
KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde medkommunstyrelsen,tisdag den 25
februari 2020, kl. 9:00. Näset, kommunhuset

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!

Irja Gustafsson Ellinor Halldan
Ordförande Sekreterare

Ledamöter
Irja Gustafsson, ordförande (S)
LindaSvahn (S)
John Omoomian (S)
Jonas Bernström (S)
Tommy Kragh (S)
Jonas Kleber, v ordförande (C)
Mathz Eriksson (C)
Ulf Axelsson (V)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Lillemor Bodman (M)
Markus Lundin (KD)
Nils Detlofsson (L)
Mats Seijboldt (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Tom Persson (SD)

Ersättare
Anders Ceder (S)
Joacim Hermansson (S)
Nafih Mawlod (S)
Elin Axelsson (S)
Sofie Krantz (S)
Maria-Pia Karlsson (C)
Magnus Storm (C)
Fredrik Vessling (V)
Jan Hansson (M)
Göran Gustavsson (M)
Conny Ärlerud (M)
Inger Griberg (MP)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Tommy Lönnström (SD)
Björn Larsson (-)

Föredragningslista

Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid

Val av justerare

Förslag: Tommy Kragh (S) med Lillemor
Bodman (M) som ersättare

Justering sker tisdag den 3 mars 2020 kl.15.00
på sekreterarens rum
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2020-01-21  KS 2019/203 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Kommunalt VA Fellingsbro Kyrkby ansökan om att bli upptagna i 

kommunalt verksamhetsområde 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå begäran från 
Fellingsbro Kyrkby om att bli upptagna i kommunalt verksamhetsområde. 
 
Ärendebeskrivning 

Till direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit en 
skrivelse från Fellingsbro kyrkby med önskan att kommunen övertar det 
befintliga ledningsnätet för vatten samt inrättar verksamhetsområde för de 
fastigheter som idag har kommunalt vatten. 

Skyldigheten för kommunen att bestämma verksamhetsområde och ordna en 
allmän VA-anläggning regleras i 6 § lagen om allmänna vattentjänster 
(vattentjänstlagen). Enligt denna bestämmelse ska kommunen bestämma ett 
verksamhetsområde ”om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa 
eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse”. 

Fellingsbro kyrkby har idag ingen reglerad VA-förening. Faktureringen sköts 
av Frövi pastorat som är en av abonnenterna, totalt är det 9 fastigheter som 
ingår. 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

ÄRENDE 1



KS 2019/203-1



2020-01-24
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 Kanslienheten 
Jessica Brogren 
 0581-812 09 
jessica.brogren@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet 
 

Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet enligt förslag  
antas.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommun har kommunala pensionärsrådet, rådet är knutet till 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ordförande är ordförande i rådet.  
Pensionärsrådet består av 16 ledamöter och 16 ersättare, varav 13 utses av 
pensionärsorganisationer verksamma i kommunen.  
 
Rådet kan aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten.  
De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av 
verksamhetsutbudet som berör äldres förhållanden i samhället.  
 
Kommunala pensionärsrådet ska vara ett referensorgan i frågor som berör 
pensionärer.  
 
Reglementet omfattar 
- Rådets uppgifter 
- Sammansättning av rådet 
- Utskott och samarbetsorgan 
- Arbetsformer 
- Arvode och ersättning 
- Ikraftträdande  

 

 

  

ÄRENDE 2



   
 

 2 (2)  

 
Ärendets beredning 

 
Förslag till revidering av reglemente har varit på rådets sammanträde den 22 
oktober 2019, § 21. Rådet lyfte inga synpunkter gällande förslaget. 
 
 
Henrik Arenvang  Jessica Brogren 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
För åtgärd 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
 
För kännedom: 

Kommunala pensionärsrådet 
 
Bilagor: 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet KS 2019/286-1 



 

 

 

Författningssamling       

  

 

 

 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet  

 

§ 1 Allmänt 

Kommunala pensionärsrådet är ett till kommunstyrelsen knutet organ för samråd och 

ömsesidig information mellan ålders- och folkpensionärernas organisationer å ena sidan och 

kommunens nämnder och styrelser å andra sidan. 

Kommunen skall informera rådet om planer för förändringar av samhällsinsatsernas 

utformning och organisation som berör pensionärskollektivet och därvid inhämta 

synpunkter från rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka 

ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. Därigenom ges pensionärerna genom 

rådet en större delaktighet i samhällets insatser. 

§ 2 Rådets uppgifter 

Pensionärerna kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De 

kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som 

berör äldres förhållanden i samhället. Således skall kommunala pensionärsrådet vara ett 

referensorgan med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer. Det är därför angeläget 

att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 

§ 3 Rådets sammansättning 

Pensionärsrådet består av 16 ledamöter och 16 ersättare vilka skall vara bosatta i 

kommunen. 13 ledamöter och 13 ersättare utses av pensionärsorganisationerna verksamma i 

kommunen, de pensionärsorganisationer som är företrädda i rådet skall vara öppna för alla 

pensionärer, vara riksomfattande och ha en verksamhet inriktad på att tillvarata 

pensionärernas intressen. 

Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i rådet. Ersättare är kommunstyrelsens 

vice ordförande. Kommunstyrelsen ska utse en kommunstyrelseledamot jämte ersättare till 

rådet från oppositionen.  

 

Socialnämnden skall utse en ledamot jämte ersättare till rådet. Ordinarie ledamot ska utses 

från majoriteten och ersättare utses från nämndens opposition. Ersättare har närvarorätt. 

 
  



 

Ersättare för ordföranden Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till tjänsteår mest erfarna ledamoten 

ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

  

Rådets sekreterare utses av kommunchefen.  

§ 4 Utskott och samarbetsorgan 

Pensionärsrådet utser inom sig ett arbetsutskott med uppgifter att förbereda ärenden och 

utarbeta förslag till beslut som skall föreläggas rådet. Arbetsutskottet kan i brådskande fall 

avge yttrande till berörda organ inom kommunen. 

Arbetsutskottet skall bestå av rådets ordförande, samt tre ledamöter jämte ersättare för 

dessa. Pensionärsrådet får vid behov till sig adjungera representanter från annat kommunalt 

organ eller andra personer i vissa frågor och för vissa sammanträden eller träffar. 

  

§ 5 Arbetsformer 

Pensionärsrådet sammanträder minst fyra gånger per år på dag och tid som rådet bestämmer 

eller i övrigt när ordförande eller minst fem ledamöter anser att det behövs. Vidare äger fem 

av rådets medlemmar rätt att påkalla förhandling i ärende som är av vikt för rådets 

verksamhet. 

Skriftlig kallelse utfärdas av ordföranden och skall vara ledamöter och ersättare tillhanda i så 

god tid och på sådant sätt att vidare information och beredning underlättas. 

Föredragningslista och till ärendena hörande handlingar skall bifogas kallelsen. 

Vid sammanträde föres protokoll som justeras av ordföranden jämte en av rådet utsedd 

ledamot.  

Fullständiga protokoll skall delges ledamöter och ersättare i rådet, kommunstyrelsen, 

socialnämnden samt i kommunen verksamma pensionärsföreningar. Protokollsutdrag delges 

dem som är berörda av protokollintagna beslut. 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

 

§ 6 Arvode och ersättning 

Sammanträdesarvode och reseersättning utgår till ledamöter och tjänstgörande ersättare 

med samma ersättning som förtroendevalda vad gäller pensionärsrådets sammanträden och 

arbetsutskott. Ej tjänstgörande ersättare får halv ersättning. 

 

Vid uppdrag för rådets räkning utbetalas endast reseersättning. Andra ersättningar kan ej 

utgå. 

 

  



 

§ 7 Ikraftträdande 

Detta reglemente fastställs av kommunfullmäktige och träder i kraft när beslutet vunnit laga 

kraft. 

 

Revidering i detta reglemente kan aktualiseras i det kommunala pensionärsrådet och i 

kommunstyrelsen, men fastställs genom beslut i kommunfullmäktige. 

 

Ändringar i fastställt reglemente skall godkännas av kommunfullmäktige. Tvist om tolkning 

av detta reglemente avgöras av kommunstyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Författningssamling       

  

 

 

 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet  

 

§ 1 Allmänt 

Kommunala pensionärsrådet är ett till kommunstyrelsen knutet organ för samråd och 

ömsesidig information mellan ålders- och folkpensionärernas organisationer å ena sidan och 

kommunens nämnder och styrelser å andra sidan. 

Kommunen skall informera rådet om planer för förändringar av samhällsinsatsernas 

utformning och organisation som berör pensionärskollektivet och därvid inhämta 

synpunkter från rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka 

ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. Därigenom ges pensionärerna genom 

rådet en större delaktighet i samhällets insatser. 

§ 2 Rådets uppgifter 

Pensionärerna kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De 

kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som 

berör äldres förhållanden i samhället. Således skall kommunala pensionärsrådet vara ett 

referensorgan med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer. Det är därför angeläget 

att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 

§ 3 Rådets sammansättning 

Pensionärsrådet består av 16 ledamöter och 16 ersättare vilka skall vara bosatta i 

kommunen. 13 ledamöter och 13 ersättare utses av pensionärsorganisationerna verksamma i 

kommunen, de pensionärsorganisationer som är företrädda i rådet skall vara öppna för alla 

pensionärer, vara riksomfattande och ha en verksamhet inriktad på att tillvarata 

pensionärernas intressen. 

Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i rådet. Ersättare är kommunstyrelsens 

vice ordförande. Kommunstyrelsen ska utse en kommunstyrelseledamot jämte ersättare till 

rådet från oppositionen.  

 

Socialnämnden skall utse en ledamot jämte ersättare till rådet. Ordinarie ledamot ska utses 

från majoriteten och ersättare utses från nämndens opposition. Ersättare har närvarorätt. 

 

  

Kommenterad [JB1]:  

 Tidigare text: 
Kommunstyrelsens ordförande skall vara ordförande i 
rådet. Ersättare är kommunstyrelsens vice ordförande. 
Socialnämnden skall utse en ledamot jämte ersättare till 
rådet. Dessa skall utses från nämnden opposition. 
Ersättare har närvarorätt. 
 
När rådet flyttdes till att ligga under kommunstyrelsen 
ändrades reglementet till att KS ordförande/vice ordf  ska 
vara ordförande/vice ordf i rådet, kvarstod att 
socialnämndens ledamot och ersättare ska vara från 
oppositionen. 
 
När socialnämnden ägde ordförandeposten i rådet löd 
reglementet: 
 

 Socialnämndens ordförande skall vara ordförande i rådet. 
Ersättare är nämndens vice ordförande. Socialnämnden 
skall utse en ledamot jämte ersättare till rådet. Dessa skall 
utses från nämnden minoritet. Ersättare har närvarorätt. 



 

Ersättare för ordföranden Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till tjänsteår mest erfarna ledamoten 

ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

  

Rådets sekreterare utses av kommunchefen.  

§ 4 Utskott och samarbetsorgan 

Pensionärsrådet utser inom sig ett arbetsutskott med uppgifter att förbereda ärenden och 

utarbeta förslag till beslut som skall föreläggas rådet. Arbetsutskottet kan i brådskande fall 

avge yttrande till berörda organ inom kommunen. 

Arbetsutskottet skall bestå av rådets ordförande, samt tre ledamöter jämte ersättare för 

dessa. Pensionärsrådet får vid behov till sig adjungera representanter från annat kommunalt 

organ eller andra personer i vissa frågor och för vissa sammanträden eller träffar. 

  

§ 5 Arbetsformer 

Pensionärsrådet sammanträder minst fyra gånger per år på dag och tid som rådet bestämmer 

eller i övrigt när ordförande eller minst fem ledamöter anser att det behövs. Vidare äger fem 

av rådets medlemmar rätt att påkalla förhandling i ärende som är av vikt för rådets 

verksamhet. 

Skriftlig kallelse utfärdas av ordföranden och skall vara ledamöter och ersättare tillhanda i så 

god tid och på sådant sätt att vidare information och beredning underlättas. 

Föredragningslista och till ärendena hörande handlingar skall bifogas kallelsen. 

Vid sammanträde föres protokoll som justeras av ordföranden jämte en av rådet utsedd 

ledamot.  

Fullständiga protokoll skall delges ledamöter och ersättare i rådet, kommunstyrelsen, 

socialnämnden samt i kommunen verksamma pensionärsföreningar. Protokollsutdrag delges 

dem som är berörda av protokollintagna beslut. 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

 

§ 6 Arvode och ersättning 

Sammanträdesarvode och reseersättning utgår till ledamöter och tjänstgörande ersättare 

med samma ersättning som förtroendevalda vad gäller pensionärsrådets sammanträden och 

arbetsutskott. Ej tjänstgörande ersättare får halv ersättning. 

 

Vid uppdrag för rådets räkning utbetalas endast reseersättning. Andra ersättningar kan ej 

utgå. 

 

  



 

§ 7 Ikraftträdande 

Detta reglemente fastställs av kommunfullmäktige och träder i kraft när beslutet vunnit laga 

kraft. 

 

Revidering i detta reglemente kan aktualiseras i det kommunala pensionärsrådet och i 

kommunstyrelsen, men fastställs genom beslut i kommunfullmäktige. 

 

Ändringar i fastställt reglemente skall godkännas av kommunfullmäktige. Tvist om tolkning 

av detta reglemente avgöras av kommunstyrelsen.  
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2019-10-25  KS 2019/287 

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

Reglemente för kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 
 

Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
Reviderat reglemente för kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning antas.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommun har rådet för personer med funktionsnedsättning.  
Rådet är knutet till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ordförande är 
ordförande i rådet. Rådet består av sju representanter för 
funktionshinderorganisationerna enligt nedanstående fördelning: 
 
2 från rörelsehindergruppen   
1 från hörselgruppen   
1 från synskadegruppen   
1 från psykiatrigruppen   
2 från medicingruppen   
För varje ledamot utses en ersättare. Funktionshinderorganisationerna 
nominerar sina ledamöter och ersättare. 
 
Rådet behandlar inte enskilda personers ärenden. 
 
Kommunens råd för personer med funktionsnedsättning är hela kommunens 
referensorgan i alla frågor och är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 
Kommunens alla organ ska informera rådet om sina planer före förändringar 
av samhällsinsatsernas utformning och organisation när det berör personer 
med funktionsnedsättning.  
 
Rådet kan adjungera politiker alternativt tjänsteperson från aktuella 
nämnder/förvaltningar. Andra kommunala nämnder som har samrådsplikt bör 

hålla kontakt med kommunstyrelsen/Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning för att adjungeras när frågor som berör deras verksamhet blir 

aktuella. 
 

ÄRENDE 3



   
 

 2 (2)  

 
Funktionsnedsatta ska genom rådet ges en större delaktighet i samhällets 
utformning.  
 
Rådets reglemente omfattar 
- Rådets uppgifter 
- Sammansättning av rådet 
- Utskott och samarbetsorgan 
- Arbetsformer 
- Arvode och ersättning 
- Ikraftträdande  
 
Ärendets beredning 

 
Förslag till revidering av reglemente har varit på rådets sammanträde  
den 12 november år 2019, KRF § 14. Rådet beslutade att namnet 
”ritgranskningsgruppen” ska ändras till ”tillgänglighetsrådet” i reglementet. 
Inga andra ändringsförslag framfördes på förslag av reviderat reglemente.  

 

Reviderat reglemente har ändrats utifrån rådets beslut. 
 
 
Henrik Arenvang  Jessica Brogren 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
För åtgärd 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
 
För kännedom: 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 
 
Bilagor: 

Reglemente för kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning,  
dnr KS 2019/287–3 



 

 

 

Författningssamling 

 

 

 

Reglemente för kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning  

 

§1 Allmänt 

Kommunens råd för personer med funktionsnedsättning är hela kommunens referensorgan i 

alla frågor och är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 

Kommunens alla organ ska informera rådet om sina planer före förändringar av 

samhällsinsatsernas utformning och organisation när det berör personer med 

funktionsnedsättning. 

Funktionsnedsatta ska genom rådet ges en större delaktighet i samhällets utformning. 

RÅDET BEHANDLAR INTE ENSKILDA PERSONERS ÄRENDEN. 

 

§2 Rådets uppgifter 

a. Rådet ska i sin verksamhet medverka till att ett perspektiv avseende 

funktionsnedsättning genomsyrar kommunens alla verksamheter. I rådets uppgifter 

ingår därmed att identifiera och söka undanröja hinder för full delaktighet i samhället 

för människor med funktionsnedsättning. 

b. Rådet ska tillfrågas och vara ett samråds-, informations- och referensorgan avseende 

övergripande planeringsfrågor samt behandla frågor om planering och verksamhet 

som har aktualitet för personer med funktionsnedsättning. 

c. Rådet ska hålla sig underrättat om planering och befintliga resurser vad gäller stöd 

och service till funktionsnedsatta och frågor gällande funktionshinder samt följa 

förändringar i efterfrågan av kommunens service. 

d. Rådet ska via referensgruppen samla in de funktionsnedsattas synpunkter och 

erfarenheter av kommunens planering och service och förmedla detta till ansvariga 

politiker. 

e. Rådet ska till vederbörande huvudman framföra och motivera önskemål i frågor om 

resursförstärkning och/eller förändrat resursutnyttjande i frågor som rör personer 

med funktionsnedsättning. 

f. Rådet ska uppmärksamma frågor som rör information till funktionsnedsatta om 

samhällets service.  

g. Rådet skall behandla övriga frågor som rådet eller berörda nämnder anser rymmas 

inom den allmänna ram som § 1 anger. 

h. Rådet skall bevaka att, i kommunen verksamma funktionshinderorganisationer, har 

tillgång till tillgängliga lokaler för sin verksamhet. 

