiskt och digitalt.
Ett utmanande år där personalenheten både arbetat utifrån grunduppdraget men också
kunnat tillse utvecklingsarbete kopplat till uppdraget. Arbete kring informationssäkerhet,
program för framtida ledare, utveckling av IT-baserade verktyg kopplade till
medarbetaranteckningar men också arbete kring tillbud och arbetsskador har
implementerats. Arbetet kring kompetensförsörjning både inom kommunen men också
regionalt samarbete har tagit fart.
Under året har vi jobbat mycket med att öka kunskapen och förståelsen för
tillgänglighetslagstiftningen. Dessa utbildningar har varit uppdelade i olika pass, dessa har
skickats ut till alla medarbetare under hösten för att öka kunskapen inom området.
Ett arbete med att t säkerställa protokoll och säkra beslutsunderlag har skett genom att införa
gemensam beredningsprocess för kommunstyrelsen, tillväxtnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden.
För att nå ut med budskap till allmänhet och press har kommunen under 2021 köpt in och
implementerat ett pressrum. Härifrån kickar vi våra pressmeddelanden, genom detta går det
också att omvärldsbevaka vad som skrivs och sägs om Lindesbergs kommun i media.
Under året har aktiviteter genomförts för att uppmärksamma Demokratin 100år, för att
implementera kommunfullmäktiges deklaration för demokratin. En av aktiviteterna var
utbildningsdag för tjänstemän och politiker i demokrati. Utbildningsdagen genomfördes
tillsammans med Örebro universitet.
Under det gångna året har måltidsenhetens fokus främst legat på att starta upp verksamheten
i det nya produktionsköket på Lindbackaskolan. Uppstarten har inneburit många utmaningar,
vissa större än andra.
I samband med vårterminens avslut stängdes köksverksamheterna på Kristinaskolan och
Stadsskogsskolan.
När Lindbackas kök öppnade och har övertagit rollen som kommunens produktionskök så har
Lindeskolan kunnat renoveras för att anpassas till sin nya verksamhet som endast innefattar
produktion och servering till skolans elever. Renoveringen drog ut på tiden och Lindbackas
kök fick därför stötta upp genom att producera och skicka mat till Lindeskolan.
I och med att Lindeskolans kök stod klart kring månadsskiftet november/december kunde
Måltidsenheten äntligen fullfölja den organisationsförändring som påbörjades för ca två år
sedan.
De tvära vändningar som enheterna tvingats hantera har varit bidragande till att en
minskning av matsvinnet har varit svår att åstadkomma när barn- och elevantal har diffat
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kraftigt från dag till dag.
Måltidsenheten har under det gånga året fortsatt sitt aktiva arbete med "Heltidsresan" och
den genomförda organisationsförändringen möjliggjorde att deltidstjänsten kunde göras om
till fyra heltidstjänster.
IT och Teleenhetens har klarat sina tekniska och arbetsmiljöutmaningar på ett hållbart och
bra sätt övertid. Tekniska utmaningar som komponentbrist och långa leveranstider,
arbetsmiljö med "hemarbete" karantäner och smitta har påverkat enheten men genom
duktiga medarbetare har målet nåtts.

1.2 Ekonomi
Driftsredovisning
Verksamhet

Kostna
d

Intäkt

Netto

Nettobudget

Budgetavvikelse

Bokslut 2020
Netto

Kommunledning

4,7

0,3

4,4

4,4

0,0

4,7

Färdtjänst

6,1

0,2

5,9

7,4

1,5

6,8

Vägbidrag

1,2

0,0

1,2

1,6

0,4

1,4

Marknadsföringsbidrag

1,2

0,0

1,2

1,2

0,0

1,2

Politiskverksamhet

4,9

0,0

4,9

15,4

10,3

5,1

Ekonomienhet/
ekonomistyrning

9,4

0,4

9,0

9,2

0,3

7,9

Övrig verksamhet,
ekonomi

1,2

0,0

1,2

1,0

-0,2

1,1

Kanslienhet

13,3

0,9

12,5

13,2

0,7

11,1

Personalenhet

10,4

0,5

9,9

11,0

1,2

10,0

IT-teleenhet

29,5

7,8

21,6

21,2

-0,4

20,9

Övrig verksamhet,
personal

3,6

0,6

3,0

3,4

0,4

3,4

Personalbefrämjande
verksamhet

6,4

0,3

6,1

5,7

-0,4

6,9

62,7

61,6

1,1

0,9

-0,2

1,2

Näringsliv, landsbygd

3,7

0,0

3,7

3,6

-0,1

5,2

Mark- och
exploatering

7,3

5,9

1,3

5,5

4,1

5,2

165,6

78,5

87,0

104,7

17,6

92,1

Måltidsverksamhet

Totalt
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Drift
Totalt visar kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett överskott på 17,6 Mnkr. Politisk
verksamhet ger ett överskott på 10,3 Mnkr som beror på ett överskott för planeringsreserven
samt projektmedel Ekonomistyrning och ekonomienhet visar totalt ett överskott på 0,3 Mnkr
och beror på att planerade projekt inte kunnat genomföras. Kanslienhetens överskott beror
på att bemanningen varit lägre under vissa månader och att projekt inte kunnat genomföras
på grund av Coronapandemin. Personalenhetens överskott kan härledas till lägre bemanning,
godkända ansökningar kopplat till statliga ersättningar, en återbetalning från
företagshälsovården kopplat till ett upparbetat överskott sedan 2016 samt att vi avvecklat
träningslokaler i egen regi.
Måltidsenheten redovisar vid bokslut ett underskott på 0,2 Mnkr och det avser främst mindre
intäkter i kommunhusets café.
Mark - och exploateringsöverskott avser sålda villatomter i Vibyn i Frövi.
Färdtjänst överskott beror på pandemin och därmed är det färre personer som använder
färdtjänst.
Investeringar
Utgifter