 

  



 

§ 3 Rådets sammansättning 

Rådet består av sju representanter för funktionshinderorganisationerna enligt nedanstående 

fördelning: 

 

2 från rörelsehindergruppen   

1 från hörselgruppen   

1 från synskadegruppen   

1 från psykiatrigruppen   

2 från medicingruppen   

För varje ledamot utses en ersättare. Funktionshinderorganisationerna nominerar sina 

ledamöter och ersättare. 

 

Rådet kan adjungera politiker alternativt tjänsteperson från aktuella nämnder/förvaltningar.  

 

Mandattiden för ledamöter och ersättare sammanfaller med mandattiden för 

kommunfullmäktiges ledamöter. Ledamöter och ersättare, ska för att vara valbara, vara 

bosatta inom kommunen. Ersättarna har rätt till närvaro och yttranderätt vid rådets 

sammanträde även när ordinarie ledamot tjänstgör. 

 

Andra kommunala nämnder som har samrådsplikt bör hålla kontakt med 

kommunstyrelsen/Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning för att 

adjungeras när frågor som berör deras verksamhet blir aktuella. Vid behov kan 

representanter från andra samhällsorgan inbjudas för information och/eller överläggning i 

vissa frågor. 

  

Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i rådet, vice ordförande är representant från de 

organisationer som ingår i rådet. Vice ordförande utses av rådet för personer med 

funktionsnedsättning.  

 

Ersättare för ordföranden Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett 

helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till tjänsteår mest erfarna 

ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl 

är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att 

vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Rådets sekreterare utses av kommunchefen.  

 

Rådet utser inom sig ett arbetsutskott med uppgifter att förbereda ärenden och utarbeta 

förslag till beslut som skall föreläggas rådet. Arbetsutskottet kan i brådskande fall avge 

yttrande till berörda organ inom kommunen. 

 

§ 4 Utskott och samarbetsorgan 

Arbetsutskott 

Inom rådet ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av rådets ordförande, 

samt två ledamöter från funktionshinderorganisationerna samt ersättare för dessa. Rådet får 

vid behov till sig adjungera representanter från annat kommunalt organ eller andra personer 

i vissa frågor och för vissa sammanträden eller träffar. 



 

Ledamöterna väljs för samma tid som de invalts i rådet. 

Arbetsutskottet uppgift är att före rådet sammanträde bereda viktigare ärenden och på 

rådets vägnar besluta i ärenden, som inte kan anstå till rådets sammanträde. 

Rådets ordförande är ordförande i arbetsutskottet. Minnesanteckningar skrivs och utskottets 

beslut ska anmälas vid rådets nästa sammanträde. 

Utskottet sammanträder minst fyra gånger per år eller vid behov om ordförande beslutar så.  

Arvode utgår enligt kommunens reglemente för såväl möte som resa. 

 

Tillgänglighetsrådet 

Tillgänglighetsrådet utses av rådet och består av 1 representant från vardera gruppen: 

rörelsehindrade, hörselskadade, synskadade, medicinskt funktionsnedsatta och psykiskt 

funktionsnedsatta. 

 

Tillgänglighetsrådets uppgift består i att avge yttrande för rådets räkning i 

samhällsplaneringsfrågor och att vara expertgrupp vid förfrågningar som rör anpassningar 

för ökad tillgänglighet och tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga. Det åligger kommunstyrelsen att vid behov anordna utbildning för 

Tillgänglighetsrådets ledamöter. 

 

Sammankallande är ordförande i arbetsutskottet och mötesanteckningar skrivs av 

sekreterare. Mötesanteckningar delges rådet vid nästkommande sammanträde. 

 

§ 5 Arbetsformer 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning sammanträder minst fyra gånger 

per år varav ett sammanträde ska hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. 

Extra sammanträde kan hållas för behandling av viss fråga, om rådets ordförande eller tre av 

dess ledamöter så begär. Sammanträdet skall då hållas inom tre veckor. 

Föredragningslista över ärenden som ska behandlas samt handlingar och beslutsunderlag 

ska delges ledamöter och ersättare senast sju dagar före rådets sammanträde och på sådant 

sätt att vidare information och beredning underlättas. 

 

Vid sammanträde förs protokoll som justeras av ordförande jämte en av rådet utsedd 

ledamot. Fullständiga protokoll ska sändas till ledamöter, ersättare i rådet samt ordförande i 

alla lokala funktionshinderorganisationer, kommunstyrelsen, övriga nämnder, 

Funktionshindersråd vid Region Örebro län, samt brukarrådet för Universitetssjukhuset 

Örebro, Lindesbergs- och Karlskoga lasarett.  

 

§6 Arvode och ersättningar 

Sammanträdesarvode och reseersättning utgår till ledamöter och tjänstgörande ersättare 

med samma ersättning som förtroendevalda vad gäller rådets sammanträden och 

arbetsutskott. Ej tjänstgörande ersättare får halv ersättning. 

 

Ersättning till deltagarna i Ritningsgranskningsgruppen, för den experthjälp de tillför, ska 

betalas av den upphandlande enheten i kommunen. 

 



 

§7 Ikraftträdande 

Detta reglemente fastställs av kommunfullmäktige och träder i kraft när beslutet vunnit laga 

kraft.  

 

Revidering i detta reglemente kan aktualiseras i det kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning och i kommunstyrelsen, men fastställs genom beslut i 

kommunfullmäktige. 

 

 

 



 

 

 

Författningssamling 

 

 

 

Reglemente för kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning  

 

§1 Allmänt 

Kommunens råd för personer med funktionsnedsättning är hela kommunens referensorgan i 

alla frågor och är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 

Kommunens alla organ ska informera rådet om sina planer före förändringar av 

samhällsinsatsernas utformning och organisation när det berör personer med 

funktionsnedsättning. 

Funktionsnedsatta ska genom rådet ges en större delaktighet i samhällets utformning. 

RÅDET BEHANDLAR INTE ENSKILDA PERSONERS ÄRENDEN. 

 

§2 Rådets uppgifter 

a. Rådet ska i sin verksamhet medverka till att ett perspektiv avseende 

funktionsnedsättning genomsyrar kommunens alla verksamheter. I rådets uppgifter 

ingår därmed att identifiera och söka undanröja hinder för full delaktighet i samhället 

för människor med funktionsnedsättning. 

b. Rådet ska tillfrågas och vara ett samråds-, informations- och referensorgan avseende 

övergripande planeringsfrågor samt behandla frågor om planering och verksamhet 

som har aktualitet för personer med funktionsnedsättning. 

c. Rådet ska hålla sig underrättat om planering och befintliga resurser vad gäller stöd 

och service till funktionsnedsatta och frågor gällande funktionshinder samt följa 

förändringar i efterfrågan av kommunens service. 

d. Rådet ska via referensgruppen samla in de funktionsnedsattas synpunkter och 

erfarenheter av kommunens planering och service och förmedla detta till ansvariga 

politiker. 

e. Rådet ska till vederbörande huvudman framföra och motivera önskemål i frågor om 

resursförstärkning och/eller förändrat resursutnyttjande i frågor som rör personer 

med funktionsnedsättning. 

f. Rådet ska uppmärksamma frågor som rör information till funktionsnedsatta om 

samhällets service.  

g. Rådet skall behandla övriga frågor som rådet eller berörda nämnder anser rymmas 

inom den allmänna ram som § 1 anger. 

h. Rådet skall bevaka att, i kommunen verksamma funktionshinderorganisationer, har 

tillgång till tillgängliga lokaler för sin verksamhet. 

 

  

Kommenterad [JB1]: Tidigare: handikappfrågor 

Kommenterad [JB2]: Tidigare: handikapporganisationer 
Nu samma benämning som Region Örebro 



 

§ 3 Rådets sammansättning 

Rådet består av sju representanter för funktionshinderorganisationerna enligt nedanstående 

fördelning: 

 

2 från rörelsehindergruppen   

1 från hörselgruppen   

1 från synskadegruppen   

1 från psykiatrigruppen   

2 från medicingruppen   

För varje ledamot utses en ersättare. Funktionshinderorganisationerna nominerar sina 

ledamöter och ersättare. 

 

Rådet kan adjungera politiker alternativt tjänsteperson från aktuella nämnder/förvaltningar.  

 

Mandattiden för ledamöter och ersättare sammanfaller med mandattiden för 

kommunfullmäktiges ledamöter. Ledamöter och ersättare, ska för att vara valbara, vara 

bosatta inom kommunen. Ersättarna har rätt till närvaro och yttranderätt vid rådets 

sammanträde även när ordinarie ledamot tjänstgör. 

 

Andra kommunala nämnder som har samrådsplikt bör hålla kontakt med 

kommunstyrelsen/Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning för att 

adjungeras när frågor som berör deras verksamhet blir aktuella. Vid behov kan 

representanter från andra samhällsorgan inbjudas för information och/eller överläggning i 

vissa frågor. 

  

Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i rådet, vice ordförande är representant från de 

organisationer som ingår i rådet. Vice ordförande utses av rådet för personer med 

funktionsnedsättning.  

 

Ersättare för ordföranden Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett 

helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till tjänsteår mest erfarna 

ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl 

är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att 

vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Rådets sekreterare utses av kommunchefen.  

 

Rådet utser inom sig ett arbetsutskott med uppgifter att förbereda ärenden och utarbeta 

förslag till beslut som skall föreläggas rådet. Arbetsutskottet kan i brådskande fall avge 

yttrande till berörda organ inom kommunen. 

 

§ 4 Utskott och samarbetsorgan 

Arbetsutskott 

Inom rådet ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av rådets ordförande, 

samt två ledamöter från funktionshinderorganisationerna samt ersättare för dessa. Rådet får 

vid behov till sig adjungera representanter från annat kommunalt organ eller andra personer 

i vissa frågor och för vissa sammanträden eller träffar. 

Kommenterad [JB3]: Tidigare bestod rådet av 7 
förtroendevalda ledamöter med ersättare, ur 
kommunstyrelsen, socialnämnden, barn-och 
utbildningsnämnden, tillväxtutskottet, 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och Direktionen 
för Nerikes Brandkår 
Dessa ledamöter/ersättare utsågs av resp instans. 
 
En lokal verksam representant för Region Örebro 
adjungerades om detta ej löstes genom representant från 
nämnderna 
 
Samt 7 ledamöter och ersättare, representanter: 
2 från rörelsehindergruppen   
1 från hörselgruppen   
1 från synskadegruppen   
1 från psykiatrigruppen   
2 från medicingruppen   
 

Kommenterad [JB4]: Tidigare: 
handikapporganisationerna 

Kommenterad [JB5]: Stod tidigare enligt lagrum men 
inte någon vidare hänvisning 

Kommenterad [JB6]: Tidigare 3 ledamöter varav 1 
förtroendevald och 2 från handikapporganisationerna 



 

Ledamöterna väljs för samma tid som de invalts i rådet. 

Arbetsutskottet uppgift är att före rådet sammanträde bereda viktigare ärenden och på 

rådets vägnar besluta i ärenden, som inte kan anstå till rådets sammanträde. 

Rådets ordförande är ordförande i arbetsutskottet. Minnesanteckningar skrivs och utskottets 

beslut ska anmälas vid rådets nästa sammanträde. 

Utskottet sammanträder minst fyra gånger per år eller vid behov om ordförande beslutar så.  

Arvode utgår enligt kommunens reglemente för såväl möte som resa. 

 

Tillgänglighetsrådet 

Tillgänglighetsrådet utses av rådet och består av 1 representant från vardera gruppen: 

rörelsehindrade, hörselskadade, synskadade, medicinskt funktionsnedsatta och psykiskt 

funktionsnedsatta. 

 

Tillgänglighetsrådets uppgift består i att avge yttrande för rådets räkning i 

samhällsplaneringsfrågor och att vara expertgrupp vid förfrågningar som rör anpassningar 

för ökad tillgänglighet och tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga. Det åligger kommunstyrelsen att vid behov anordna utbildning för 

Tillgänglighetsrådets ledamöter. 

 

Sammankallande är ordförande i arbetsutskottet och mötesanteckningar skrivs av 

sekreterare. Mötesanteckningar delges rådet vid nästkommande sammanträde. 

 

§ 5 Arbetsformer 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning sammanträder minst fyra gånger 

per år varav ett sammanträde ska hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. 

Extra sammanträde kan hållas för behandling av viss fråga, om rådets ordförande eller tre av 

dess ledamöter så begär. Sammanträdet skall då hållas inom tre veckor. 

Föredragningslista över ärenden som ska behandlas samt handlingar och beslutsunderlag 

ska delges ledamöter och ersättare senast sju dagar före rådets sammanträde och på sådant 

sätt att vidare information och beredning underlättas. 

 

Vid sammanträde förs protokoll som justeras av ordförande jämte en av rådet utsedd 

ledamot. Fullständiga protokoll ska sändas till ledamöter, ersättare i rådet samt ordförande i 

alla lokala funktionshinderorganisationer, kommunstyrelsen, övriga nämnder, 

Funktionshindersråd vid Region Örebro län, samt brukarrådet för Universitetssjukhuset 

Örebro, Lindesbergs- och Karlskoga lasarett.  

 

§6 Arvode och ersättningar 

Sammanträdesarvode och reseersättning utgår till ledamöter och tjänstgörande ersättare 

med samma ersättning som förtroendevalda vad gäller rådets sammanträden och 

arbetsutskott. Ej tjänstgörande ersättare får halv ersättning. 

 

Ersättning till deltagarna i Ritningsgranskningsgruppen, för den experthjälp de tillför, ska 

betalas av den upphandlande enheten i kommunen. 

 

Kommenterad [JB8]: Tidigare: Ritgranskningsgruppen 

Kommenterad [JB7]: Borttaget: 
Respektive förvaltning utser tjänsteman att hela tiden 
bevaka, att fattade beslut inom förvaltningen, vid 
genomförande, inte strider mot kommunens 
handikappolitiska handlingsplan, samt att vid ny 
mandatperiod revidera planen. Inga arvoden utgår. 
 
Handikappoliska programmet gällde t o m 2016 
 
Beslut i KF 2017-09-27: Uppföljning av 
Funktionsnedsättning inget hinder, ingen förlängning av 
dokumentet sker. Frågan överlämnas till arbetet med ny 
styrmodell som syftar till att få in de tvärgående 
processerna kopplade till social hållbarhet och mänskliga 
rättigheter i den ordinarie styrningen. 

Kommenterad [JB9]: Uppgiften består i att avge 
yttrande för rådets räkning i samhällsplaneringsfrågor 
och att vara expertgrupp vid förfrågningar som rör 
anpassningar för ökad tillgänglighet 
handikappanpassningar. 

Kommenterad [JB10]: Istället för 
handikappanpassningar 



 

§7 Ikraftträdande 

Detta reglemente fastställs av kommunfullmäktige och träder i kraft när beslutet vunnit laga 

kraft.  

 

Revidering i detta reglemente kan aktualiseras i det kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning och i kommunstyrelsen, men fastställs genom beslut i 

kommunfullmäktige. 

 

 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-01-03  KS 2019/304 

 Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang 
 0581-810 34 
henrik.arenvang@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Information om avtal med Hopajola 
 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsen uppdrog till kommundirektören den 16 december 2019 
(KS §225/19) att ta fram det ursprungliga avtalet med Hopajola till 
sammanträdet i januari 2020. 

 
I februari 1994 bildades den ideella föreningen Hopajola av länets 
fritidsstiftelse i samverkan med naturskyddsorganisationerna i Örebro län. 
Erbjudande om att bli aktiv medlem i Hopajola inkom den 6 september 1994. 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober 1994 att bli medlemmar i 
Hopajola.   
 
Henrik Arenvang Ellinor Halldan  
Kommundirektör Handläggare 

 

Bilagor: 

Här redovisar du bilagor. 

ÄRENDE 4



























  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-02-14  KS 2019/249 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Uppföljning av internkontroll januari-december 2019 för 

kommunledningskontoret och tillväxtförvaltningen 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets och 
tillväxtförvaltningens uppföljningsrapport för internkontroll för 
perioden januari-december 2019. 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har följt upp tretton punkter i internkontrollen till 
och med 2019-12-31. 

Av tretton kontrollerade punkter så har sex punkter ingen avvikelse, en har 
inte kontrollerats, fyra punkter har en mindre avvikelse och två punkter en 
större avvikelse och det avser arkivet. 

Tillväxtutskottet har i samband med bokslutet genomfört internkontroll enligt 
antagen internkontrollplan för 2019. Totalt har tio olika moment 
kontrollerats utan större avvikelse. 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 

Bilagor: 

USS § 2 Uppföljningsrapport internkontroll januari-december 2019 för 
kommunledningskontoret. 
TU § 2 Uppföljningsrapport internkontroll januari-december 2019 för 
tillväxtförvaltningen. 

ÄRENDE 5



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 6 (9) 
 Sammanträdesdatum:  

Utskottet för stöd och strategi 2020-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §2/20   Dnr: KS 2019/249 

 

Uppföljningsrapport internkontroll januari - december 

2019 för kommunledningskontoret 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi godkänner uppföljningsrapport 
för internkontroll för perioden januari-december 2019 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har följt upp tretton punkter i 
internkontrollen tom 2019-12-31. 

Av tretton kontrollerade punkter så har sex punkter ingen 
avvikelse, en har inte kontrollerats, fyra punkter har en mindre 
avvikelse och två punkter en större avvikelse och det avser 
arkivet. 

Varken slutarkivet eller depåerna uppfyller arkivlagens 
bestämmelser gällande arkivvård. Rapporter har kommit under 
2019 gällande vattenläckor i dessa lokaler samt risk för 
personuppgiftsincidenter eftersom flera personer har tillgång 
till lokalernas nycklar. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 
2019 att alla handlingar i de undermåliga depåerna ska flyttas 
till ett nytt arkiv. Ett större grepp gällande slutarkivet är också 
påbörjat och ska genomföras under 2020 för att säkerställa 
personuppgiftsincidenter. På grund av platsbrist har handlingar 
från alla områden inte kunnat levereras till kommunarkivet för 
slutarkivering på grund av platsbrist. Kommer att åtgärdas från 
och med 2020 efter kommunstyrelsens beslut att flytta 
handlingar till nytt arkiv i Arboga. 

Antalet löneskulder har minskat jämfört med föregående år. En 
trolig anledning är införandet av arbetsgivardeklaration på 
individnivå (AGI) som infördes i januari 2019. AGI medför ökade 
krav på både medarbetare och chefer att i god tid rapportera 
och bevilja allt som påverkar månadens lön och avdragen skatt. 

De kontroller som har en avvikelse kommer det att aktivt arbeta 
med åtgärder samt att arbeta för att minimera att avvikelser 
sker igen, genom att se över rutiner. 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 7 (9) 
 Sammanträdesdatum:  

Utskottet för stöd och strategi 2020-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi godkänner uppföljningsrapport 
för internkontroll för perioden januari-december 2019 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 6 (13) 
 Sammanträdesdatum:  

Tillväxtutskottet 2020-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §2/20   Dnr: KS 2019/249 

 

Uppföljning av internkontroll januari-december 2019 

för tillväxtförvaltningen 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet godkänner uppföljningen av internkontroll 
2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Tillväxtutskottet har i samband med bokslutet genomfört 
internkontroll enligt antagen internkontrollplan för 2019. Totalt 
har tio olika moment kontrollerats utan större avvikelse.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet godkänner uppföljningen av internkontroll 
2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
_____ 

 

 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

2020-02-12  KS 2020/33 

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

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-december 2019 för 

kommunledningskontoret och tillväxtförvaltningen 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelserna för utskottet för stöd 

och strategi och tillväxtutskottet för perioden januari-december 2019. 

Ärendebeskrivning 

Utskottet för stöd och strategi 

I juni lanserades kommunens e-tjänsteportal. Arbetet har varit omfattande 
men kommer i längden att skapa större möjligheter för våra medborgare och 
tjänstepersoner. 

Måltidsenhetens sjukfrånvaro sänktes under året från 8,78% till 5,38%. En 
starkt bidragande orsak till det är att vi sedan några år tillbaka arbetar med 
en bemanningspool med tillsvidareanställda kockar som täcker upp i 
samband med frånvaro hos måltidspersonalen. Måltidsenheten har under 
2019 arbetat hårt med att öka sin avtalstrohet vilket har resulterat i att endast 
9% av alla inköp som görs sker utanför avtal i dagsläget. Nedläggningen av 
köksenheterna på Rockhammars skola och Ramsbergs skola har medfört samt 
möjliggjort en personalminskning motsvarande 1,55 årsarbetare.  

Under året har personalsystemet blivit huvudsystem och säkerställer därmed 
information som sedan används i andra system i kommunen. Arbetet kommer 
utvecklas alltmer för att kvalitetssäkra information kopplat till användare och 
behörigheter. Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt. Det innefattar att 
följa lagar och avtal, aktivt arbetsmiljöarbete med hälsofrämjande insatser, en 
lönepolitik som är väl förankrad, delaktighet och samverkan i dagligt arbete 
och i förändringsarbete och inte minst att få varje medarbetare att vilja bidra 
till att Lindesbergs kommun utvecklas. Kombinationen av ett kärvare 
ekonomiskt läge med behovet av förändringsarbete är en utmaning som 
påverkar medarbetare olika. Målet att ha max 5 % sjukfrånvaro uppnås inte, 
trots många olika insatser för att förebygga ohälsa. 

Ekonomienheten har under 2019 påbörjat projektet med att införa e-handel i 
kommunen. Under 2020 kommer flera förvaltningar att göra sina inköp via 
marknadsplatsen i ekonomisystemet. 

It- och teleenheten har i samband med kvalitetssäkringen av 
personalsystemet skapat en koppling som gör att datakonton autogenereras 
eller tas bort beroende på anställning. Detta gör att behörigheter till olika 
system och dokument i datanätverket kan styras beroende på anställning. Lite 
arbete återstår. Arbetet med informationssäkerhet pågår enligt handlingsplan 
för Infosäkerhet och GDPR 2019–2021. Informationssäkerhetssamordnaren 
arbetar tillsammans med verksamheterna för att identifiera 
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informationstillgångar och klassa dessa enligt en gemensam modell. Ett IT-
stöd för att dokumentera informationssäkerhetsarbetet är under införande 

Tillväxtutskottet 

För tillväxtförvaltningen har 2019 präglats av ett brett utvecklingsarbete. 
Under 2019 har samtliga av kommunens verksamheter arbetat med att 
definiera sina grunduppdrag utifrån ny styrmodell för ledning och styrning. 
Tillväxtförvaltningens enheter har alla varit delaktiga i processen. Arbetet 
med att definiera verksamheternas grunduppdrag och hitta metoder för att 
säkerställa att verksamheterna levererar kvalitet i den verksamhet som vi 
bedriver har varit ett genomgående arbete under 2019. Under 2019 har även 
nya politiska mål för mandatperioden tagits fram i samverkan mellan 
tillväxtförvaltningen och tillväxtutskottet. Flera viktiga diskussioner kring vad 
som är viktigt i en föränderlig omvärld med minskade skatteintäkter har förts 
i dialog inför olika beslutsled.  

Tillväxtförvaltningen redovisar under 2019 en avvikelse på -0,3 mnkr. 
Kommunikation redovisar en avvikelse på -1,7 mnkr, som beror på att 
färdtjänst under 2019 har genomgått ett nytt avtal inom Länstrafiken som 
medförde dels ökad grundavgift för hela året samt att det upphandlades mer 
chartrade fordon med dyrare avgifter. Nya avtalet trädde i kraft 1/7 -19 och 
därefter påvisades en betydligt högre månadskostnad för resorna. Årlig 
ökning gällande grundavgiften är cirka 0,5 mnkr och för resorna 1,0. I 
förhållande till år 2018 (december månad) har antalet färdtjänstresor år 2019 
minskat med 1% och kostnaderna ökat med 31%. Inför år 2020 har 
tillväxtförvaltningen fått ytterligare en miljon i budgetram för "färdtjänst". 
Men fortsätter kostnadstrenden i samma takt som under 2019, så kommer 
den inte att finansiera underskottet.  

Gemensam/administrations avvikelse har att göra med att 
marknadsföringsbidraget inte förbrukats fullt ut samt löner på grund av 
föräldraledighet och vakans.  

Biografens underskott beror på lägre intäkter än förväntat. Då verksamheten i 
november månad övergått till Besök Linde AB och det vid årets slut kvarstod 
en avskrivning på verksamhetens inventarier med 0,2 mnkr, behövdes det 
skrivas av med dess kvarstående belopp.  

Samverkans avvikelse berör lägre förväntade intäkter till caféet, även 
lönekostnader och försäkringsavgifter (inbrottslarm och bevakning) utöver 
budget.  

Svenska för invandrare (Sfi) redovisar en negativ avvikelse på -1,2 mnkr och 
beror på att budgeterade intäkter är lägre än förväntat. Teknikcollage har en 
avvikelse på -1,0 mnkr. Arbetsmarknadsenhetens avvikelse beror på högre 
intäkter än förväntat gällande Arbetsförmedlingen både gällande 
serviceteamet samt Extratjänster. 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Kommunledningskontoret 
Tillväxtförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum:  

Tillväxtutskottet 2020-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §1/20   Dnr: KS 2020/33 

 

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-

december 2019 för tillväxförvaltningen 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet godkänner verksamhetsberättelsen för 
perioden januari-december 2019 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 

För tillväxtförvaltningen har 2019 präglats av ett brett 
utvecklingsarbete. 
 
Under 2019 har samtliga av kommunens verksamheter arbetat 
med att definiera sina grunduppdrag utifrån ny styrmodell för 
ledning och styrning. Tillväxtförvaltningens enheter har alla 
varit delaktiga i processen. Arbetet med att definiera 
verksamheternas grunduppdrag och hitta metoder för att 
säkerställa att verksamheterna levererar kvalitet i den 
verksamhet som vi bedriver har varit ett genomgående arbete 
under 2019. 
 
Under 2019 har även nya politiska mål för mandatperioden 
tagits fram i samverkan mellan tillväxtförvaltningen och 
tillväxtutskottet. Flera viktiga diskussioner kring vad som är 
viktigt i en föränderlig omvärld med minskade skatteintäkter 
har förts i dialog inför olika beslutsled. 
 
Tillväxtförvaltningen redovisar under 2019 en avvikelse på -0,3 
mnkr 
 
Kommunikation redovisar en avvikelse på -1,7 mnkr, som beror 
på att färdtjänst under 2019 har genomgått ett nytt avtal inom 
Länstrafiken som medförde dels ökad grundavgift för hela året 
samt att det upphandlades mer chartrade fordon med dyrare 
avgifter. Nya avtalet trädde i kraft 1/7 -19 och därefter 
påvisades en betydligt högre månadskostnad för resorna. Årlig 
ökning gällande grundavgiften är cirka 0,5 mnkr och för resorna 
1,0. I förhållande till år 2018 (december månad) har antalet 
färdtjänstresor år 2019 minskat med 1% och kostnaderna ökat 
med 31%. Inför år 2020 har tillväxtförvaltningen fått ytterligare 
en miljon i budgetram för "färdtjänst". Men fortsätter 
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 Sammanträdesdatum:  

Tillväxtutskottet 2020-02-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

kostnadstrenden i samma takt som under 2019, så kommer den 
inte att finansiera underskottet.  
 
Gemensam/administrations avvikelse har att göra med att 
marknadsföringsbidraget inte förbrukats fullt ut samt löner på 
grund av föräldraledighet och vakans.  
 
Biografens underskott beror på lägre intäkter än förväntat. Då 
verksamheten i november månad övergått till Besök Linde AB 
och det vid årets slut kvarstod en avskrivning på verksamhetens 
inventarier med 0,2 mnkr, behövdes det skrivas av med dess 
kvarstående belopp.  
 
Samverkans avvikelse berör lägre förväntade intäkter till caféet, 
även lönekostnader och försäkringsavgifter (inbrottslarm och 
bevakning) utöver budget.  
 
Svenska för invandrare (SFI) redovisar en negativ avvikelse på -
1,2 mnkr och beror på att budgeterade intäkter är lägre än 
förväntat. Teknikcollage har en avvikelse på -1,0 
mnkr. Arbetsmarknadsenhetens avvikelse beror på högre 
intäkter än förväntat gällande Arbetsförmedlingen både 
gällande serviceteamet samt Extratjänster. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet godkänner verksamhetsberättelsen för 
perioden januari-december 2019 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
_____ 

 
För kännedom: 

Förvaltningschef 
Enhetschef kulturenheten 
Enhetschef arbetsmarknadsenheten 
Enhetschefer utbildningsenheten 
Enhetschef näringslivsenheten 
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 Sammanträdesdatum:  

Utskottet för stöd och strategi 2020-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §1/20   Dnr: KS 2020/33 

 

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-

december 2019 för kommunledningskontoret 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi godkänner 
verksamhetsberättelsen för perioden januari-december 2019 
och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

I juni lanserades kommunens e-tjänsteportal. Arbetet har varit 
omfattande men kommer i längden att skapa större möjligheter 
för våra medborgare och tjänstepersoner. 

Måltidsenhetens sjukfrånvaro sänktes under året från 8,78% till 
5,38%. En starkt bidragande orsak till det är att vi sedan några 
år tillbaka arbetar med en bemanningspool med 
tillsvidareanställda kockar som täcker upp i samband med 
frånvaro hos måltidspersonalen. 

Måltidsenheten har under 2019 arbetat hårt med att öka sin 
avtalstrohet vilket har resulterat i att endast 9% av alla inköp 
som görs sker utanför avtal i dagsläget. Nedläggningen av 
köksenheterna på Rockhammars skola och Ramsbergs skola har 
medfört samt möjliggjort en personalminskning motsvarande 
1,55 årsarbetare.  

Under året har personalsystemet blivit huvudsystem och 
säkerställer därmed information som sedan används i andra 
system i kommunen. Arbetet kommer utvecklas alltmer för att 
kvalitetssäkra information kopplat till användare och 
behörigheter. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt. Det innefattar att 
följa lagar och avtal, aktivt arbetsmiljöarbete med 
hälsofrämjande insatser, en lönepolitik som är väl förankrad, 
delaktighet och samverkan i dagligt arbete och i 
förändringsarbete och inte minst att få varje medarbetare att 
vilja bidra till att Lindesbergs kommun utvecklas. 
Kombinationen av ett kärvare ekonomiskt läge med behovet av 
förändringsarbete är en utmaning som påverkar medarbetare 
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Utskottet för stöd och strategi 2020-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

olika. Målet att ha max 5 % sjukfrånvaro uppnås inte, trots 
många olika insatser för att förebygga ohälsa. 

Ekonomienheten har under 2019 påbörjat projektet med att 
införa e-handel i kommunen. Under 2020 kommer flera 
förvaltningar att göra sina inköp via marknadsplatsen i 
ekonomisystemet. 

It- och teleenheten har i samband med kvalitetssäkringen av 
personalsystemet skapat en koppling som gör att datakonton 
autogenereras eller tas bort beroende på anställning. Detta gör 
att behörigheter till olika system och dokument i datanätverket 
kan styras beroende på anställning. Lite arbete återstår. Arbetet 
med informationssäkerhet pågår enligt handlingsplan för 
Infosäkerhet och GDPR 2019–2021.  

Informationssäkerhetssamordnaren arbetar tillsammans med 
verksamheterna för att identifiera informationstillgångar och 
klassa dessa enligt en gemensam modell. Ett IT-stöd för att 
dokumentera informationssäkerhetsarbetet är under införande 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi godkänner 
verksamhetsberättelsen för perioden januari-december 2019 
och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
_____ 

 
För kännedom: 

Personalchef 
Ekonomichef 
IT-chef 
Kommundirektör 
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 Personalenheten 
Carina Fyrpil 
 0581-810 20 
carina.fyrpil@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
 
 

Inriktning löneöversyn 2020-2021 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen tar del av uppföljning gällande föregående inriktning 
löneöversyn 2018-2019 
 

 Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta att 
fastställa föreslagen inriktning av löneöversyn för åren 2020-2021 

 
 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun har riktlinje för lönepolitik som är antagen av 
Kommunfullmäktige under 2019. Kommunstyrelsen fastställer sedan 
inriktning av löneöversyn. Båda dokumenten används sedan som en viktig 
grund när central personalfunktion har inledande överläggningar med de 
fackliga organisationerna inför årlig löneöversyn. 

 

Ärendets beredning 

Lönebildning är en ständig pågående process i kommunens verksamheter. De 
löneavtal som tecknats centralt utgår från att varje kommun tar aktivt ansvar 
för lokal lönebildning. Kontinuerlig analys av nuläge, dialog med fackliga 
organisationer, medvetna chefer på alla nivåer i verksamheten samt en 
löpande dialog med politiken gör att Lindesbergs kommun tar ett aktivt 
ansvar i lokal lönebildning. 

Information om uppföljning av löneöversyn samt lönestatistik och nuläge vad 
gäller lönekartläggning samt bedömning av framtida behov för Lindesbergs 
kommun presenteras och kommuniceras för kommunchefens ledningsgrupp 
och kommunövergripande samverkansgrupp. 

Utifrån den dialogen sker en samlad bedömning som ligger till grund för 
inriktning av löneöversyn kommande år. 

En muntlig återkoppling gällande inriktning löneöversyn 2018-2019 sker till 
kommunstyrelsen genom personalchef i kombination med en kortfattad 
skriftlig bilaga som bifogas denna tjänsteskrivelse. 
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Henrik Arenvang Carina Fyrpil 
Kommundirektör Personalchef 

 

 

Bilagor:  

- Uppföljning inriktning löneöversyn 2018-2019 
- Medianlöner 2019, Lindesbergs kommun 
- Inriktning löneöversyn 2020-2021 
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 2020-01-27 

 

            Kommunstyrelsen 

 

 

Inriktning löneöversyn 2020-2021 i Lindesbergs 

kommun 

De centrala avtalens innehåll och kommunens ekonomi utgör 

grunden för såväl 2020 års löneöversyn som kommande 

löneöversyner (centrala avtal, se bilaga 1). I Lindesbergs kommun 

finns riktlinjer för lönepolitik antagna av kommunfullmäktige.  

 

För åren 2020-2021 anger kommunstyrelsen följande inriktning: 

- Plattformen för löneöversyn är kommunens ekonomi, vilken är 

ansträngd. Oavsett budgeterade medel så kvarstår möjligheten 

att differentiera lön på individnivå. Detta innebär att det går att 

påverka lönespridningen oavsett löneutrymme. 

 

- Lön är ersättning för utfört arbete. Det är resultat och goda 

prestationer som ska belönas. Det ger förutsättningar för 

utveckling av verksamhetens effektivitet, kvalitet och 

produktivitet.  