Inkomster

Nettoinvestering

Budget
2021

Avvikelse
mot budget

Till ks förfogande

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

Industrirakan norra
delen Lindesberg

0,6

0,0

0,6

0,0

-0,6

E-arkiv

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

Exploateringsfastigheter

0,0

0,0

0,0

3,5

3,5

E-tjänster

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

Bussangöring
Brotorpsskolan

0,0

3,7

-3,7

0,0

3,7

Utrustning måltid

0,1

0,0

0,1

0,3

0,2

Inventarier Lindbacka

3,1

0,0

3,1

3,0

-0,1

Vändplan
Guldsmedshyttan

3,7

0,0

3,7

5,4

1,7

Exploateringsmark
Frövi

1,4

0,0

1,4

15,9

14,5

Nytt villaområde
Lindesberg

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

Hållplatser

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

Gång- och cykelväg enlig
plan

0,0

0,0

0,0

2,5

2,5

Gång- och cykelväg
Siggebohyttevägen

3,0

1,0

2,0

1,1

-0,9

12,1

4,7

7,4

42,8

35,4

Projekt

Summa investeringar
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Invester ingar
Nytt villaområde har varit överklagat men har i slutet på 2021 vunnit lagakraft och kommer
att påbörjas under 2022 vid Torphyttan.
Gång- och cykelvägar enligt plan där har bidrag sökt och är beviljade under 2022 så där
kommer projekten påbörjas under 2022.
Exploateringsmark Frövi är påbörjat och kommer att starta upp under 2022, då en etablering
är pågång där.
Vändplan i Guldsmedshyttan slutförs under 2022 och intäkter kommer att sökas under 2022
för projektet.
Projektet exploateringsfastigheter har inget använts då inga markinvesteringar har skett.
Bussangöring vid Brotorpsskolan är färdigställd under 2020 med bidrag från Trafikverket har
inkommit under 2021. Så totalt blev det en negativ avvikelse för projektet med 3,5 Mnkr.

1.3 Grunduppdrag
Gr unduppdr ag

Arbetsgivare
Grunduppdraget uppnås till
stor del

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

Driva utveckling och leverans
av servicetjänster till övriga
förvaltningar och politiken
inom befintliga regelverk.
Grunduppdraget uppnås

Analys
Grunduppdraget bedöms vara uppfyllt och med en bra kvalité trots en
pågående pandemi som påverkar alla mer eller mindre. Förändringen av
uppfyllelsen av grunduppdraget beror främst på ökningen av pandemin
under sen hösten och vintern.
Distansarbetet har innebär nya arbetssätt för medarbetare och chef.
Förvaltningen har jobbat och jobbar med omfallsplanering för att säkerställa
att arbetsuppgifter alltid kan genomföras. Risk- och konsekvensanalyser görs
löpande gällande distansarbetet och arbetsmiljön vid hemmaarbete. Stort
fokus på arbetsmiljöfrågor sker utifrån gällande läge.
Det finns dock en risk med nya typer av sjukskrivningar för "hemarbetande"
utifrån Corona-situationen. Det finns också en risk för att de som arbetar
hemma utesluts på ett sätt då de inte deltar i de dagliga diskussionerna. Om
detta sker under lång tid kan det få långvariga negativa konsekvenser.
Grunduppdraget bedöms uppnås med en bra kvalité utifr ån de
förutsättningar som varit under år 2020 och fortfarande pågår.
Måltidsenheten första prioritet är att alla barn, elever och äldre ska få mat
trots problem med uteblivna leveranser och stundtals låg bemanning.
Köket på nya grundskolan Linbacka öppnade i januari och det har upplevts
positivt av personal och elever.
Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital
service på grund av funktionsnedsättning. Styrs av lagen om tillgänglighet till
digital offentlig service. Eftersom webbplatsen ständigt uppdateras kommer
vi alltid se över vårt innehåll utifrån design, språk och webbstruktur. Mycket
arbete har gjorts med webbstruktur men arbete kvarstår med språk och
design. Detta bör övergå till egen kontroll och in i det linjära arbetet för
kanslienheten under 2023.
En utveckling och tillgänglighetsanpassning har under året har skett gällande
bygglovshanteringen, presentationen av Årsredovisningen för 2021 kommer
att förbättras, strukturen för kommunens styrande dokument har gjort om
för att förenkla samt att länkar finns till de dokument som kommunen
samarbetar kring med andra parter.
Ett flertal e-tjänster har utvecklats och införts under året. Exempel på dess är
inventarieförteckning, ansökan om vägbidrag, anställningsavtal, e-handel
utvecklas etappvis på förvaltningarna.
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Gr unduppdr ag

Analys
Under 2022 så kommer en tjänstekatalog att införas för samtliga datorer, där
alla chefer kan se de datorer som finns inom sina verksamheter samt vad de
kostar.
Kanslienheten har utvecklat sina beredningsprocesser tillsammans med
politiken för att säkerställa vilka ärenden som kommer med på
dagordningen.

Stödja och utveckla
kommunens näringsliv och
infrastruktur
Grunduppdraget uppnås
till stor del

Dialogen med näringslivet genomförs på olika sätt, formaliserade inom
ramen för Näringslivsenhetens uppdrag, och i det vardagliga arbetet mellan
en kommunal organisation inklusive de kommunala bolagen och företag
samt invånare i Lindesbergs kommun. En träff med kommunens verksamma
mäklare har genomförts för att få en bättre bild av kommunens attraktivitet
som bostadsort. Kontakten med kommunens mäklare kommer fortsätta.
Strukturen för företagsbesöken har strukturerats om och anpassas mot
exempelvis utfallet av de rankingar som kommunen tillhandahåller.
Näringslivsenheten är representerade i olika forum och sammanslutningar
tillsammans med det lokala Näringslivet. Ett internt arbete pågår gällande
kommunikation och marknadsföring. Näringslivsenheten har tillfälligt ställt
om en tjänst till att arbeta en del av en heltidstjänst med kommunikation
kopplat till Näringslivsfrågor.
Kommunikation där vi som kommun berättar för invånare vad vi gör, varför
vi gör det och vad vi önskar för effekt av det vi gör behöver förbättras. Det
finns en god förbättringspotential i kommunikationsarbetet, både internt och
externt.