 

- Lönen är ett styrmedel för att åstadkomma förbättringar i 

verksamheten. För att uppnå målen med lönepolitiken behöver 

processen kring individuell lönesättning ständigt utvecklas med 

inriktning att lönen ska upplevas som rättvis och förståelig. Att 

lönekriterier finns och att de är uppdaterade samt väl kända i 

organisationen är ett mål under perioden. 

 

 

- Liksom tidigare är det viktigt att vara observant på om det finns 

osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Vid rekrytering 

ska nyanställningslönen vid likvärdiga befattningar och meriter 

vara lika oavsett om det är en kvinna eller man som anställs. 

Handlingsplan för jämställda löner som tas fram utifrån 

kommunens lönekartläggning, ska beaktas och vara en del i årlig 

löneöversyn. 
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Både generationsväxling och normal personalomsättning kan 

medföra svårigheter att rekrytera och behålla personal framförallt 

vad gäller pedagoger, chefs- och specialistbefattningar. Vid krav på 

höga löner vid nyanställning jämfört med redan anställda 

medarbetare med motsvarande kompetens så är det viktigt att 

beakta det långsiktigt och utifrån ekonomiskt läge.  

 

 

 

Carina Fyrpihl 

Personalchef 
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     Bilaga 1 

 

Löneöversyn 2020 och 2021– enligt centrala avtal 

 

Kommunal 

 Avtalsperiod löper ut 2020 04 30 
 

 

Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna 

 Avtalsperiod löper ut 2020 03 31 
 
 
 

HÖK 18, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

 Avtalsperiod 2018 04 01 – 2021 03 31 
 

 

 HÖK 19, Vårdförbundet  

 Avtalsperiod 2019 04 01 – 2022 03 31, ömsesidig uppsägningstid av tre månader 
 Inget garanterat utfall, hänvisning till lokal lönebildning 

 

 

AkademikerAlliansen 

 HÖK T, avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av fem månader 
 Inget garanterat utfall, hänvisning till lokal lönebildning 
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 2020-02-04 

 KS 2020/34-3 

 

 

 

Återkoppling inriktning löneöversyn 2018-2019, KS 2017/421 

Under perioden har arbetet med individuell och differentierad lön utvecklats. Fackliga parter 

har uttryckt att arbetet med lönekriterier samt att dialog mellan chef och medarbetare har 

gått framåt.  

Arbetet med lönebildning på central nivå i Sverige kännetecknas av att löneavtalen alltmer 

inte styrs vad gäller nivåer, utan hänvisar till lokal lönebildning hos varje arbetsgivare. 

Lindesbergs kommun har under perioden aktivt arbetat med lönebildningsfrågor. Genom 

chefsutbildning, tillgång till stöd samt aktiv dialog med fackliga organisationer har parterna 

ökat förtroendet i det lönepolitiska arbetet.  

Omvärldsanalys sker kontinuerligt och ett aktivt ansvar tas för att försöka ta så bra beslut 

som möjligt gällande rätt lön, både vid nyanställning men också vid årlig löneöversyn. En 

upplevd orättvisa som kan förekomma är att det ibland sker nyanställningar där en ny 

medarbetare upplevs få en högre lön än vad motsvarande kompetens har som lön i samma 

befattning.  

I princip alla löneavtal har skrivningar som hänvisar till ett aktivt arbete att öka 

lönespridningen. Här har Lindesbergs kommun haft svårt att uppvisa en ökning av 

lönespridning under perioden. Dialog sker fortsatt med fackliga organisationer och med 

lönesättande chefer. 

Lindesbergs kommun har aktivt arbetat med fler faktorer än lön för att främja 

personalförsörjningen. Översyn av uppdrag, arbetsmiljöfrågor samt möjligheten att öka sin 

sysselsättningsgrad för dem som arbetar deltid har varit föremål för utveckling. Utvecklingen 

av andel heltider har gått från 68% till 70% under perioden. 

Att ta aktivt ansvar för lönebildningen på lokal nivå samtidigt som det finns en ekonomisk 

utmaning, är svårt. Lindesbergs kommun har under perioden haft ett utfall som varit högre 

än flertalet andra kommuner i Sverige. Det innebär att kommunens medianlöner ökat i 

förhållande till flera andra kommuner i närområdet. Lindesbergs kommun befinner sig 

knappt på nivå i förhållande till de medianlöner som rapporteras för mellersta Sverige. Dock 

är det så att Lindesbergs kommun har ett ganska snävt lönespann på många befattningar. I 

jämförelse av 90:e percentil så ligger kommunen under på flertalet befattningar.  

Det främjar attraktiviteten med en väl förankrad lönepolitik men det behöver kombineras 

med ett aktivt arbetsmiljöarbete, vilket är en faktor som alltmer tas in i centrala avtal. Under 

perioden har huvudöverenskommelsen med Lärarnas Samverkansråd tydligt visat detta. 



 

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

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

De statliga satsningar som gjorts kopplade till lärarlöner har påverkat den lönebildning som 

kommunen byggt upp. Vid varje löneöversyn sker dialog utifrån att få denna statliga satsning 

att gå hand i hand med den syn kommunens verksamheter har vad gäller rätt lön. 

Kommunens ekonomi påverkas av löneöversyn och motsvarande årskostnad för perioden 

har varit 24,3 miljoner för 2018 och 22,5 miljoner för 2019. De organisationer som haft högst 

utfall är de som organiserar akademiska befattningar såsom exempelvis skolledare, 

pedagoger, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter och socionomer.  

Lindesberg ska ha könsneutrala löner. Arbetsvärdering och lönekartläggning har utförts 

2018 och 2019. Facklig dialog sker kontinuerligt och det är ett gemensamt ansvar att agera 

snarast om det uppkommer frågor som härrör till detta, vilket parterna är överens om. 

Uppföljning av löneöversyn har under perioden skett med varje facklig organisation i 

samband med avstämning innan utbetalning av ny lön samt i kommunchefens ledningsgrupp 

och i kommunövergripande samverkansgrupp. 

 

 

Carina Fyrpihl 

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

Kommunstyrelsen 
 

Inventering av nedlagda kommunala deponier i Lindesbergs 

kommun 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapporten Prioritering och tidplan för 
åtgärder för nedlagda deponier i Lindesbergs kommun. Rapporten 
överlämnas som svar till miljökontoret. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera fortatt arbete via förbundet med 
40 000 kr/år från år 2022 till 2026. 
  
Ärendebeskrivning 

 
Avfallsavdelningen på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på 
uppdrag av Lindesbergs kommun genomfört en inventering och 
riskklassning av nedlagda deponier i kommunen. Naturvårdsverkets 
MIFOmetodik användes och resultatet presenterades i en rapport, 
”Inventering av nedlagda kommunala deponier i Lindesbergs kommun, 2015-
2017”, dnrBTK2017-014. 
 
Miljökontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har begärt att 
Lindesbergs kommun ska redovisa en tidsplan för åtgärder för de deponier 
som har riskklass 2 (stor risk)samt en prioritering av vilka åtgärder som är 
mest angelägna.  
 
Avfallsavdelningen på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
har samordnat arbetet och har anlitat konsultföretaget Miljö & Avfallsbyrån 
för att genomföra prioriteringen. 
 
Förslaget för vidare hantering av frågan har samordnats med Hällefors 
kommun, Nora kommun och Ljusnarsbergs kommun. 
 
Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet som 
verkställer beslutet. 

För kännedom: 

Miljökontoret 

Bilagor: 

ÄRENDE 8
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1 Bakgrund 
Avfallsavdelningen på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på 
uppdrag av Lindesbergs kommun genomfört en inventering och 
riskklassning av nedlagda deponier i kommunen. Naturvårdsverkets MIFO-
metodik användes och resultatet presenterades i en rapport, ”Inventering av 
nedlagda kommunala deponier i Lindesbergs kommun, 2015-2017”, dnr 
BTK2017-014.  

Miljökontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har begärt att 
Lindesbergs kommun ska redovisa en tidsplan för åtgärder för de deponier 
som har riskklass 2 (stor risk)samt en prioritering av vilka åtgärder som är 
mest angelägna. Redovisningen ska vara Miljökontoret tillhanda senast 31 
januari 2020. Avfallsavdelningen på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
har samordnat arbetet och har anlitat konsultföretaget Miljö & Avfallsbyrån 
för att genomföra prioriteringen. 

1.1 Lagkrav 
Grunden till kraven på kommunen avseende de nedlagda deponierna är det 
nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och arbetet avseende förorenade 
områden som syftar till att åtgärda förorenade områden till år 2050. I det 
regionala programmet för efterbehandling för förorenade områden för 
Örebro län 2019-2021 konstateras bland annat att alla förorenade områden 
med mycket stor risk och stor risk för människors hälsa och miljö ska vara 
åtgärdade till år 2050. 

I Naturvårdsverkets föreskrifter (2017:2) om avfallsplanering beskrivs vad en 
avfallsplan ska innehålla. Enligt 15 § ska en avfallsplan bland annat innehålla 
uppgifter om nedlagda deponier. Vidare konstateras att ”För varje nedlagd 
deponi ska en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa 
eller miljön redovisas. För de nedlagda deponier där kommunen har varit 
verksamhetsutövare ska planen även innehålla uppgifter om vidtagna och 
planerade åtgärder för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller 
miljön.”  
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1.2 Förutsättningar och avgränsningar 
I rapporten ”Inventering av nedlagda kommunala deponier i Lindesbergs 
kommun, 2015-2017” konstateras att 17 st deponier i Lindesbergs kommun 
har undersökts. Resultatet av klassningen, som skett enligt MIFO-metodiken 
sammanfattas i tabell 1. Inledningsvis ska deponier i riskklass 2 prioriteras. 
Tabell 1 Resultat från klassning i MIFO fas 1 utredning, Lindesbergs kommun 

Riskklass Nedlagd deponi 

2 2. Frövi deponi 

4. Gladtjärnsberget deponi 

5. Grönbo 

6. Hidingen 

7. Håkansboda deponi 

8. Kloten deponi 

9. Löa deponi 

11. Norra Ramsberg deponi 

15. Tredingen, nyare delen 

3 3. Gammelbo deponi 

13. Smedsjöns deponi 

16. Wedevågs deponi 

17. Ålsäng deponi, Fellingsbro 

4 14. Tredingen, äldre delen 

Ingen bedömning 1. Allmänningbo deponi 

10. Morskoga deponi 

12. Ramsberg deponi 

 

I arbetet har endast befintlig markanvändning värderats. Om exempelvis 
exploatering kommer att ske för något av objekten eller i dess närområde 
behöver en värdering ske av hur den gamla deponin ska tas omhand. Detta 
kan exempelvis innebära att provtagning, sanering eller täckning är 
nödvändig vid förändrad markanvändning men inte behövs med befintlig 
markanvändning. 
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1.3 Metod 
För deponierna som klassats som klass 2 i MIFO fas 1 utredningen har en 
prioritering genomförts. 

1.3.1 Prioritering utifrån MIFO fas 1 utredningen 
Med utgångspunkt i MIFO fas 1 utredningen har de deponier som värderats 
till riskklass 2 prioriterats. Prioriteringen har utgått från tre olika 
bedömningsgrunder (se nedan) från MIFO fas 1 utredningen. Varje 
bedömningsgrund har givits poäng enligt principen att: Måttlig – 1 p, Stor – 
2 p, Mycket stor – 3 p 

De tre bedömningsgrunderna har varit 

• Föroreningsnivå, max 3 p 

• Känslighet (Människor) – grundvatten, ytvatten och mark, max 9 p 

• Skyddsvärde (Arter och ekosystem) – grundvatten, ytvatten och 
mark, max 9 p 

1.3.2 Tidplan 
En grov tidplan har tagits fram. För att tidplanen ska kunna vara realistisk 
sätter åtgärderna som ska genomföras i huvudsak igång under år 2022.  

I vissa fall föreslås åtgärder innan år 2022 – i dessa fall beror det framförallt 
på att åtgärderna handlar om hantering av massor i kommunen. Det finns 
stora fördelar med att så snart som möjligt kunna ta emot schaktmassor för 
täckningsåtgärder i anslutning till de gamla deponierna. Åtgärder föreslås 
först för de nedlagda deponier som värderats högst i prioriteringen. Där så är 
möjligt samordnas aktiviteterna med övriga kommuner i SBB-regionen för 
att nyttja resurserna så effektivt som möjligt. 

1.3.3 Förankring med kommunen 
Vid en workshop 27 november 2019 dit representanter för kommunen och 
Miljökontoret vid Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen var inbjudna 
diskuterades de prioriteringar som föreslås i rapporten. Samtliga 
medverkade var överens om att detta sätt att arbeta är adekvat. 

Resultatet från prioriteringen samt förslaget till tidplan redovisades vid 
KNÖL KSO (Kommunerna i Norra Örebro Län, Kommunstyrelseordförande) 
möte i Hällefors den 11 december 2019.  
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2 Resultat 
2.1 Prioritering utifrån MIFO fas 1 utredningen 
Enligt den prioritering som genomförts för Lindesbergs kommun är 
Tredingen, nyare delen högst prioriterad. Tredingen, nyare delen ligger 
centralt i Lindesberg med mycket stor känslighet för mark och ytvatten. 
Övriga deponier har en något lägre prioritering. Se tabell 2. 
Tabell 2 Prioritering av de nedlagda deponier i Lindesbergs kommun som i MIFO fas 1 

utredningen klassats som klass 2, stor risk. 

Lindesbergs 
kommun 

Föroreningsnivå 
(N) 

Känslighet 
(Människor) 

Skyddsvärde 
Arter och 
ekosystem) 

Resultat 
prioritering  

15. Tredingen, 
nyare delen Stor 

Mycket stor 
(mark, yv) / 
Stor (gv) 

Stort (mark, gv, 
yv) 16 

6. Hidingen Mycket stor 

Mycket stor 
(gv) / Stor (yv) / 
Måttlig (mark) 

Stor (gv, yv) / 
Måttlig (mark) 14 

11. Norra 
Ramsberg 
deponi Stor 

Stor (mark, gv, 
yv) 

Stor (mark, gv, 
yv) 14 

9. Löa deponi Stor 
Stor (mark, gv, 
yv) 

Måttlig (mark) 
Stor (gv, yv) 13 

2. Frövi deponi Stor 
Måttlig (mark, 
gv), Stor (yv)  

Mycket stort (m), 
Stor (yv) Måttlig 
(gv) 12 

8. Kloten deponi Stor 
Stor (mark, yv), 
Måttlig (gv) 

Mycket stort 
(mark) , Måttlig 
(gv, yv sjö) 12 

5. Grönbo Måttlig 
Stor (gv, yv) / 
Måttlig (mark) 

Mycket stor (gv) 
/ Måttlig (mark, 
yv) 11 

7. Håkansboda Stor 
Stor (mark), 
Måttlig (gv, yv) 

Mycket stor 
(mark), Måttlig 
(gv, yv) 11 

4. 
Gladtjärnsberget 
deponi Måttlig 

Stor (mark, gv) 
/ Måttlig (yv) 

Måttligt (mark, 
gv, yv) 9 
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2.2 Förslag till tidplan 
Förslag till tidplan finns i bilaga 1. 

Under 2020 och 2021 föreslås arbete med masshantering att genomföras. 
Detta arbete behöver göras dels för att säkerställa att massor från grävningar 
i kommunen hanteras rätt utifrån miljösynpunkt och dels för att massor för 
framtida sluttäckning ska kunna lagras på rätt ställen. 

På Tredingen, nyare delen behöver en utredning av påverkan på närområdet 
genomföras. Denna utredning planeras göras under 2022 och 2023.  

Sammanställning av tidigare utredningar på Hidingen för att kunna utföra 
rätt åtgärder för deponin planeras till 2024. Dessutom genomförs planering 
inför provtagning på Norra Ramsberg deponi, Löa deponi och Frövi deponi.  

Provtagning på Norra Ramsberg deponi, Löa deponi och Frövi deponi 
föreslås genomföras under år 2025. Denna provtagning samordnas med 
provtagning på övriga deponier i regionen. År 2025 behöver även en ny 
tidplan för de kommande fem åren (d.v.s. 2027-2031) tas fram.  

År 2026 föreslås en rapport med sammanställning/riskanalys för Norra 
Ramsberg deponi tas fram. 

 



Bilaga 1. Förslag till tidplan för arbete med nedlagda deponier i Lindesbergs kommun under perioden 2022-2026. 

   1(2) 

Lindesberg Resultat 
prioritering  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Nästa fem år Senare 

Masshantering 
och 
övergripande 

 Förbered 
plats för 
massor 

Förbered 
plats för 
massor 

   
Framtagande 
av en tidplan 
för 2027-2031 

   

15. Tredingen, 
nyare delen 

16 
  

Utredning av 
påverkan på 
närområdet 

(finns förslag 
från SWECO) 

Uppföljning 
av vad 
som 

kommit 
fram 

Ev fortsättning 
  

Ev fortsättning 
 

6. Hidingen 14 
    

Sammanställning 
av tidigare 
utredningar 

Ev fortsättning 
 

Ev fortsättning 
 

11. Norra 
Ramsberg 
deponi 

14 
    

Förberedelser för 
provtagning 

Vattenprover 
för tydlig 

riskbedömning 

Rapport 
Uppföljning/ 

Riskbedömning 

Ev fortsättning Städning 

9. Löa deponi 13 
    

Förberedelser för 
provtagning 

Vattenprover 
för tydlig 

riskbedömning 

 
Rapport 

Uppföljning/ 
Riskbedömning 

städning 

2. Frövi deponi 12 
    

Förberedelser för 
provtagning 

Vattenprover 
för tydlig 

riskbedömning 

 
Rapport 

Uppföljning/ 
Riskbedömning 

/Täckning 

städning 

8. Kloten deponi 12 
       

Täckning städning 



Bilaga 1. Förslag till tidplan för arbete med nedlagda deponier i Lindesbergs kommun under perioden 2022-2026. 
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Lindesberg Resultat 
prioritering  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Nästa fem år Senare 

5. Grönbo 11 
       

Vattenprover 
för tydlig 

riskbedömning 

Täckning/ 
städning 

7. Håkansboda 11 
       

Täckning städning 

4. Gladtjärns-
berget deponi 

9 
       

Mark- och 
Vattenprover 

för tydlig 
riskbedömning 
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Sammanfattning 
Det uppskattas att det finns flera tusen gamla nedlagda deponier och avfallsupplag i Sverige. 
Enligt en sammanställning som Länsstyrelsen i Örebro gjort finns ca 440 st av dem inom 
verksamhetsområdet för Samhällsbyggnad Bergslagen. Eftersom gruvdriften varit omfattande i 
regionen, är en stor del gamla gruvupplag och ca 70 st är gamla nedlagda deponier innehållande 
bland annat hushållsavfall.   
 