1.4 Kvalitetsfaktorer
Kvalitetsfakt or
Att avtalen är
uppdaterade
Driva och skapa
förutsättningar för
etableringar och för
kommunen värdeskap
ande investeringar

Gr ad av kvali tet

Kvalitetsindikator

Kvalitén
uppnås

Antalet avtal som inte
är uppdaterade

Kvalitén är på
väg att uppnås

Utfall
2020

Utfall
2021

Tr end
0

Antal deltagare
företagsfrukostar

55

Rätt mat till rätt
person

Kvalitén
uppnås

Antalet inrapporterade
avvikelser på att fel mat
har serverats

0

0

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

Kvalitén
uppnås

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

4,27 %

5,34 %

Kvalitetssäkring av
personal- och
lönesystem,
ekonomisystem
avseende
funktionalitet,
behörighet och
informationssäkerhet

Kvalitén är på
väg att uppnås
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Kvalitetsfakt or

Gr ad av kvali tet

Utfall
2020

Utfall
2021

Sjukfrånvaro hos
medarbetare

6,77 %

5,34 %

Tr end

Kvalitén
uppnås

Positiv matupplevelse
Friska medarbetare

Kvalitetsindikator

Kvalitén är på
väg att uppnås

Näringsriktig- och
variationsrik kost

Kvalitén
uppnås

Att avt alen är uppdater ade
Det sker ett löpande arbete med att hålla avtal uppdaterad och blir allt viktigare när fler
verksamheter utbildas och beställer varor via inköpsportalen. När fler verksamheter gör sina
inköp via inköpsportalen så är det viktigt att avtalen är uppdaterade annars kan inte
verksamheterna inhandla sina produkter.
För att minimera riskerna att de blir luckor i avtalen så har bla en inköpskartläggning skett
samt att en e-tjänst har införts för upphandling som ska lämnas in av verksamheterna när en
upphandling ska ske och även för att kunna planera vilka upphandlingar som behöver
prioriteras för att minimera risken att de hinna löpa ut i tid.
Dr iva och skapa för utsättningar för etabler ingar och för kommunen vär deskapande
invester ingar
Mark för bostäder och industrietableringar är nyckeln till utveckling. Vi ska kunna möta upp
den efterfrågan som finns eller i framtiden kommer att komma.
Därför är samarbetet med samhällbyggnadsförvaltningen, de kommunala bolagen och
samhällsbyggnadsförbundet avgörande i fråga om att ha etableringsbar mark färdig.
Ett strategiskt arbete för att säkerställa detta har initierats.
Rätt mat till r ätt per son
Inga avvikelser har skett.
Attr ak tiv ar betsgivar e med fokus på ar bet smiljö, ledar skap, medar bet ar skap och
k ompetensför sör jning
Genom en omorganisation har enheten givits bättre förutsättningar att fokusera på sitt
grunduppdrag. Detta medför vidare en ökad arbetsglädje och en mer hanterbar arbetsmiljö.
Medbestämmande och gott medarbetarskap är viktigt och skapar en attraktivitet för att
arbeta på Näringslivs - och infrastrukturenheten. Arbetsbördan är i vissa funktioner en
utmaning att hålla på rimliga nivåer. I de fallen förs dialog mellan chef och medarbetare för att
tydligt prioritera arbetsuppgifter. En transparens och öppenhet finns även gällande
utmaningar vi står inför och hur vi gemensamt kan lösa dessa. Ett grundläggande arbete har
vid organisationsförändringen även gjort avseende näringslivs- och infrastrukturenhetens
grunduppdrag. Alla på enheten har ännu inte gått utbildning i arbetsmiljö. Alla medarbetare
har möjlighet till kompetensutveckling, det genomförs i dialog mellan chef och medarbetare.
Det nya produktionsköket på Lindbackaskolan har möjliggjort en personaleffektivisering
inom måltidsverksamheten. Produktionen på de tre köksenheterna Brotorp Norra, Brotorp
södra och Stadsskogsskolan har slagits samman och förlagts på Lindbacka. Den
Kommunstyrelseförvaltning, Verksamhetsberättelse
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omorganisation som ägt rum inom Måltidsenheten har gett verksamheten tillfälle att se över
medarbetarnas kompetens samt fördelning av denna.
Omorganisationen har medfört en mycket positiv effekt på kommunens arbete med
"Heltidsresan" då fyra deltidstjänster har kunnat göras om till heltidstjänster. Det gör att
Måltidsenheten har kommit ytterligare lite närmare kommunens mål om att kunna erbjuda
heltidstjänster till de som önskar.
Validering har varit och är en viktig del i Måltidsenhetens arbete med kompetensförsörjning.
De måltidsbiträden som har kompetens och vilja erbjuds möjligheten till en validering. Även
om vi i första hand söker efter medarbetare med kockutbildning i samband med rekrytering
så ser vi även till möjligheten att anställa biträden som sedan kan erbjudas en validering.
Medarbetarnas årliga kompetensutbildning har sedan pandemins start inte kunnat
genomföras så som önskat och enligt plan. Största anledningen till det, har varit det
ansträngda bemanningsläget med bitvis hög frånvaro bland medarbetarna.
Måltidsenheten har i nuläget 57 kockar och 11 måltidsbiträden anställda.
Fördelningen mellan sysselsättningsgraderna ser ut enligt följande;
Kockar:
100% = 51 personer
75%-99% = 7 personer
Biträden:
100% = 4 personer
75%-99% = 6 personer
50%-75% = 4 personer
Den senast genomförda medarbetarenkäten från år 2021 visar ett något lägre deltagande än
år 2020. Dock har andelen medarbetare som ser fram att gå till sitt arbete ökat sedan år 2020,
till 4,31%
Måltidsenhetens sjukfrånvarostatistik visar en liten ökning jämfört med siffrorna från år