Under åren 2015 till 2017 har arbete pågått med att inventera och riskklassa de nedlagda 

deponierna. För riskklassningen har Naturvårdsverkets MIFO-metodik (Metodik för Inventering 

av Förorenade Områden) använts. MIFO-metodiken har tagits fram av Naturvårdsverket för att 

få en generell bedömning och klassning inom hela landet. Mer om MIFO-metodiken finns 

beskrivet nedan.  

Av de ca 70 deponierna i förbundets verksamhetsområde är 17 st belägna i Lindesbergs 

kommun. Av dessa 17 klassades 9 st i klass 2, 4 st i klass 3 och 1 st i klass 4. Tre deponier har 

inte riskklassats beroende på olika orsaker som finns beskrivna under respektive deponi i 

rapporten. 
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Inledning 
Lagar och krav 

I Sverige beräknas det finnas flera tusen gamla nedlagda deponier. Innan Miljöskyddslagen 
trädde i kraft år 1969 saknades i princip bestämmelser gällande markanvändning som kunde 
medföra föroreningar i omgivande mark. Det var vanligt med små gemensamma tippar där 
hushållen slängde sitt avfall, sk bytippar. Efter att miljöskyddslagen kom 1969 med krav på 
tillståndsplikt av deponeringsverksamheter började kommunerna i större utsträckning att 
samordna deponierna som då blev färre och mer kontrollerade. Under åren har kraven på 
återvinning och återanvändning ökat mer och mer och i dagsläget är det endast små mängder 
avfall som deponeras.  

År 2001 kom deponeringsförordningen som innehöll krav om avslutning och sluttäckning av 
pågående deponier. Deponier som avslutades innan 16 juli 2001 omfattades inte av de nya 
kraven på sluttäckning. Däremot omfattas de av kraven i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 
2017:2 om inventering av nedlagda deponier då de kan utgöra förorenade områden eller 
pågående miljöfarlig verksamhet. För att underlätta arbetet med att inventera och riskklassa 
nedlagda deponier tog Naturvårdsverket, NVV, 1999 fram en vägledning för de aktörer som 
skulle utföra arbetet, MIFO-metodiken (Metodik för Inventering av Förorenade Områden).  NVV 
uppskattar att det finns flera tusen gamla nedlagda deponier i landet som kan orsaka 
föroreningar i mark och vatten. Det är av yttersta vikt att kartlägga och riskbedöma dessa för att 
kunna åtgärda de deponier som kan innebära en risk för människors hälsa eller för miljön.  

Avfallstyper 

Olika typer av avfall har slängts på de gamla deponierna och det går inte att fastställa exakt för 
varje enskild deponi vilken typ av föroreningar som läcker ut. Dock kan en generell bedömning 
göras att det före 1950-talet inte användes lika stora volymer och typer av kemikalier som det 
görs idag. Efter 1950-talet har däremot avfall som idag klassas som farligt avfall lämnats in från 
både hushåll och industrier till de gamla deponierna. Lägena för deponierna valdes inte heller 
utifrån miljösynpunkt vilket kan innebära att dessa gamla deponier ligger i närheten av ytvatten 
eller grundvatten.  

Ansvar och mål 

Ansvaret för att de kommunala nedlagda deponierna undersöks och riskbedöms ligger på 
kommunerna och ska ingå i den kommunala avfallsplaneringen enligt Naturvårdsverkets 
föreskrifter, NFS 2017:2 (tidigare 2006:6).  Grundläggande krav på arbetet med förorenade 
områden finns främst i miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, som antogs tillsammans med 14 andra 
miljökvalitetsmål av riksdagen 1999.   

”Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som 
kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.” 

Att identifiera, undersöka och åtgärda områden som förorenats av befintliga eller tidigare 
verksamheter är ett viktigt led i arbetet att minska riskerna för att människor och miljö utsätts 
för farliga ämnen.  
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Hur riskklassningen gått till 
Inom verksamhetsområdet 
 
Inom verksamhetsområdet för Samhällsbyggnad Bergslagen finns det många nedlagda deponier 
och avfallsupplag. Enligt en sammanställning som Länsstyrelsen i Örebro gjort är antalet ca 440 
stycken. Eftersom gruvdriften varit omfattande i regionen, är en stor del gamla gruvupplag och 
ca 70 st är gamla nedlagda deponier innehållande bland annat hushållsavfall.  
 
Under åren 2015 till 2017 har Samhällsbyggnad Bergslagen arbetat med att inventera och 
riskklassa de ca 70 deponier som finns i medlemskommunerna. Tidigare inventeringar som 
gjorts under 80- och 90-talen av kommunerna har legat som grund vid inventeringen och 
klassningen. Det finns även en del annat material som äldre undersökningar, provtagningar och 
rapporter som kunnat användas som informationsmaterial vid klassningen.  
 
Vid varje deponi har platsbesök gjorts för att få en bild av hur deponiområdet och även 
närområdet ser ut idag. Det är inte ovanligt med gräs- eller trädöverväxta deponier vilket ger en 
del svårigheter att återfinna deponin. Dock kan oftast en skillnad i naturen ses som ger en bild av 
deponins ungefärliga storlek och plats. För att få en tydligare bild av marken och vilka jordarter 
som dominerar på den aktuella platsen har information hämtats från Statens Geologiska 
Undersökning. Här har även information om grundvattenmagasin och grundvattenströmningar 
hämtats. Information om närliggande ytvattens status har hämtats från Länsstyrelsens 
Vatteninformationssystem Sverige (VISS). För att få en tydligare bild av deponierna har en del 
interjuver gjorts med närboende eller tidigare kommunanställda.  
 

Bedömningstabell 

För att få en så enhetlig och liknande riskbedömning som möjligt för alla deponierna har en 
bedömningstabell tagits fram utifrån de bedömningskriterier som finns med i NVVs Metodik för 
Inventering av Förorenade Områden, MIFO. I bedömningstabellen finns uppgifter för varje 
deponi om verksamma år, volym förorenade massor, föroreningarnas farlighet, jordarter och 
deras genomsläpplighet, spridningsförutsättningar i mark samt vatten, avstånd till vatten och 
känslighet för människor samt skyddsvärde för miljön. Eftersom det är svårt att veta exakt vilken 
typ av avfall som deponerats på de gamla deponierna och med kunskapen om att deponering av 
hushållsavfall efter 1950-talet mycket väl kunde innehålla avfall som idag klassas som farligt 
avfall har bedömningen för föroreningarnas farlighet gjorts som mycket farliga för alla deponier. 
För andra bedömningskriterier som varit svåra att avgöra har bedömningen gjorts utifrån 
”troligt men dåligt” fall i enlighet med NVVs Metodik för Inventering av Förorenade Områden. 
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MIFO-metodiken 
För att underlätta arbetet med att inventera och riskbedöma förorenade områden som bland 
annat gamla nedlagda deponier tog Naturvårdsverket 1999 fram en vägledning för detta arbete. 
Genom att tillämpa en enhetlig metodik kan objekt jämföras i samband med prioriteringar av 
fortsatta undersökningar och åtgärder samt vid beslut om miljöriskområden i alla delar av 
landet.  

Enligt MIFO-metodiken utförs riskbedömningen av ett förorenat område i två steg. Det första 
steget omfattar informationsinsamling om området genom bla arkivstudier, intervjuer och 
platsbesök. Med hjälp av det insamlade materialet bedömer man föroreningarnas farlighet, 
föroreningsnivå, spridningsförutsättningar, känsligheten för människor och skyddsvärdet för 
miljön. Alla parametrar bedöms först separat för att sedan vägas samman i en slutlig bedömning, 
riskklassningen. Bedömningarna ska göras så att riskerna inte underskattas och bedömningarna 
baseras på ett ”troligt men dåligt” fall. Objekten tilldelas en av följande riskklasser:  

1. Mycket stor risk 

2. Stor risk 

3. Måttlig risk 

4. Liten risk 

Bedöms platsen efter MIFO fas 1 som angelägen att undersöka vidare initieras MIFO fas 2. Fas 2 

består av översiktliga undersökningar som kan omfatta mark, grundvatten, ytvatten och 

sediment. Utifrån analyssvar och markundersökningar görs sedan en ny riskbedömning och 

objektet tilldelas en ny riskklass. Efter fas 2 tas beslut om vilka åtgärder som bör göras för att 

minska objektets negativa påverkan på det aktuella området samt närområde både med 

avseende på människor och miljö. Den här rapporten omfattar endast MIFO fas 1.  

Bakgrund till inventeringen 

Inventeringar av gamla nedlagda deponier i Samhällsbyggnads Bergslagens medlemskommuner 
har tidigare gjorts 1984-85 samt i några av kommunerna även 1993. En del av deponierna har 
undersökts utförligare 1992 av VBB VIAK som gjorde en undersökning i Örebro län om 
påverkan på grund- och ytvatten från äldre avfallsupplag. Den inventering och riskklassning som 
nu gjorts är dels en sammanställning av tidigare inventeringar och undersökningar men även 
nya uppgifter har tagits fram och gjort riskbedömningen bredare. Inventeringen har pågått 
mellan åren 2015 och 2017 och innefattar ifyllda MIFO-blanketter, bedömningstabell samt 
fotografier från deponierna.  

I Lindesbergs kommun har en sammanställning över kommunala svfallsupplag gjorts 1982. Två 
deponier valdes ut 1992 för att undersökas utförligare av VBB VIAK, Hidingen deponi samt Yxe 
(Södra Måle). Hidingen deponi är fortfarande intressant för vidare utredning och i behov av 
åtgärder. Yxe deponi som numera kallas Södra Måle är ej med i denna rapport eftersom den 
omfattas av kraven på sluttäckning som finns i deponeringsförordningen (2001:512) och håller 
på att sluttäckas. En sammanställande rapport om förorenade områden i Lindesbergs kommun 
togs fram av Länsstyrelsen i Örebro län  2002. 
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Översiktskarta 

 

Deponier i Lindesbergs kommun ordnade efter riskklass 

Riskklass Nedlagd deponi 
2 2. Frövi deponi 

4. Gladtjärnsberget deponi 
5. Grönbo 
6. Hidingen 
7. Håkansboda deponi 
8. Kloten deponi 
9. Löa deponi 
11. Norra Ramsberg deponi 
15. Tredingen, nyare delen 

3 3. Gammelbo deponi 
13. Smedsjöns deponi 
16. Wedevågs deponi 
17. Ålsäng deponi, Fellingsbro 

4 14. Tredingen, äldre delen 
Ingen 

bedömning 
1. Allmänningbo deponi 
10. Morskoga deponi 
12. Ramsberg deponi 
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Deponier i Lindesbergs kommun i alfabetisk ordning 

Allmänningbo deponi 

 

Idnummer: 116705 

Fastighetsbeteckning: Norra Allmänningbo 1:41>1 

Koordinater enligt Sweref99TM: N 6624199, E 528348 

Aktiva år:  

Beskrivning av deponin: Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har informerat om att 
bergtäkt bedrivits på området sedan 1909. Deponi för skrotsten och damm från malverket. 

Områdesbeskrivning:  

Föroreningspotential: 

Spridningsförutsättningar: 

Omgivningens känslighet och skyddsvärde: 

Riskklass: Ingen riskklassning har gjorts. 

Motivering till klassningen:  

Förslag på åtgärder: 

Övrigt: Deponin finns med i lista över kommunala avfallsupplag från 1982. Men vid senare 
inventering gjord 1996/1997 finns endast Allmäningbofältet med som klassas i branchen gruva 
och upplag. Finns med i Länsstyrelsen EBH-register.  
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Frövi deponi 

 

Idnummer: 116692 

Fastighetsbeteckning: Näsbybacka 34:4, Näsbybacka 24:7 

Koordninater enligt Sweref99TM: N 6591081, E 521852 

Aktiva år: Oklart under vilka år deponin varit aktiv.  

Beskrivning av deponin: Deponin som är ca 200*200 m är övertäckt med jord (kanske slam 
från reningsverket som ligger i närheten) och det växer gräs och växter på området. Vid 
fältbesök stod containrar lagrade på platsen, kanske från skroten i närheten. Mycket synligt 
avfall vid slänterna på deponin. Det kan inte uteslutas att farligt avfall alternativt även 
industriavfall har deponerats på platsen.   

Områdesbeskrivning: Norr om deponiområdet växer planterad granskog, övrig omgivning 
består av tallskog även en del lövträd. Runt deponin löper ett dike. Området ligger i direkt 
anslutning till ett område med naturvårdsavtal samt inom ett naturvårdsområde och ca 200 m 
norr om ett biotopskyddsområde. Ca 400 m söderut ligger sjön Väringen som är klassad som ett 
värdefullt fiskevatten av länsstyrelsen. Ca 200 m norrut rinner en bäck med utlopp i Väringen. 
500 m västerut ligger en campingplats med bad i Väringen. Ca 500 m sydost ligger Frövis 
reningsverk . 

Föroreningspotential: Föroreningsnivån bedöms som stor, volymen förorenade massor 
uppskattas till ca 80 000 m3. Föroreningarns farlighet bedöms som mycket stora.  

Spridningsförutsättningar: Dominerande jordart är postglacial finlera som är en tät jordart. 
Södra delen av deponin kan ligga på sandig morän som är normaltät. 
Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten bedöms som stora. Ett grundvattenmagasin 
är beläget ca 500 m väster om deponin och grundvattenströmningen bedöms ske söderut. 
Spridningen till sjön Väringen bedöms som måttliga medan spridningen i sjön bedöms som små.  
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Omgivningens känslighet och skyddsvärde: Känsligheten för området bedöms som måttlig 
för mark och grundvatten. Känsligheten för ytvatten bedöms som stor på grund av närheten till 
bad- och campingplats. Skyddsvärdet för mark bedöms som mycket stort eftersom området 
ligger i direkt anslutning till område med naturvårdsavtal samt inom ett naturvårdsområde och 
ca 200 m norr om ett biotopskyddsområde. På grund av att Väringen är klassad som värdefullt 
fiskevatten av länsstyrelsen så blir bedömningen på ytvatten stor. Bedömningen för grundvatten 
blir måttlig.  

Riskklass: 2 

Motivering till klassning: Området ligger i direkt anslutning till område med naturvårdsavtal, 
samt inom naturvårdsområde och ca 200 m norr om biotopskyddsområde. Väringen är klassad 
som värdefullt fiskevatten av Länsstyrelsen och deponiområdet ligger även nära en bad- och 
campingplats.   

Förslag på åtgärder: Vattenprover eventuellt markprover för att utreda deponins påverkan på 
sjön, dock ligger Frövis reningsverk i närheten så det kan vara svårt att bedöma deponins 
påverkan på sjön jämfört med reningsverket. Bortstädning av synligt avfall eventuellt bättra på 
täckningen.  

Övrigt: Deponin finns med i lista över kommunala avfallsupplag från 1982 samt i Länsstyrelsens 
EBH-register.  
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Gammelbo deponi 

 

Idnummer: 116693 

Fastighetsbeteckning: Gammelbo 1:37 

Koordinater enligt Sweref99TM: N 6629131, E 521960 

Aktiva år: Påbörjad på 1950-talet eller tidigare. Avslutad på 70-talet när soptunnor började 
användas och sopbilen samlade ihop hushållsavfall. Tidigare så kom en bonde med häst och 
vagn och samlade ihop sopor och tippade dessa på platsen enligt närboende.   

Beskrivning av deponin: Gammal bytipp som är tillgänglig via skogsväg. Området uppskattas 
vara minst 50x50 m. Vid fältbesök påträffades bland annat en del överväxta skrotbilar samt en 
del annat avfall.  

Områdesbeskrivning: Deponin ligger i ett skogsområde intill en bäck, Norrbobäcken. Avstånd 
till närmast hus är ca 600 m. Inga naturvårdsområden eller liknande i närheten.  

Föroreningspotential: Området bedöms vara minst  50*50 m och mängden förorenade massor 
uppskattas till 2500-5000 m3. Det ger en måttlig föroreningsnivå.  

Spridningsförutsättningar: Dominerande jordarter i området är morän som är normaltät 
jordart och ger stora spridningsmöjligheter i mark och grundvatten. Närheten till bäcken gör att 
risken för att föroreningar når vattnet i bäcken är mycket stor och sannolik. Risken att 
föroreningarna når sjön är mindre eftersom de troligtvis lagras i sediment i bäcken eller ta upp 
av växtligheten . Spridningsförutsättningarna från mark och grundvatten till sjön Norrmogen 
bedöms som små. Det finns inget grundvattenmagasin i närheten.    