2020. Den totala sjukfrånvaron inom måltidsenheten ligger på 6,74% vilket innebär att vi inte
når upp till kommunens mål på 5%. Statistiken visar på att det är korttidsfrånvaron som har
ökat vilket vi bedömer har sin orsak i pandemin. Gruppen medarbetare inom Måltidsenheten
har inga möjligheter att kunna utföra sitt arbete på distans vilket har inneburit att "minsta
lilla" symptom har inneburit sjukfrånvaro. Måltidsenheten har svårt att hissa kockar vid
vakanser, ett samarbete pågår med hotell- och restaurangprogrammet på Lindeskolan.
Personalenheten arbetar internt med frågor gällande att tillse och upprätthålla
specialistkompetens genom deltagande i webutbildningar som anordnas främst genom
Sveriges kommuner och regioner. Hög arbetsbelastning och hög grad av distansarbete
innebär utmaningar och mer arbete behövs för att internt känna att gruppen mår bra och
utvecklas tillsammans i covidtider. Enheten har som mål att årligen bistå med praktik till
studenter, vilket inte kunnat genomföras under covid. Praktikperiod inom lön inledd i slutet
av året. Stort fokus att kunna bistå med stöd utifrån utmaningar inom arbetsmiljöområdet
inom andra verksamheter på grund av covid. Medarbetarenkät genomförd under november
och återkoppling under december. Hög svarsfrekvens inom enheten och fokus på att inför
2022 utarbeta utvecklingsområden kopplat till arbetsmiljö inom enheten.
För att lyckas med rekryteringar så räcker det inte längre att annonsera på
arbetsförmedlingen utan det krävs fler kanaler för att få bra sökande exempelvis Linkedln.
Det är även viktig att ha bra rutiner när eventuella singelkompetenser slutar eller blir sjuka så
att sårbarheten inte blir så stor och det jobbas med detta hela tiden.
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Uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet sker digitalt from 2021 av alla enheter i
kommunens ledningssystem enligt inlagd checklista för att beslutas i respektive nämnd.
Kvalitetssäkring av personal- och lönesystem, ekonomisystem avseende funktionalitet,
behörighet och informationssäkerhet
Utifrån internkontroll samt omvärldsanalys sker ett kontinuerligt arbete för att kvalitetssäkra
och informationssäkra personal- och lönesystem. Arbetet behöver ses över ett flertal år.
Översyn av behörigheter, renodla roller och uppdrag samt utveckla digitala processer sker
och flera utvecklingsområden är också genomförda. Arbetsbelastningen är en riskfaktor för
att inte kunna genomföra utvecklingsarbete i den omfattning som skulle behövas. Under året
har rollen som administratör sett över inom personalenheten och en uppgiftsminimering
utförts, vilket innebär att man endast ska ha tillgång till det man behöver för sitt
arbetsområde.
Ett arbete har påbörjats med att identifiera samtliga
Positiv matupplevelse
Måltidsenheten jobbar aktivt med att bidra till att gästerna upplever en positiv matupplevelse
när de besöker våra restauranger och matsalar.
Under år 2021 har störst fokus legat på att gästerna i Lindbackas nya skolrestaurang ska
glädjas åt en trevlig restaurangmiljö och vällagad mat med större valmöjligheter. Enheten har
fått mycket positiv feedback från gästerna och vi upplever därför att enheten har lyckats bra.
Parallellt med Lindbacka arbetar vi såklart kontinuerligt med övriga enheter inom vår
verksamhet. Stor vikt har lagts på att laga mycket mat från grunden och i möjligaste mån
erbjuda gästen en större valmöjlighet in samband med servering av lunch.
Genom kostråd inom både skola och äldreomsorg har våra gäster möjlighet att föra fram
önskemål och vara med och påverka den mat som Måltidsenheten tillhandahåller. Dessa
möten med gästen ger vår verksamhet viktig feedback. Detta är anledningen till att
Måltidsenheten uppmuntrar till dessa forum.
Friska medarbetare
Coronapandemin har förändrat arbetssättet på kommunstyrelseförvaltningen möten sker
digitalt på enheterna, både med andra personer och inom enheterna. Vissa dagar i veckan
arbetar personalen hemma i de fall det fungerar bra. En inventering av arbetsuppgifter som
måste utföras på enheterna har gjorts så att tredje man inte blir påverkad. Medarbetare
uppmuntras till att använda friskvårdstimme och ta pauser under arbetsdagen. Detta har inte
minst varit viktigt under pandemin då vi alla har arbetat hemma.
Få upplever större svårigheter med hemarbete men flertalet upplever att de saknar samvaron
med kollegorna. Riskbedömning görs med varje medarbetare gällande distans- och
kontorsarbete.
Näringsriktig- och variationsrik kost
Vi har numer en gemensam matsedel som vi tillsammans har tagit fram för förskola,
grundskola och gymnasieskola. Den är framtagen utifrån livsmedelsverkets
rekommendationer.
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1.5 Utvecklingsmål
Måluppfyllnad

Utvecklingindikator

Stärka samverkan
med det lokala
näringslivet

Målet är på väg att uppfyllas

Antal
deltagare
företagsfruk
ostar

Arbeta för att
servicepunkterna ska
vara en naturlig motor
för
landsbygdsutveckling,
mötesplats och
idégenerator i våra
mindre orter och för
våra företag på
landsbygden

Målet är på väg att uppfyllas

Utveckla och
tillgängliggöra
kommunens
hemsida så att alla kan
tillgodose sig
information på
hemsidan

Målet är på väg att uppfyllas

Utveckla en
kommunövergripande
kompetensförsörjning
splan

Målet är på väg att uppfyllas

Utveckla digitala
processerna

Målet är på väg att uppfyllas

Förbättra dialogen
och det interna
samarbetet med sina
kunder

Målet är på väg att uppfyllas

Utveck lingsmål

Utfall
2020

Utfall
2021

Tr end

55

Stär k a samver kan med det lokala när ingslivet
I arbetet med att utveckla kommunens tillverkande industri är samarbetet med Business
region Örebro, ansvariga avdelningar på region Örebro samt i vissa fall även Länsstyrelsen av
största vikt.
Flera arbeten pågår även med infrastrukturfrågor avseende riksväg 50 och kollektivtrafiken i
Lindesbergs kommun. I det arbetet förs en nära dialog med kommunens industriföretag,
kranskommuner, region och statliga myndigheter.
Flera industrier, större som mindre, pekar på en kompetensbrist i montörsled men även av
mer specialiserad kompetens. Arbeten för att stärka kompetensförsörjningen till industrin
pågår i såväl industrin som av Lindesbergs kommun i samarbete med regionala aktörer.
Region Örebro har tillsammans med regionens kommuner initierat ett arbete med att
utveckla en industrihubb i Örebroregionen. Detta för att samla industrins behov och
frågeställningar under ett gemensamt tak. Arbetet drivs av Örebroregionen som tillsatt en
person för arbetet.
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Näringslivet i Lindesbergs kommun efterfrågar en bättre dialog med kommunens
beslutsfattare. Den dialogen genomförs på olika sätt, formaliserade inom ramen för
Näringslivsenhetens uppdrag, och i det vardagliga arbetet mellan en kommunal organisation
inklusive de kommunala bolagen och företag samt invånare i Lindesbergs kommun. En träff
med kommunens verksamma mäklare har genomförts för att få en bättre bild av kommunens
attraktivitet som bostadsort. Kontakten med kommunens mäklare kommer fortsätta.
Strukturen för företagsbesöken har strukturerats om och anpassas mot exempelvis utfallet av
de rankingar som kommunen tillhandahåller. Näringslivsenheten är representerade i olika
forum och sammanslutningar tillsammans med det lokala Näringslivet. Ett internt arbete
pågår gällande kommunikation och marknadsföring. Näringslivsenheten har tillfälligt ställt
om en tjänst till att arbeta en del av en heltidstjänst med kommunikation kopplat till
Näringslivsfrågor.
Kommunikation där vi som kommun berättar för invånare vad vi gör, varför vi gör det och vad
vi önskar för effekt av det vi gör behöver förbättras. Det finns en god förbättringspotential i
kommunikationsarbetet, både internt och externt.
Även under 2021 så har personalen fått en sommar och julgåva i form av ett presentkort som
kan användas i kommunens affärer. Kommunen har löst in presentkorten och betalt ut detta
inom en vecka när de har inkommit till kommunen från näringsidkaren.
På kommunens hemsida finns en portal där leverantörer som inte har möjlighet att skapa efakturor själva och de kan skapa upp till 100 fakturor om året kostnadsfritt. Denna tjänst
kommer att informeras om i ett nyhetsbrev till företagen under 2022.
Arbeta för att servicepunkterna ska vara en naturlig motor för landsbygdsutveckling,
mötesplats och idégenerator i våra mindre orter och för våra företag på landsbygden
En löpande dialog förs mellan Näringslivs- och infrastrukturenheten och kommunens fem
servicepunkter.
Utöver den löpande dialogen stöttar Näringslivs - och infrastrukturenheten även
servicepunkten i Ramsberg i arbetet med att tillskapa en obemannad livsmedelsbutik, i
Ullesäter i tillskapandet av ett sommarcafé och i Vedevåg gällande postutlämning och delvis
obemannad butik.
Dialogen med region Örebro län gällande samarbetet kopplat till landsbygdsutveckling går
framåt. En förstudie gällande möjligheten att skapa grannkontor är sjösatt. Uppdraget tar
avstamp i de fem servicepunkter som Lindesbergs kommun har tillskapat men även andra
potentiella områden som kan vara aktuella för att möjliggöra för grannkontor, för att
möjliggöra bland annat distansarbete för bosatta i kommunen eller delvis boende i
kommunen.
Under 2021 så har en utökning skett av servicepunkt och det är i Guldsmedshyttan
tillsammans med Guldsmedshytte SK.
Utveckla och tillgängliggöra kommunens hemsida så att alla kan tillgodose sig
information på hemsidan
Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av
funktionsnedsättning. Styrs av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Eftersom
webbplatsen ständigt uppdateras kommer vi alltid se över vårt innehåll utifrån design, språk
och webbstruktur. Mycket arbete har gjorts med webbstruktur men arbete kvarstår med
språk och design.
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Detta bör övergå till egen kontroll och in i det linjära arbetet för kanslienheten under 2023.
En utveckling och tillgänglighetsanpassning har under året har skett gällande
bygglovshanteringen, presentationen av Årsredovisningen för 2021 kommer att förbättras,
strukturen för kommunens styrande dokument har gjort om för att förenkla samt att länkar
finns till de dokument som kommunen samarbetar kring med andra parter.
Utveckla en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan
En Riktlinje för kompetensförsörjning är framtagen för perioden 2022–2026 och behandlad i
beredande kommunstyrelse den 14 september och sedan för antagande i
kommunfullmäktige, för att sedan implementeras ute i verksamheterna.
Alla enheter inom kommunstyrelseförvaltningen har påbörjat att se över framtida
kompetensbehov. Utmaningen är att veta vilka behoven är i framtiden, då utvecklingen går
fort. vad som krävs för att klara av vissa arbetsuppgifter och särskilt när det gäller
singelkompetenser.Ett arbete behöver fortsätta på enhetsnivå för att säkerställa vilket behov
som kommer att behövas i framtiden.
Utveckla digitala processerna
Pandemin har påverkat utvecklingen och mognadsprocessen av IT-användningen med stora
steg framåt. Både när det gäller system samt att deltaga i digitala möten och utbildningar.
Ett flertal e-tjänster har utvecklats och införts under året. Exempel på dess är
inventarieförteckning, ansökan om vägbidrag, anställningsavtal, e-handel utvecklas etappvis
på förvaltningarna.
Under 2022 så kommer en tjänstekatalog att införas för samtliga datorer, där alla chefer kan
se de datorer som finns inom sina verksamheter samt vad de kostar.
Förbättra dialogen och det interna samarbetet med sina kunder
IT-och teleenheten har varje månad möte tillsammans med förvaltningarna för att stämma av
vad som är aktuellt samt har stämmer av om de är nöjda med supporten från dem. Varje
förvaltning har valt ut en person som deltar och förmedlar det som behövs.
Måltidsenheten har kostråd tillsamman med barn och utbildning samt inom vård och omsorg,
detta har varit på paus under pandemin.
Kanslienheten har utvecklat sina beredningsprocesser tillsammans med politiken för att
säkerställa vilka ärenden som kommer med på dagordningen.