Omgivningens känslighet och skyddsvärde: Känsligheten för mark, grundvatten samt 
ytvatten bedöms som måttlig. Depopnin ligger i ett skogsområde som inte ser ut att ha någon 
större betydelse för friluftslivet och närmsta bostad ligger ca 600 m därifrån. Även skyddsvärdet 
för mark, grundvatten och ytvatten bedöms som måttligt.  
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Riskklass: 3 

Motivering till klassning: Deponin ligger inom ett skogsområde en bit ifrån allmän väg. Lite 
synligt avfall. Området är inte klassat som naturvårdsområde eller ligger i närheten av 
grundvattenmagasin eller värdefulla vatten. Avstånd till bebyggelse min 600 m. 

Förslag på åtgärder: Bortstädning av skrotbilar och annat synligt avfall. Skylt med info.  

Övrigt: Deponin finns med i Länsstyrelsens EBH-register samt i lista över kommunala 
avfallsupplag från 1982.  
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Gladtjärnsberget deponi 

 

Idnummer: 116704 

Fastighetsbeteckning: Resta 10:15 

Koordinater enligt Sweref99TM: N 6621193, E 519537 

Aktiva år: Oklart när deponering påbörjades men troligt i början av 1900-talet. Avslutades 
troligen vid 1960 / 70-talen när kommunal sophantering påbörjades och hushållsavfall började 
köras till Hidingen deponi.  

Beskrivning av deponin: Deponin ligger i en eller intill en grusgrop. Tillgänglig via grusväg. Vid 
fältbesök påträffades synligt avfall som plast, oljefat, bildörr, glas, elavfall, skrot och cykel. 
Avfallet syntes i slänterna samt även på andra sidan om grusvägen i en liten talldunge, troligtvis 
en del av deponin.  

Områdesbeskrivning: Deponin ligger i ett kuperat skogsområde med sluttning mot norr och 
väster. Ca 800 m söderut på andra sidan allmän väg rinner bäckar mot Spjutmossen till 
Morskogasjön som ligger ca 3 km söderut. Ca 1 km sydöst ligger Långtjärnen. 
Grundvattenmagasin ca 500 m väster om deponin och grundvattenströmningen sker söderut 
enligt grundvattenkarta. Ca 3 km söderut finns ett vattenskyddsområde samt en vattentäkt. 
Dominerande jordarter i området är grus samt morän och berg vilket ger ett område med 
mycket hög genomsläpplighet. Inga naturvårdsområden i närheten men deponin ligger inom ett 
område som markeras som riksintresse för rörligt friluftsliv.  

Föroreningspotential: Föroreningarnas farlighet bedöms som mycket stora eftersom det inte 
går att utesluta att även farligt avfall deponerats här. Volymen förorenade massor uppskattas till 
5000-7000 m3 och föroreningsnivån bedöms som måttlig.  

Spridningsförutsättningar: Grus har mycket hög genomsläpplighet och ger en mycket stor 
spridningsrisk i mark och grundvatten och till ytvatten. Underliggande berg kan ha sprickor som 
också ger hög spridningsrisk. Morän har mindre grnomsläpplighet men bedömningen görs 
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utifrån ”troligt men dåligt” fall, dvs att genomsläppligheten i området är mycket hög. 
Spridningsrisken i ytvatten bedöms som små.  

Omgivningens känslighet och skyddsvärde: Omgivningens känslighet för mark och 
grundvatten bedöms som stor beroende på att området där deponin ligger är markerat som 
riksintresse för rörligt friluftsliv samt närheten till ett grundvattenmagasin och vattentäkt samt 
vattenskyddsområde. Känsligheten för ytvatten bedöms som måttlig. Skyddsvärdet för 
omgivningen bedöms som måttlig för mark, grundvatten samt ytvatten. Inga 
naturvårdsområden i närheten.  

Riskklass: 2 

Motivering till klassning: Jordarter med hög genomsläpplighet samt ett grundvattenmagasin i 
närheten. Ca 3 km söderut en vattentäkt samt ett vattenskyddsområde. 

Förslag på åtgärder: Markprover för att kartlägga deponins mäktighet samt yta. Även 
grundvattenprover för att få en bild av föroreningar från deponin.  

Övrigt: Deponin finns med i lista från kommunal inventering av nedlagda deponier från 1982 
samt i Länsstyrelsens EBH-register.  

 

 

 

 

  



15 

 

 

Grönbo deponi 

 

Idnummer: 116694 

Fastighetsbeteckning: Sundsboda 1:1 

Koordinater enligt Sweref99TM: N 6609531, E 522378 

Aktiva år: Oklart under vilka år deponin har använts. 

Beskrivning av deponin: En måttligt stor deponi som delvis är täckt.  En hushållsavfallsdeponi 
som även kan innehålla farligt avfall. Vid fältbesök påträffades bilvrak, oljefat, ståltråd, färgburk, 
plastdunkar, tvättmaskin, badkar och bensindunkar. 

Områdesbeskrivning: Deponin ligger i ett kuperat skogsområde intill Dammossbäcken (20 m). 
Öster om deponin ligger Dammossen och ca 950 m sydöst ligger Grönbosjön/ Västra sjön. 
Deponin ligger på ett krön för isälvsavlagring och dominerande jordarter är isälvssediment och 
glacial silt. Närmaste hus ca 200 m från deponin. 

Föroreningspotential: Hushållsavfall har deponerats och även avfall som innehåller farligt 
avfall som skrotbilar, oljefat, bensindunkar och färgburkar. Föroreningarnas farlighet bedöms 
som mycket stora. Föroreningsnivån bedöms som måttlig. Volym förorenade massor uppskattas 
till 5000-7000 m3. 

Spridningsförutsättningar: Isälvssediment har en hög genomsläpplighet och 
spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten bedöms som mycket stora.  Risken för 
spridning till sjön bedöms som mycket stora och kan ske både via bäcken eller via 
grundvattenmagasinet. Spridningsförutsättningarna i sjön bedöms som måttliga. 

Omgivningens känslighet och skyddsvärde: Omgivningens känslighet bedöms som stor för 
ytvatten och grundvatten eftersom ett grundvattenmagasin ligger intill deponin och 
grundvattenmagasinet går ihop med Grönbosjön där en vattentäkt finns. Enligt Länsstyrelsens 
VISS databas är grundvattnet bedömt som ”God kemisk status” och ingen risk att 
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miljökvalitetsnormen inte nås. För mark bedöms känsligheten som måttlig. Deponin ligger i ett 
område som är relativt svårt att nå från vägen vilket minskar risken för exponering av avfallet. 
Öster om deponin finns ett högrisk område för markradon. Skyddsvärdet för grundvatten 
bedöms som mycket stort på grund av närheten till vattenmagasinet och det planeras för att 
inrätta ett vattenskyddsområde vid Grönbosjön. Skyddsvärdet för mark och ytvatten bedöms 
som måttligt. 

Riskklass: 2 

Motivering till klassning: Grundvattenmagasin strax intill deponin som löper fram till 
Grönbosjön. Hög genomsläpplighet i marken. Vattentäkt i norra delen av Grönbosjön. Dock en 
måttligt stor deponi.  

Förslag på åtgärder: Vattenprover i bäck. För att se om deponin påverkar grundvattnet kan 
grundvattenprover tas. Bortstädning av synligt avfall. Eventuellt bättra på täckning.  

Övrigt: Deponin finns med i Länsstyrelsens EBH-register samt i lista över kommunala 
avfallsupplag från 1982.  
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Hidingen 

 

Idnummer: 116669 

Fastighetsbeteckning: Västantorp 1:8 

Koordinater enligt Sweref99TM: N 6607848, E 509743 

Aktiva år: 1962 -1980 

Beskrivning av deponin: En kommunal deponi för främst hushållsavfall men även 
industriavfall har deponerats på området som tex  hydroxid- och zinkcyanidslam från 
ytbehandlingsindustri. Deponin är täckt och området består mestadels av skogsmark. En del av 
deponin har använts av räddningsverket som en övningsplats under ett antal år. Deponins yta är 
ca 250x250 m och det uppskattas finnas ca 400 000m3 deponerat avfall. Vid fältbesöket 
påträffades skrot, plåttunnor, däck, plast, plastdunkar. Längs västra sidan av deponin löper 
deponins lakvattendamm. Vattenprover tas kontinuerligt på lakvatten, ytvatten och 
grundvatten. Deponin har varit under utredning tidigare då lakvatten läckt ut till närliggande 
ytvatten.  

Områdesbeskrivning: Deponin är belägen i en sluttning ner mot Hidingebäckens dalgång i 
väster. Deponins lakvattendamm löper längs västra sidan ca 50-100 m från Hidingsbäcken/ 
Torphyttebäcken. Lakvatten har läckt ut i bäcken tidigare år och risken är stor att det händer 
igen inte minst på grund av bävrar i området. Ca 200 m sydväst från deponin finns bostadshus 
med brunn. Dominerande jordarter i området är svallsediment grus, postglacial finsand, 
postglacial silt, kärrtorv och morän.  

Föroreningspotential: En stor mängd avfall har deponertas här ca 400 000 m3, både 
hushållsavfall och industriavfall. Föroreningarnas farlighet bedöms som mycket stora och 
föroreningsnivån bedöms också som mycket stor.  

Spridningsförutsättningar: Jordarter som grus och sand har mycket hög genomsläpplighet och 
spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten bedöms därför som mycket stora. Närheten 
till Hidingsbäcken och risken att lakvatten läcker ut från lakvattendammen gör att risken för 
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spridning av föroreningar till ytvatten bedöms som mycket stora. Spridningsförutsättningarna i 
ytvatten bedöms som måttliga.  

Omgivningens känslighet och skyddsvärde:Omgivningens känslighet för grundvatten bedöms 
som mycket stor med tanke på att bostadshus med egen brunn ligger i närheten av deponin. 
Svårt att avgöra vilken riktning grundvattenströmningen har i området, men sker den åt syd är 
det stor risk att det når brunnen. Omgivningens känslighet för ytvatten bedöms som stor 
eftersom det är stor risk att det sker läckage av lakvatten till bäcken där bla öringar finns. 
Känsligheten för mark bedöms som måttlig. Skyddsvärdet för grundvatten och ytvatten bedöms 
som stor och för mark måttlig.  

Riskklass: 2 

Motivering till klassning: Läckage från deponin till recipient sker enligt tidigare inventering 
genom ytavrinning och påverkan på ytvattnet bedöms vara stor. Torphyttebäcken ska enligt 
uppgift hysa öring. Bäcken mynnar i Lindessjön. Enskilda brunnar finns ca 200 m från deponin. 

 

Förslag på åtgärder: En stark 2:a som bör prioriteras. Sammanställning av tidigare utredningar 
och analysresultat för att ta fram en lämplig åtgärd.  

 

Övrigt: Deponin finns med i Länsstyrelsens EBH-register samt i kommunal lista över 
avfallsupplag från 1982. Deponin är även utredd av VBB VIAK 1992 och ingår i en kommunal 
rapport från 2002.  
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Håkansboda deponi 

 

Idnummer: 116703 

Fastighetsbeteckning: Håkansboda 6:2 

Koordinater enligt Sweref99TM: N 6620138, E 510903 

Aktiva år: Oklart när deponin började användas. Avslutad troligen på 1970-/ 1980-talet.  

Beskrivning av deponin: En deponi för hushållsavfall. Oklart om industrier har deponerat här 
men farigt avfall som blannd annat oljefat och bilbatterier finns i deponin. Deponering har skett 
en bit in i skogen. Svårt att avgöra om deponin ligger i en brant sluttning eller om höjdskillnaden 
beror på deponin och det är en svag lutning. Området väster om deponin lutar svagt ned. Mycket 
synligt avfall i form av kylskåp, spisar, skrotbilar, bilbatterier och oljefat. Uppskattar storleken 
på deponin till 100*150 m. Vägen in igenväxt med sly och svår att hitta. Vid fältbesök påträffades 
mycket synligt avfall som kylskåp, frysskåp, bilbatterier, oljefat, skrotbilar, fläkt, spisar och olika 
kem förpackningar. 

Områdesbeskrivning: Deponin ligger i ett skogsområde med en sluttning åt väster. Området är 
klassat som naturvårdsområde och som ett nyckelbiotopsområde. Närmsta ytvatten är en bäck 
ca 400 m öster om deponin som rinner nord nordväst mot Storån. Storån rinner ut i sjön 
Råsvalen som ligger ca 3-4 km sydväst om deponin. Ca 50 m nordöst om deponiområdet finns en 
beteshage och ca 150 m nordväst bostadshus. Dominerande mark är skog och gräs.  

Föroreningspotential: Föroreningsnivån bedöms som stor. Volym förorenade massor 
uppskattas till 75 000 m3. Föroreningarnas farlighet bedöms som mycket stor. 

Spridningsförutsättningar: Dominerande jordart i området är sandig morän som bedöms som 
genomsläpplig/ normaltät. Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten bedöms som 
stora. Risken för spridningar till ytvatten bedöms som små eftersom närmsta bäck rinner öster 
om deponin och deponin ligger i en sluttning som lutar åt väster. Sjön Råsvalen ligger ca 3-4 km 
sydväst om deponin. Den största risken för spridning av föroreningar till ytvatten bedöms ske 
via grundvatten till sjön. Grundvattenströmningen sker åt syd sydväst. 
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Omgivningens känslighet och skyddsvärde: Omgivningens känslighet bedöms som stor för 
mark på grund av närheten till beteshage och bostadshus. Känsligheten för ytvatten och 
grundvatten bedöms som måttlig. Skyddsvärdet för mark bedöms som mycket stort eftersom 
deponin ligger inom ett område som bedömts som naturvårdsområde av BMB 1995 och i en 
skog som är klassad som ett nyckelbiotopsområde. Skyddsvärdet för ytvatten och grundvatten 
bedöms som måttligt. 

Riskklass: 2 

Motivering till klassning: Riskklass 2 på grund av en relativt stor deponi med mycket avfall 
bland annat farligt avfall i ett naturvårdsområde och nyckelbiotopsområde.  

Förslag på åtgärder: Bör städas upp och alternativt även övertäckas med lämpligt material. 

Övrigt: Deponin finns med i Länsstyrelsens EBH-register samt i lista över kommunala 
avfallsupplag från 1982. 
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Kloten deponi 

 

Idnummer: 116707 

Fastighetsbeteckning: Gränseskogen 1:2>1 

Koordinater enligt Sweref99TM: N 6643311, E 514761 

Aktiva år: Oklart vilka år deponin varit aktiv men troligtvis avslutad runt 1970-talet.  

Beskrivning av deponin: Deponin ligger i marknivå och det är ingen upphöjning. En del synligt 
avfall i kanten av deponin annars är deponin övertäckt troligen med sand från området. Avfall 
som syns består av en gammal moped, bildelar, rostig tunna, plastduunk och stuprör. Området 
är överväxt med gräs, granar och tallar ca 30-50 år gamla. Vattenpölar på området vittnar om 
föroreningar med brun, rostigt vatten samt oljefilm. Deponin uppskattas till 75*150 m.  

Områdesbeskrivning: Deponin ligger inom ett naturreservat som fungerar som ett 
friluftsområde för bland annat skogsvandringar och fiske. Området består av skogsmark 
mestadels tallskog. Ett moränbacklandskap med morän som dominerande jordart. Intill deponin, 
nordöst, finns sankmark med torv som dominerande jordart. Även ett stort bergområde öster 
om deponiområdet som sträcker sig till närmsta sjö, Långvattnet, som ligger ca 600 m från 
deponin. Ca 50 m nordväst om deponin rinner en bäck och ca 200 m västerut ligger en liten 
tjärn, Gäddtjärnen. Vattnet rinner österut från tjärnen ut till Långvattnet. Avstånd till 
bostadsbebyggelse är ca 1 km.  

Föroreningspotential: Föroreningsnivån bedöms som stor och mängden förorenade massor 
uppskattas till 22 500 m3. Både hushållsavfall och farligt avfall beräknas ha deponerats på 
området och föroreningarnas farlighet bedöms som mycket stora.  
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Spridningsförutsättningar:Dominerande jordart under deponin är sandig morän som är en 
genomsläpplig/ normaltät jordart. Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten bedöms 
som stora. Risken för spridning till ytvatten bedöms som stora med tanke på närheten till bäck 
och att sprickor i bergområdet öster om deponin kan öka risken för förorenat grundvatten att nå 
Långsjön snabbare än beräknat. Även torv i i närområdet som kan öka spridningen till ytvatten. 
Spridningsförutsättningarna i ytvattnet bedöms som små.  

Omgivningens känslighet och skyddsvärde: Omgivningens känslighet bedöms som stora för 
mark och ytvatten. Synligt avfall kan innebära skaderisk vid exponering och vattnet i bäcken kan 
vara förorenat. Känsligheten för grundvatten bedöms som måttlig. Skyddsvärdet för mark 
bedöms som mycket stora på grund av att deponin ligger inom ett naturreservat och att det i 
närheten växer sumpskog. Skyddsvärdet för grundvatten och ytvatten (sjö) bedöms måttligt. 
Långvattnet har måttlig ekologisk status.  

Riskklass: 2  

Motivering till klassning: En relativt stor deponi som ligger inom naturreservat med bäckar i 
närheten och mer genomsläppliga jordarter som torv och berg inom strömningsområdet för 
lakvattnet. Ett friluftsområde där människor kan exponeras.  