1.6 Framtida utmaningar och prioriterade områden
Det finns en ökad förväntning från medarbetare, medborgare och förtroendevalda om att
arbetssätt hos enheten digitaliseras. Det efterfrågas bl.a. digital signering av protokoll,
webbsändning av politiska sammanträden, automatiskt besvarade av frågor på webben under
kväller och helger, möjlighet att söka i arkivet på egen hand hemifrån, möjlighet att endast
behöva arkivera handlingar digitalt istället för att skriva ut och arkivera i papper.
För att kunna ta digitaliseringen till nästa nivå måste e-arkivering införas. Tills dess blir det
endast tillfälliga lösningar med kompromisser.
I nuläget är måltidsenhetens största utmaning att hitta kompetenta medarbetare och detta
befaras bli en mycket tuff utmaning även framledes. Allt färre elever söker den gymnasiala
utbildningen till kock. Även vuxenutbildningen märker av att allt färre väljer kock som yrke.
Samtidigt är arbetsmarknaden god och det finns en stor efterfrågan från både den offentliga
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och den privata sektorn.
Ett annat utvecklingsområde som måltidsenheten är väldigt angelägna om är att minska
matsvinnet. I takt med att mottagningskök inom skolan har stängts bedömer vi att
förutsättningarna för att kunna arbete mer effektivt med matsvinnet ökar. En producerande
enhet har nämligen bättre förutsättningar för att kunna spara och tillvarata överbliven mat.
Eftersom livsmedelspriserna stiger med allt högre fart finns ett tydligt incitament att minska
matsvinnet för att kunna kompensera ekonomin i den utsträckning som är möjligt.
Fortsatt utveckling av att säkerställa processer är viktigt. Att nyttja tekniken på bästa sätt och
att det ska vara rätt och tydligt är viktigt. Arbete med informationssäkerhet behöver fortsätta
utvecklas. Personalenheten handhar många system och dessa behöver gå hand i hand med
hanteringen som sker ute i alla verksamheter. Det är en utmaning att på sikt kunna
kompetensförsörja de specialistbefattningar som finns och ett förebyggande arbete behöver
planläggas och påbörjas för att minska sårbarheten inom personalenheten för att kunna
säkerställa att lagar och avtal på sikt kan fortsätt följas i kommunens verksamheter
IT-och teleenheten ser ett fortsatt högt tryck på cybersäkerheten, hotbilden växer med en
högre hastighet än någonsin tidigare, det är en utmaning att få till förståelse för det
förändringsarbete som krävs för att skydda oss och vår tillgång till de informationstillgångar
vi förvaltar inom koncernen. Målbilden är att öka säkerhetsnivån brett i koncernen,
säkerhetstänket ska vara en naturlig del i arbetet. Koncernen behöver klassa sina
informationstillgångar så vi kan sätta lämplig nivå på IT-säkerheten och skapa rätt nivå på
tillgängligheten av data.
En fortsatt komponentbrist i kombination med Covid-19 har gett oss långa leveranstider på
många teknikprodukter, detta medför en stor utmaning när det gäller planering och inköp.
Digitalisering: IT enheten är med verksamheterna som en komponent i arbetet med
digitalisering (verksamhetsnytta), det är viktigt att det inte är IT-projekt som är motorn det
arbetet utan verksamhetsnyttan som är prioriterad av verksamheten.
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1.7 Bilaga diagram (kvalitetsindikatorer, utvecklingsindikatorer)
Driva och skapa förutsättningar för etableringar och för kommunen värdeskapande
investeringar
Kvalitetsindikator
Antal deltagare företagsfrukostar

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och
kompetensförsörjning
Kvalitetsindikator
Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet
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Friska medarbetare
Kvalitetsindikator
Sjukfrånvaro hos medarbetare

Sjukfrånvaro hos medarbetare
Sjukfrånvaron fördelat på kvinnor och män är:
Kvinnor:5,19 %
Män: 5,73%
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Kommunstyrelsen

Uppföljning internkontroll 2021, kommunstyrelseförvaltningen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
 Att godkänna Uppföljningsrapporten internkontroll 2021 för
kommunstyrelseförvaltningen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sex punkter under år 2021 med i
internkontrollplanen. En avvikelse finns och det är kontrollpunkten om
lagkraven uppfylls gällande om lagkravet för minoritetsspråket följs. På grund
av pandemin så har detta arbete skjutits på under 2021 men en plan finns för
att få igång ett projekt och anställa under 2022 för att säkerställa detta.
Henrik Arenvang
Kommundirektör
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1 Inledning
Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Intern
kontroll syftar ytterst till att säkerställa att grunduppdraget uppfylls, genom att identifiera
risker som kan påverka att grunduppdraget inte uppfylls. Samtliga nämnder upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att
följande uppnås:
· Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
· Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
· Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

2 Sammanfattning av kontrollmiljön
4

8

3

6

12

16

4

9
2

3

4

6

12
5

3

2

4

6

8
1

2

Sannolikhet

1

2

3

4

1

1

2

3

4

Allvarlighetsgrad

1

Hanteras omedelbart

Hanteras omedelbart
Hanteras snarast
Accepteras

7

Hanteras snarast

1

Accepteras Totalt: 9

Sannolikhet

Allvarlighetsgrad

4

Mycket stor (Kan inträffa dagligen)

3

Stor (Kan inträffa varje vecka)

2

Liten (Kan inträffa varje månad)

1

Mycket liten (Inträffar mer sällan)

Allvarlig (Stor för intressenter och / eller
kommunen)
Kännbar (Besvärande för intressenter
och / eller kommunen)
Lindrig (Liten för intressenter och / eller
kommunen)
Försumbar (Obetydlig för intressenter
och / eller kommunen)
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Kvalitetsfak tor

Risk

Kontr oll

Att avtalen är uppdaterade

1
Att förvaltningarna inte har
kunskap om hur en upphandling
går till och när det ska göras

Stickprov på om det finns avtal
som inte är uppdaterade

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

2
Arbetsmiljöarbetet är inte
tydligt fördelat i kommunen

Att kunskap finns ute i
verksamheterna och uppföljning
sker via stickprov

Informationen på kommunens
hemsida och intranät är tillgänglig

3
Personer med
funktionsnedsättning kan inte
tillgodose sig information på
hemsidan

Personer med
funktionsnedsättning kan inte
tillgodose sig information på
hemsidan

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

4

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

Identifierade
informationstillgångar

5
Vi vet inte vilken information
som behöver skyddas

Har det upptäckts att det finns
informationstillgångar som
behövts skyddas som det inte
fanns kunskap om

Periodisering av kostnader och
intäkter

6
Fel utfall och analys vid
prognoser

Hur stämmer prognosen med
verkligt utfall

Lagkraven uppfylls inte

3 Uppföljning och testning av internkontroll
Kvalitetsfakt or

Risk

Kontr oll

Att avtalen är
uppdaterade

Att
förvaltningarna
inte har
kunskap om
hur en
upphandling
går till och när
det ska göras

Stickprov på om det finns avtal som inte är
uppdaterade

Arbetsmiljöarb
etet är inte
tydligt fördelat
i kommunen

Stickprov om kunskap finns

Attraktiv
arbetsgivare
med fokus på
arbetsmiljö,
ledarskap,
medarbetarskap
och
kompetensförsör
jning

Åtgär d

Kommentar
Samtliga avtal som kontrollerades är
uppdaterade på kommunens hemsida.
En e-tjänst är införd där alla nya
upphandlingar ska anmälas för att få in en
bra rutin samt ha kontroll på vilka
upphandlingar som behöver ske och i vilken
prioritetsordning.

Kommentar
Genomgång av alla inkomna skriftliga
fördelningar gällande arbetsmiljöfördelning
inom organisationen med inriktning på att
skriftlig fördelning finns från
Kommunfullmäktige till nämnder till
förvaltningschefer och vidare till
verksamhetschefer. Resultatet visar att
skriftlig fördelning finns till
verksamhetsledet och att utbildning är
genomgången av de som har fördelning.
En checklista för uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 finns i
kommunens styrning- och ledningssystem
för samtliga enheter.
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Kvalitetsfaktor

Risk

Kontroll

Åtgärd

Informationen
på kommunens
hemsida och
intranät är
tillgänglig

Personer med
funktionsnedsä
ttning kan inte
tillgodose sig
information på
hemsidan

Personer med funktionsnedsättning kan inte
tillgodose sig information på hemsidan

Tillgängliggöra
information på
Lindesberg.se

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

Lagkraven
uppfylls inte

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

Kommentar
Kommer att gå in i ordinarie arbete.
Punktinsats är avslutad.
Utbildningsinsatser för redaktörer
Digitala utbildningar skickade till alla
medarbetare i Lindesbergs kommun under
hösten.
Projekt tillsammans
med
socialförvaltningen
under 2021 för att hitta
gemensam lösning till
hur arbetet med finskt
förvaltningsområde
kan förbättras mot
medborgarna.

Kommentar
Projekt är på idéstadiet tillsammans med
socialförvaltningen. Har skjutits upp på
grund av pandemin. Plan att få igång
projektet och anställa under första kvartalet
2022
Identifierade
informationstillgångar

Periodisering av
kostnader och
intäkter

Vi vet inte
vilken
information
som behöver
skyddas

Har det upptäckts att det finns
informationstillgångar som behövts skyddas
som det inte fanns kunskap om

Fel utfall och
analys vid
prognoser

Hur stämmer prognosen med verkligt utfall

Informationssäkerhetsarbete

Kommentar
Vi fortsätter med
informationssäkerhetsarbetet tillsammans
med koncernen.

Kommentar
Prognoserna för april och augustimånad har
jämförts och analyserats med bokslutet 2021.
Prognoserna från april månad jämfört med
bokslutet där finns större avvikelser jämfört
med prognoserna i augusti jämfört med
bokslutet. Det avser främst socialnämnden,
kommunstyrelsen och tillväxtnämnden. Det
beror på att de har fått budgettillskott till
sina ramar efter aprilmånads prognos.
Socialnämnden fick 25 Mnkr,
Tillväxtnämnden 2 Mnkr och
kommunstyrelsen 6 Mnkr. Nämnderna följer
sina prognoser ifrån augusti bra med
undantag för Vatten- och renhållning. Där har
en stor avsättning gjorts till miljöfonden på
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Kvalitetsfaktor

Risk

Kontroll

Åtgärd

ca 19 mnkr. Finansförvaltningen redovisar
ett större överskott som beror på att
skatteintäkterna ökade under senare delen
av hösten och att pensionskostnaderna inte
blev så höga som prognostiserades.