Förslag på åtgärder: Städa bort synligt avfall och alternativt även förbättra täckningen med 
lämpligt material.  

Övrigt: Deponin finns med i Länsstyrelsens EBH-register (dock med fel koordinater) samt i lista 
över kommunala avfallsupplag från 1982.   
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Löa deponi 

 

Idnummer: 116702 

Fastighetsbeteckning: Östra Löa 3:29, Östra Löa 2:37, Östra Löa 2:42 

Koordinater enligt Sweref99TM: N 6631361, E 508937 

Aktiva år: Oklart. Kan vara avslutad på 80-talet.  

Beskrivning av deponin: Deponin är ca 200*100 m och ligger i ett tallskogsområde. På deponin 
växer bland annat tall, gran, björk och asp. Längs med deponin löper diken som rinner mot 
Kölsjöån som ligger ca 50 öster om deponin.  Vattnet i det norra diket har mer vattenflöde och 
ser klarare ut. Södra diket har mer stillastående vatten som ser förorenat ut med brunt, rostigt 
vatten. En del träd vid dikena är ruttna och har gått av. Norr om deponin löper sandbankar. Ser 
ut som att området varit ett sandtag innan deponering. Deponin är övertäckt med sand och/ 
eller jord. Mycket synligt avfall i kanten av deponin. 

Områdesbeskrivning: Ett relativt plant skogsområde med isälvssediment, sand (norr)och 
postglacial sand (söder) som dominerande jordarter. Ca 50 m öster om deponin rinner Kölsjöån 
som rinner ut i Sörsjön. Kölsjöån har otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god 
kemisk status. Ca 800 m till bebyggelse i söder. Grundvattenmagasin under deponin.  

Föroreningspotential: Föroreningsnivån bedöms som stor och volym förorenade massor 
uppskattas till mer än 20 000 m3. Föroreningarnas farlighet bedöms som mycket stora.  

Spridningsförutsättningar: Genomsläppligheten på jordarterna är hög och spridningsrisken i 
mark och grundvatten bedöms som mycket stora. Ett grundvattenmagasin finns även under 
deponin. Även spridningsrisken till ytvatten bedöms som mycket stor på grund av diken runt 
deponin som rinner ut mot Kölsjöån och närheten till denna. Spridningsförutsättningarna i 
ytvattnet bedöms som små på grund av stor utspädning.  
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Omgivningens känslighet och skyddsvärde: Omgivningens känslighet bedöms som stor för 
mark, grundvatten och ytvatten. Skyddsvärdet för mark bedöms som måttligt och för 
grundvatten och ytvatten som stort. 

Riskklass: 2 

Motivering till klassning: Mycket synligt avfall i kanterna av deponin. Diken längs med deponin 
som rinner mot Kölsjöån. Hög genomsläpplighet i jordlagren. Mycket stora 
spridningsförutsättningar i mark och grundvatten och till ytvatten. Deponin ligger över ett 
grundvattenmagasin. Bör prioriteras.   

Förslag på åtgärder: Fortsatt utredning enligt MIFO fas 2 med tex vattenprover. Bortstädning 
av avfall.  

Övrigt: Deponin finns med i Länsstyrelsens EBH-register samt i lista över kommunala 
avfallsupplag från 1982.  
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Morskoga deponi 

 

Idnummer: 116695 

Fastighetsbeteckning: Morskoga 2:4 

Koordinater enligt Sweref99TM: N 6618972, E 520694 

Aktiva år: Oklart men troligen tidigt 1900-tal. 

Beskrivning av deponin: Troligen en mindre bytipp. Närboende i området känner inte till att 
det funnits någon deponi i området. Inget synligt avfall på området. 

Områdesbeskrivning: Skogs- och jordbruksmark med gårdar i närheten. Ca 200 m till närmsta 
hus. Vattenskyddsområde ca 700 m sydost samt en vattentäkt. Fågelmossen ca 500 m sydväst är 
markerat som naturvårdsområde och sumpskog. Grundvattenmagasin i närheten.  

Föroreningspotential: Föroreningsnivån  går ej att bedöma.  

Spridningsförutsättningar: Jordarter med hög  genomsläpplighet ger mycket stora 
spridningsrisker i mark och grundvatten samt till närliggande Röbergstjärnsbäcken. Risken för 
spridning till Morskogasjön bedöms som liten.  

Omgivningens känslighet och skyddsvärde: Omgivningens känslighet bedöms som mycket 
stor för grundvatten samt måttlig för mark och ytvatten. Skyddsvärdet på omgivningen bedöms 
också som mycket stort för grundvatten samt måttligt för mark och ytvatten.  

Riskklass: Går ej att riskklassa då deponin ej går att hitta.   

Motivering till klassning: Inget synligt avfall på området. Närboende i området känner inte till 
att det funnits någon deponi i området. 



26 

 

 

Förslag på åtgärder:  Inga. Kunskap om att det kan ha funnits en mindre deponi/ bytipp på 
platsen. 

Övrigt: Deponin finns med i Länsstyrelsens EBH-register samt i lista över kommunala 
avfallsupplag från 1982.  
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Norra Ramsberg deponi 

 

Idnummer: Ny deponi 

Fastighetsbeteckning: Ramshyttan 7:12, Ramshyttan 4:95 

Koordinater enligt Sweref99TM: N 6628033, E 515919 

Aktiva år: Oklart när deponering påbörjades. Avslutades troligen runt 1960/ 70-talet när 
sophanteringen blev kommunal och avfall började köras till bla Hidingen.   

Beskrivning av deponin: Deponin är belägen i en mosse (Stålmossen) och både hushållsavfall 
och industriavfall kan ha deponerats i denna. Vid fältbesök påträffades mycket synligt avfall. 
Deponins yta uppskattas till 100x200m. Uppgifter finns om att skrotbilar har grävts upp ur 
mossen för att få betalt för batterier.  

Områdesbeskrivning: Mossen där deponering skett ligger ca 500 m öster om Ölsjöns norra 
ände. Strax intill öster om mossen rinner en bäck som rinner igenom ett vattenskyddsområde ca 
1,2 km söderut. Bäcken rinner ut i sjön Glien ca 3 km sydöst om deponiområdet. I närområdet 
finns grustag. Dominerande jordarter under mossen är torv som bedöms som normaltät. 
Området runt mossen består mestadels av isälvssediment samt postglacial sand vilka har 
betydligt högre genomsläpplighet. Under deponin finns ett grundvattenmagasin som kan gå ihop 
med mossen. Ca 600 m väster om deponin/ mossen ligger Notkojuddens naturreservat. Deponin 
ligger inom ett område som markeras som naturvårdsöversikt samt inom ett område som är 
riksintresse för rörligt friluftsliv.  

Föroreningspotential: Föroreningsnivån bedöms som stor och föroreningarnas farlighet som 
mycket farliga.  

Spridningsförutsättningar: Spridningsförutsättningarna bedöms som stora i mark och 
grundvatten då torv anses som normaltät/ genomsläpplig. Spridningsförutsättningarna till 
ytvatten bedöms också som stora men som små i ytvatten.  
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Omgivningens känslighet och skyddsvärde: Omgivningens känslighet bedöms som stor för 
mark, ytvatten och grundvatten då området är av riksintresse för friluftsliv och ytvattnet i 
bäcken strax intill mossen löper mot ett vattenskyddsområde och vattentäkt. Det finns även ett 
grundvattenmagasin som ligger under deponin. Även risk för exponering av ytvattnet i mossen. 
Skyddsvärdet bedöms också som stort för mark, ytvatten samt grundvatten då ett naturreservat 
ligger i närheten och vattenskyddsområdet.  

Riskklass: 2 

Motivering till klassning: Risk för påverkan i grundvattenmagasin under mossen samt i 
intilliggande bäck. Både magasinet och bäcken löper mot ett vattenskyddsområde samt en 
vattentäkt söder om deponiområdet. Strax väster om området ligger ett naturreservat i norra 
änden av Ölsjön.   

Förslag på åtgärder: Vattenprov i ytvatten i mosse samt intilliggande bäck för att se eventuell 
påverkan från avfallet. Bortstädning av synligt avfall.  

Övrigt: Deponin finns inte med i tidigare register eller inventeringar. Uppgifter om deponin har 
kommit från bla Ramsbergs bruk.  
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Ramsberg deponi 

 

Idnummer: 116696 

Fastighetsbeteckning: Håkansboda 6:2 

Koordinater enligt Sweref99TM: N 6619646, E 511509 

Aktiva år:  

Beskrivning av deponin: Hittar ingen deponi på aktuell plats.  

Områdesbeskrivning:  

Föroreningspotential: 

Spridningsförutsättningar: 

Omgivningens känslighet och skyddsvärde: 

Riskklass: Ingen riskklassning gjord.  

Motivering till klassning: 

Förslag på åtgärder:  

Övrigt: Kartering gjord 1982 visar endast en deponi söder om Stråssa – Håkansboda deponi. 
Söder om Ramsberg ligger enligt karteringen 1982 två deponier – Morskoga och 
Gladtjärnsberget. Ramsbergs deponi är tillagd senare i listan. Efter kontakt med flera 
Ramsbergsbor görs bedömningen att Ramsberg och Håkansboda deponi är samma deponi, det 
är även samma fastighetsbeteckning på deponierna. På något sätt har dessa två blandats ihop. 
Söder om Ramsberg användes Gladtjärnsberget som deponi och norr om Ramsberg ligger en 
deponi vid Ölsjön, numera kallad Norra Ramsberg deponi. 
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Smedsjöns deponi 

 

Idnummer: 178656 

Fastighetsbeteckning: Fanthyttan 5:39 

Koordinater enligt Sweref99TM: N 6612552, E 504133 

Aktiva år: Oklart. Finns med i 1982-års inventering.  

Beskrivning av deponin: En deponi där både hushållsavfall och industriavfall bla från ett 
sågverk och från kalkbrottet i närheten har deponerats. Deponin verkar vara övertäckt med 
schaktmassor och jord. Mycket synligt avfall i slänterna som tex plåttunnor, plasthinkar, betong, 
elmaterial från kraftledning och olika plaster. På deponin växer brännässlor och gullvivor. 
Deponins yta uppskattas till 2000 m2.  

Områdesbeskrivning: Deponin ligger i ett skogsområde ca 30 m söder om Smedsjön som är en 
liten sjö omringad av ett kärr. Dominerande jordarter är sandig morän och kärrtorv. 
Omgivningen sluttar ner mot sjön. Inget grundvattenmagasin i närheten. Enligt topografi och 
grundvattenkarta bedöms grundvattenströmningen ske åt nordväst. Ca 700 m söder om 
deponin ligger Lajakärrets naturreservat och planering pågår för ett naturreservat strax söder 
och öster om deponiområdet. Deponin ligger även inom ett område för riskintresse för 
naturvård och ett område med skogliga värdetrakter.  

Föroreningspotential: Volym förorenade massor uppskattas till ca 10 000 m3 och 
föroreningsnivån bedöms som stor. Föroreningarnas farlighet bedöms som mycket stora.  

Spridningsförutsättningar: Jordarterna morän och torv är genomsläppliga jordarter och risken 
för spridning i mark och grundvatten bedöms som stora. Risken för spridning till ytvattnet 
Smedsjön bedöms som mycket stor på grund av närheten till sjön och att den ligger i 
grundvattnets strömningsriktning. Spridningen i sjön bedöms som liten. Utspädning i sjön och 
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sedimentering av föroreningarna i kärret/ våtmarken beräknas ske men för en korrekt 
bedömning kan vattenprover vid sjöns utlopp till bäcken behöva tas.  

Omgivningens känslighet och skyddsvärde: Omgivningens känslighet för mark och 
grundvatten bedöms som måttliga eftersom deponin ligger en bit ifrån bebyggelse i ett 
skogsområde och det inte finns något grundvattenmagasin i närheten. Känsligheten för ytvatten 
bedöms som stor då det är oklart om sjön används för fiske eller bad. Omgivningens 
skyddsvärde för mark och ytvatten bedöms som stort på grund av planeringen för 
naturreservat, närheten till befintligt naturreservat och att området är intressant på riksnivå ur 
naturvårdssynpunkt.  

Riskklass: 3 

Motivering till klassning: Ett skogsområde där troligtvis inget rörligt friluftsliv sker i vanliga 
fall. Föroreningar från deponin bedöms sedimentera i våtmarken/ kärret och inte påverka sjön 
nämnvärt.  

Förslag på åtgärder: Vattenprover bör tas för att säkerställa rätt riskklassning. Området bör 
även städas med anledning av mycket synligt avfall och närheten till planerat naturreservat. 

Övrigt: Deponin finns med i Länsstyrelsens EBH-register samt i kommunens inventeringslista 
från 1982. 
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Tredingen, den äldre deponin 

 

Idnummer: 116652 

Fastighetsbeteckning: Tredingen 15:3 

Koordinater enligt Sweref99TM: N 6606209, E 512323 

Aktiva år: 1947 - 1956 

Beskrivning av deponin: Deponin är belägen i området vid Arenahallen i Lindesberg. Flygfoton 
tagna mellan 1950 och 1970- talet visar deponins position under nuvarande parkering vid 
Arenahallen samt en bit under Arenahallen. Även en väg byggd med avfall finns i detta område. 
Undersökningar gjordes i samband med bygget av Arenahallen. Skruvborrningar utfördes för att 
få en bild av typ och mäktighet på avfallet, täckning samt underliggande jordlager. Även gasrör 
och grundvattenrör installerades. Både hushållsavfall och industriavfall har deponerats.  

Områdesbeskrivning: Strax väster om det aktuella deponiområdet ligger Lindeskolan, 
gymnasieskola. Öster om området rinner Bottenån, ca 50 m från deponiområdet. Bottenån 
rinner ut i Stora Lindesjön och utloppet ligger ca 150 sydöst om området. På andra sidan 
Bottenån ligger Loppholmen där bland annat en kommunal badplats är belägen. I södra delen av 
Stora Lindesjön ligger Näsets naturreservat som är ett viktigt fågelområde. Ett 
vattenskyddsområde löper längs östra delen av Lindesjön och åsen som skiljer Stora Lindesjön 
från Lilla Lindesjön samt ett markområde söder om Stora Lindesjön. Väster om Stora Lindesjön 
ca 350 m från deponiområdet ligger även ett naturvårdsområde. Hela området är också 
markerat som skogliga värdetrakter. Ett stort område längs hela Stora Lindesjöns västra sida är 
markerat som Naturvårdsöversikt 1984.  

Föroreningspotential: Volym förorenade massor uppskattades vid undersökningarna 2008 till 
mellan 3500- 5300 m3. Föroreningsnivån bedöms som måttlig. Både hushålls- och industriavfall 
har deponerats på platsen och föroreningarnas farlighet bedöms därför som mycket stora.  
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Spridningsförutsättningar: Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten bedöms som 
måttliga med anledning av att jordarterna i området är relativt tät. Dock ligger ett 
grundvattenmagasin strax öster om deponiområdet som troligtvis har kontakt med vattnet i 
Stora Lindesjön och risken för att lakvatten från deponin når ytvattnet är måttliga. Större delen 
av det gamla deponiområdet är nu täckt med hårdgjord yta dels vid parkeringen samt vid 
Arenahallen vilket förhindrar vatten att tränga ner till deponin. Enligt Rapport 2008-10-24 från 
Sweco bedöms lakvattenpåverkat grundvatten från området spädas i Bottenån eller Lindesjön 
med mer än 10 000 ggr. Och risken för att lakvatten från deponin påverkar sjön negativt är liten.  

Omgivningens känslighet och skyddsvärde: Bedömning av risken att lakvatten från 
deponiområdet skulle påverka dels det akvatiska livet i Lindesjön samt människor som kan 
exponeras för vattnet undersöktes i Rapport 2008 av Sweco. Bland annat använde de sig av 
kanadensiska kvalitetskriterier för skydd av akvatiskt liv i ytvatten samt kriterier för 
dricksvatten. Bedömningen blev att risken är liten att vattnet i Bottenån samt Lindesjön blir så 
påverkat av lakvattnet att det skulle innebära risk för livet i sjön eller för människors hälsa. 
Bedömningen grundas på att utströmning av lakvattenpåverkat grundvatten bedöms vara 
mycket liten. Ingen risk råder för människor att komma i kontakt med avfallet.  

Riskklass: 4 

Motivering till klassning: Undersökningar har gjorts under 2008 vid det gamla deponiområdet 
och riskklassen för deponin fastslås med hjälp av resultat som framkommit vid dessa 
undersökningar. Bland annat vid beömningen att utströmningen av lakvattenpåverkat 
grundvatten till ytvatten bedöms vara mycket liten samt att det blir en stor utspädning i ån samt 
i sjön. Dels är jordarterna i området normaltäta och dels är stora delar av området belagt med 
hårdgjord yta vilket minksar risken för vatten att tränga ner till avfallet.  

Förslag på åtgärder: Inga. 

Övrigt: I och med täckningen av deponin blir kriterierna för känslighet och skyddsvärde inte 
användbara på samma sätt som öppna deponier. 
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Tredingen, nyare delen 

 

Idnummer: 116686 

Fastighetsbeteckning: Tredingen 15:3 

Koordinater enligt Sweref99TM: N 6605930, E 512043 

Aktiva år: 1956 till 1964 

Beskrivning av deponin: Deponering på fastigheten Tredingen 15:3 påbörjades 1947 enligt 
flygfoton i nordöstra delen av området. Runt 1956 täcktes denna delen av deponin och en nyare 
del anläggdes ca 150 sydväst om den gamla deponin. Även vägen till deponin som anläggdes 
består till stor del av avfall. Den nyare delen täcktes över när Lindeskolan byggdes 1964. På 
deponiområdet anlades fotbollsplaner. Troligen har både hushållsavfall och industriavfall 
deponerats här. Den äldre delen av deponin som ligger 150 m åt nordöst är undersökt av Sweco 
Environment AB 2008 med avseende på deponigas och lakvatten. Ett undersökningsprogram 
finns framtaget även för den nyare delen av Sweco Environment AB. 