Analys av bokslutet jämfört med prognoser i april och augusti.
Nämnd

Prognos
april

Prognos
augusti

Bokslut
2021

Revision

0,0

0,0

0,1

Kommunstyrelseförvaltningen

5,3

19,6

17,6

Överförmyndarverksamhet

0,5

0,5

1,0

Samhällsbyggnadsförbundet

0,0

0,0

-3,1

Vatten och renhållning

0,0

0,0

-19,1

Räddningstjänst

0,0

0,0

0,0

Tillväxtnämnden

-4,0

-2,3

-2,3

Barn- och utbildningsnämnden

-17,0

-17,0

-17,0

Socialnämnden

-56,2

-34,7

-25,1

Samhällsbyggnadsnämnden

-1,0

-0,9

-0,5

Finansförvaltningen

46,3

31,8

63,5

Totalt

-26,1

-3,0

15,5

4 Slutsatser av uppföljning
Coronapandemin har påverkat visst arbete med att minimera riskerna. Arbetet med att
minimera riskerna och åtgärda avvikelser kommer att pågå under hösten och kommer att
redovisas till årsbokslutet.

5 Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för 2021 och överlämnar
den till kommunstyrelsen.
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Mötesdatum

Behandling
Typ
2022-03-01 Remiss för yttrande av motion från Sven-Erik Larsson (M) om Delegationsärende
minnessten för Veteraner i fredens tjänst enligt punkt 1.5 i
kommunstyrelsens delegationsordning
2022-03-01 Remiss för yttrande av motion från Markus Lundin (KD) och
Margareta Andergard (KD) om båtplatser och gästbrygga i
Lindesjön enligt punkt 1.5 i kommunstyrelsens
delegationsordning
2022-03-01 Remiss för yttrande av motion från Lillemor Bodman (M) och
Pär- Ove Lindqvist (M) om att utveckla och gynna båtlivet i
Lindesberg enligt punkt 1.5 i kommunstyrelsens
delegationsordning
2022-03-01 Remiss för yttrande av motion från Tomas Klockars (M) om
turistbussar under sommarmånaderna enligt punkt 1.5 i
kommunstyrelsens delegationsordning
2022-03-01 Tillförordnad förvaltningschef för tillväxtförvaltningen under
förvaltningschefens semester 18 februari och 21 februari
2022
2022-03-01 Remiss för yttrande av medborgarförslag om att utveckla en
handlingsplan för att minska självmorden enligt punkt 1.5 i
kommunstyrelsens delegationsordning

Delegationsärende

2022-03-01 Yttrande ansökan tillstånd A032.017-2022 Lindesbergs
Rotaryklubb Lindedagen 2022.docx
2022-03-01 Yttrande över ansökan om tillstånd A070.379-2022 Brödernas
Uteservering
2022-03-01 Avtal för försäljning av kommunägda tomter
delegationsbeslut enligt punkt 4.1 i kommunstyrelsens
delegationsordning
2022-03-01 Nyttjanderättsavtal Stadsskogen 2:6 hundrastgård
2022-03-01 Förordnande av tillförordnad kommundirektör under
kommundirektörens semester vecka 8 år 2022
2022-03-01 Remiss för yttrande av motion från Emil Wellander (M) PärOve Lindqvist (M) Lillemor Bodman (M) om att ge politiken en
naturlig plats i skolan enligt punkt 1.5 i kommunstyrelsens
delegationsordning
2022-03-01 Remiss för yttrande av motion från Markus Lundin (KD) och
Margareta Andergard (KD) om alla elevers rätt till likvärdig
medicinsk elevhälsa enligt punkt 1.5 i kommunstyrelsens
delegationsordning
2022-03-01 Yttrande över ansökan om tillstånd A021.560-2022 Railcare
AB schaktarbeten järnväg Örebro-Frövi vecka 12-17

Delegationsärende

2022-03-01 Yttrande över ansökan om tillstånd Skottlossning
BillerudKorsnäs Skog och Industri AB Dnr A722.344-2021

Delegationsärende

Delegationsärende

Delegationsärende

Delegationsärende

Delegationsärende

Delegationsärende
Delegationsärende

Delegationsärende
Delegationsärende
Delegationsärende

Delegationsärende

Delegationsärende

2022-03-01 Personuppgiftbiträdesavtal för Insikt till företag Enkätfabriken Delegationsärende
AB Del19

2022-03-01 Avtal om nyttjanderätt av kontorslokal elevhälsan
Kristinavägen 49 Ängen 5 från 1 februari 2022 tillsvidare
enligt punkt 4.1 i kommunstyrelsens delegationsordning

Delegationsärende

2022-03-01 Uppsägning av hyreskontrakt för cykelparkering i Järnvägsgata Delegationsärende
2 Kajen 4 avtalsnr 12 771 i Lindesberg samt bekräftelse på
mottagande av uppsägning gäller till och med 2026-08-31

Mötesdatum

Behandling
2022-03-01 BUN § 21 Verksamhetsberättelse 2021 för barn- och
utbildningsförvaltningen
2022-03-01 SN § 19 Verksamhetsberättelse 2021 för socialförvaltningen

Typ
Meddelanden

2022-03-01 TN § 12 Verksamhetsberättelse 2021 för tillväxtnämnden

Meddelanden

2022-03-01 Deldom Tillstånd till nuvarande och utökad produktion av
sulfatmassa och kartong i Frövi BillerudKorsnäs Skog &
Industri AB målnr M 7332-17
2022-03-01 OX2 avbryter samråd för vindpark Tretjärnsberget
2022-03-01 Yttrande samhällsbyggnadsförvaltningen överlåtelse av
undersökningstillstånd för Riddarhyttan nr 6 Dnr M-2022-6

Meddelanden

2022-03-01 Avgift för förlängning av tillstånd till vattenverksamhet på
Loppholmarna samt uppläggning av muddermassor i
Lindesberg M 4015-21

Meddelanden

Meddelanden

Meddelanden
Meddelanden