Områdesbeskrivning: Deponin ligger inom ett skolområde men är övertäckt och inget avfall 
finns synligt.  Mellan den f.d. deponin och Lindesjön finns ett område med sankmark som under 
vissa delar av året är belägen under vattenytan. På det aktuella deponiområdet ligger idag 
fotbollsplaner. Stora Lindesjön används bl.a. för rekreation och fiske.  

Föroreningspotential: Det uppskattas finnas över 25 000 m3 förorenade massor i den här 
delen av deponin. Föroreningsnivån bedöms som stor och föroreningarnas farlighet bedöms 
som mycket stora eftersom det troligtvis har deponerats både hushållsavfall och industriavfall.  

Spridningsförutsättningar: Dominerande jordarter inom området är postglacial samt glacial 
silt. Området mellan deponin och Stora Lindesjön utgörs av sankmark och består till mestadels 
av  svämsediment och ler-silt. Enligt rapport 2008 av Sweco förekommer eventuellt två 
grundvattenmagasin i jordlagren vid den äldre delen av deponin, ett ytligt magasin i 
fyllnadsmaterialet i deponin och ett djupare i friktionsjord (morän) under leran/ silten. Enligt 
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SGU finns ett grundvattenmagasin öster om det äldre deponiområdet. Under den nyare delen av 
deponin finns enligt SGU inget grundvattenmagasin. Normaltäta jordarter runt deponin ger 
måttlig risk för spridning av föroreningar i mark och grundvatten. Eftersom sankmarken söder 
om deponin under vissa delar av året ligger under vattenytan görs bedömningen att risken för 
att föroreningar når ytvattnet är stor. Spridningsförutsättningen i sjön bedöms som liten efter 
utredning 2008 hur Lindesjön påverkas av deponin i nordöst. Enligt rapport 2008 bedöms 
utströmmande lakvattenpåverkat grundvatten spädas fler än 10 000 ggr i Bottenån eller 
Lindesjön.  

Omgivningens känslighet och skyddsvärde: Omgivningens känslighet bedöms som mycket 
stor för mark och ytvatten med tanke på att deponin ligger under ett skolområde där människor 
vistas dagligen och närheten till kommunal badplats vid Loppholmen. Känsligheten för 
grundvatten bedöms som stor eftersom ett vattenskyddsområde löper längs östra delen av sjön 
och som ingår i Rya grundvattentäkt. Skyddsvärdet för omgivningen bedöms som stor för mark, 
grundvatten och ytvatten. Ett naturreservat ligger i södra delen av sjön och ett 
vattenskyddsområde löper längs östra delen av sjön samt ett naturvårdsområde strax söder om 
deponiområdet längs västra delen av sjön.  

Riskklass: 2 

Motivering till klassning: Deponin ligger under ett skolområde samt i närheten till sjön som är 
viktig för rekreation och fiske och där även en kommunal badplats finns belägen.  

Förslag på åtgärder: En större utredning av deponins påverkan på närområdet bör göras. Ett 
undersökningsprogram med förslag på borrningar och vattenprovtagningar finns framtaget av 
Sweco Environment AB och bör utnyttjas. 

Övrigt: Finns med i Länsstyrelsens EBH-register samt i kommunal inventeringslista från 1982. 
Deponin är även utredd av VBB VIAK 1992. 
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Wedevågs deponi 

 

Idnummer: 116739 

Fastighetsbeteckning: Kvarnbackaö 1:1 

Koordinater enligt Sweref99TM: N 6598402, E 516385 

Aktiva år: Påbörjad på 1900-talet. Kommunal deponering skedde fram till någon gång på 1970-
talet. Industrideponering skedde fram till 2004 (slipmull). Deponi för Wedevåg Färg AB och 
Wedevåg Tools AB. Deponering av färgrester, lösningsmedel, pigment och slipspån.  

Beskrivning av deponin: Kommunal avfallsdeponi som även har använts av närliggande 
industrier som Wedevåg Färg AB och Wedevåg Tools AB. Deponin är övertäckt med jord och 
schaktmassor och är till stor del gräsbevuxen. Delvis igenväxt med sly. Vid fältbesök påträffades 
små mängder synligt avfall som tex plåtbitar, plåttunnor och betongfundament. Deponins yta 
uppskattas till ca 2500 m2.  

Områdesbeskrivning: Den gamla deponin ligger i ett flackt område ca 150 m från Borsån. 
Borsån rinner ut i Vedevågssjön som ligger ca 375 m sydväst från deponiområdet. Dominerande 
jordarter på området är glacial lera och sandig morän. Nordost om området finns urberg och i 
området mellan deponiområdet och Borsån som löper från öster till söder och fortsätter 
västerut är dominerande jordart postglacial finlera. Jordarternas genomsläpplighet är 
normaltäta till genomsläppliga. Inga bostäder ligger i närheten av deponiområdet utan de 
närmsta bostäderna ligger på andra sidan om Borsån, ca 250 m österut.  

Föroreningspotential: Både kommunalt avfall och industriavfall har deponerats på deponin 
och föroreningarnas farlighet bedöms som mycket stora. Deponin uppskattas till att vara ca 
2500 m2 och volym förorenade massor uppskattas till 7000-9000 m3. Föroreningsnivån bedöms 
som måttlig. 
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Spridningsförutsättningar: Deponiområdet består av sandig morän och glacial lera och ger 
sammanfattningsvis stora spridningsförutsättningar för föroreningar från deponin. Området 
mellan deponiområdet och ytvattnet i både Borsån och Vedevågssjön består av postglacial 
finlera och ger ett tätare område. Risken för spridning av föroreningar från deponin till ytvatten 
bedöms som måttliga och spridningen i ytvatten som små. Inget grundvattenmagasin ligger i 
närheten.  

Omgivningens känslighet och skyddsvärde: Deponin ligger inom ett objekt med naturvärden 
och strax nordost ligger ett biotopskyddsområde. Omgivningens skyddsvärde bedöms som 
mycket stort för mark och som måttligt för grundvatten och ytvatten. I VISS (Länsstyrelsens 
vatteninformationssystem) står det att Borsån har otillfredsställande ekologisk status och att 
det i avrinningsområdet finns flera förorenade områden (bla en kommunal avfallsdeponi) som 
bedöms ha en hög påverkansrisk. Området består av skogsmark och inga bostäder eller 
friluftsområden finns i närheten. Omgivningens känslighet bedöms som måttlig för mark, 
grundvatten och ytvatten.  

Riskklass: 3 

Motivering till klassning: Deponiområdet ligger ganska avsides från bebyggelse och områden 
där människor rör sig mycket. På andra sidan ån finns bostäder men eftersom jordarterna i 
området är mindre genomsläppliga är risken liten att bostadsområdet påverkas av deponin. 
Dock kan Borsån var påverkad av bla deponin.  

Förslag på åtgärder: Bortstädning av avfall. Skylt med info.  

Övrigt: Deponin finns med i Länsstyrelsens EBH-register samt i kommunal inventeringslista 
från 1982.  
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Ålsäng deponi, Fellingsbro 

 

Idnummer: 116706 

Fastighetsbeteckning: Bäjby 2:8>1 

Koordinater enligt Sweref99TM: N 6586980, E 538146 

Aktiva år: Troligtvis avslutades deponin någon gång på 1970-talet. Den kommunala deponin vid 
Hidingen öppnade 1962 och Miljöskyddslagen kom 1969. Kommunerna började efter detta 
samla allt avfall på en större deponi.  

Beskrivning av deponin: Deponin ligger strax norr om järnvägen. Den är överväxt med barr- 
och lövträd och endast en kulle på området skvallrar om att en deponi finns. Strax intill finns en 
husruin och resterna av en övergiven gård. Syns också små diken runt om deponiområdet.  

Områdesbeskrivning: Området består av jordbruks- och skogslandskap och den dominerande 
jordarten är postglacial finlera. Västra delen av deponiområdet består även av sandig morän  
med lera undertill. Närmsta ytvatten är Skedviån som löper ca 600 m öster om området. 
Skedviån rinner ut i Arbogaån som löper ca 1 km söder om deponiområdet. Inget 
grundvattenmagasin direkt i närheten. Ett grundvattenmagasin finns ca 2 km västerut och 
grundvattenströmning sker söderut enligt SGUs kartor. Både Skedviån och Arbogaån är 
markerade som värdefulla vatten dels med avseende på natur och fiske. Ett stort område som 
innefattar deponiområdet är markerat som skogliga värdetrakter och området ligger i ett 
potentiellt högriskområde för markradon. Runt deponiområdet finns flera högriskområden för 
radon. 

Föroreningspotential: Både hushållsavfall och industriavfall kan ha deponerats här och 
bedömningen blir att föroreningarnas farlighet är mycket stora. Områdets yta uppskattas till 
mellan 1000 och 2000 m2 och volymen förorenade massor till ca 5000 m3. Föroreningsnivån 
bedöms som måttlig.  
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Spridningsförutsättningar: Då det är normaltäta till täta jordarter i området blir risken för 
spridning i mark och grundvatten måttliga till små. Risken för att föroreningar sprids vidare till 
ytvatten är också måttliga till små med täta jordlager i området och inget grundvattenmagasin i 
närheten. Grundvattenströmningen sker söderut.  

Omgivningens känslighet och skyddsvärde: Området ligger en bra bit ifrån bebyggelse och 
deponin är överväxt/ övertäckt mestadels. Dock finns en risk för exponering om avfallet grävs 
upp eller av de små mängderna synligt avfall. Känsligheten för människor bedöms som måttlig 
för mark och som liten för grundvatten och ytvatten. Skyddsvärdet för  omgivningen bedöms 
som måttlig för mark, grundvatten och ytvatten.  

Riskklass: 3  

Motivering till klassning: Risken för spridning av föroreningar från deponin bedöms som 
måttlig till liten då det är relativt täta jordarter och inget ytvatten eller grundvattenmagasin i 
närheten.  

Förslag på åtgärder: Bortstädning av avfall. Skylt med info.  

Övrigt: Finns med i Länsstyrelsens EBH-register samt i kommunal inventeringslista från 1982.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Bedömningstabell 

Bilaga 2 Frövi deponi 

Bilaga 3 Gammelbo deponi 

Bilaga 4 Gladtjärnsberget deponi 

Bilaga 5 Grönbo deponi 

Bilaga 6 Hidingen deponi 

Bilaga 7 Håkansboda deponi 

Bilaga 8 Kloten deponi 

Bilaga 9 Löa deponi 

Bilaga 10 Morskoga deponi 

Bilaga 11 Norra Ramsberg deponi 

Bilaga 12 Smedsjöns deponi 

Bilaga 13 Tredingen, äldre delen 

Bilaga 14 Tredingen, nyare delen 

Bilaga 15 Wedevågs deponi 

Bilaga 16 Ålsäng deponi, Fellingsbro 



Bilaga 1

Lindesbergs kommun N E Påbörjad (år) Avslutad (år)

Volym förorenade 

massor m3 (uppskattat) Föroreningsnivå (N)

Föroreningars 

farlighet (F) Jordarter 1:25000 Genomsläpplighet m/s Genomsläpplighet

1. Allmänningbo deponi / 

bevakat område

6624199 528348

2. Frövi deponi 6591081 521852 ? ? 80 000 Stor Mycket stora postglacial finlera , södra 

delen av området kan 

ligga på sandig morän

(10-9 - 10-12) , 10-6 - 10-

8

(täta), normaltäta

3. Gammelbo deponi 6629131 521960 1950-talet? 1970-talet? 2500-5000 Måttlig Mycket stora morän 10-6 - 10-8 normaltäta

4. Gladtjärnsberget deponi 6621193 519537 ? ? 5000-7000 Måttlig Mycket stora grus, sandig morän och 

urberg, 

10-1 - 10-3 mkt genomsläppliga

5. Grönbo 6609531 522378 ? ? 5000-7000 Måttlig Mycket stora isälvssediment, glacial silt 10-1 - 10-5 mkt genomsläppliga

6. Hidingen 6607848 509743 1962 1980 400 000 Mycket stor Mycket stora svallsediment grus, 

postglacial finsand, 

postglacial silt, kärrtorv

>10-3 mkt genomsläppliga

7. Håkansboda 6620138 510903 ? 70- / 80-talet? 75 000 Stor Mycket stora Sandig morän  10-6 - 10-8 Genomsläpplig/ Normaltät



Bilaga 1

Lindesbergs kommun N E Påbörjad (år) Avslutad (år)

Volym förorenade 

massor m3 (uppskattat) Föroreningsnivå (N)

Föroreningars 

farlighet (F) Jordarter 1:25000 Genomsläpplighet m/s Genomsläpplighet

8. Kloten deponi 6643311 514761 ? 70-talet? 22 500 Stor Mycket stora Sandig morän Morän 

backlandskap, kullig 

morän, i närområdet torv 

och berg vilket kan 

medföra högre 

strömningshastighet på 

lakvatten, 

10-6 - 10-8 Genomsläpplig/ Normaltät

9. Löa deponi 6631361 508937 ? 80-talet? >20 000 Stor Mycket stora Isälvssediment, sand 

(norr), postglacial sand 

(söder)

10-3 - 10-5 Hög genomsläpplighet

10. Morskoga deponi 6618972 520694 ? ? <1000 Liten Mycket stora Isälvssediment (sand o 

grus), krön på 

isälvsavlagring (löper från 

nordväst till sydost) öster 

om deponin områden 

med kärrtorv samt glacial 

lera, väster om sandig 

morän

10-1 - 10-5 mkt genomsläppliga

11. Norra Ramsberg deponi 6628033 515919 30-50 år? 1960- /1970-talet >20 000 Stor Mycket stora Torv mestadels, runt 

deponin isälvssediment 

(västra delen) samt 

postglacial  sand (östra 

delen)

10-5 - 10-7 (10-3 - 10-5) Genomsläpplig

12. Ramsberg Samma deponi 

som 

Håkansboda? 

13. Smedsjöns deponi 6612552 504133 ? ? ca 10 000 Stor Mycket stora Sandig morän, norra delen 

ner mot sjön  kärrtorv

10-6 - 10-8 (10-5 - 10-8) Genomsläpplig



Bilaga 1

Lindesbergs kommun N E Påbörjad (år) Avslutad (år)

Volym förorenade 

massor m3 (uppskattat) Föroreningsnivå (N)

Föroreningars 

farlighet (F) Jordarter 1:25000 Genomsläpplighet m/s Genomsläpplighet

14. Tredingen, äldre delen 6606209 512323 1947 1956 3500 - 5300 (rapport 2008) Måttlig Mycket stora Postglacial silt. 

Svämsediment, ler-silt syd, 

sydöst och glacial silt 

väster om 

deponiområdet.

10-6 - 10-9 Normaltäta / 

(Genomsläpplig)

15. Tredingen, nyare delen 6605930 512043 1956 1964 > 25 000 Stor Mycket stora Postglacial samt glacial 

silt,  i söder svämsediment 

och ler-silt, 

10-6 - 10-9 Normaltäta / 

(Genomsläpplig)

16. Wedevågs deponi 6598402 516385 1900 kommunal 

deponering 

avslutad någon 

gång på 1970-

talet / fortsatt 

deponering av 

industriavfall 

(slipmull) till 2004

7000 - 9000 Måttlig Mycket stora Glacial lera och sandig 

morän, (i närheten 

nordost urberg, ett 

område med postglacial 

finlera löper mellan 

deponin och ån från öster 

till söder och fortsätter i 

väster)

10-6 - 10-8 (sandig 

morän) 10-9 - 10-12 (lera)

Normaltäta / 

(Genomsläpplig)

17. Ålsäng deponi, Fellingsbro 6586980 538146 ? ? (1970-talet?) >1000 och <10 000 Måttlig Mycket stora Sandig morän och 

postglacial finlera i väst, 

postglacial finlera i öst

10-6 - 10-8 (sandig 

morän) 10-9 - 10-12 (lera)

Normaltäta till täta jordarter 

i botten



Bilaga 1

Lindesbergs kommun
1. Allmänningbo deponi / 

bevakat område

2. Frövi deponi

3. Gammelbo deponi

4. Gladtjärnsberget deponi

5. Grönbo

6. Hidingen

7. Håkansboda

Strömningshastighet 

m/år

Spridningsförutsättningar i 

mark och grundvatten Avstånd till ytvatten

Spridningsförutsättningar till 

ytvatten

Spridningsförutsättningar i 

ytvatten VISS (Lst)

(<0,001) 0,01-1 Stora 400 m (Väringen, sjö) / ca 200 m 

norrut bäck

200-400 år / Måttliga Små Väringen (19 kvkm) Måttlig ekologisk status, uppnår ej god 

kemisk status. Övergödning och syrefattiga förhållanden, 

miljögifter. Frövi reningsverk är en betydande punktkälla. Andra 

källor är jordbruk och enskilda avlopp. 

0,01-1 Stora ca 25 m norrut Norrbobäcken, ca 100 

m västerut Norrbobäcken / ca 2 km 

söderut sjön Norrmogen 

<1 år till bäcken / Mycket stora Finns risk att föroreningar sprids 

via bäcken ut till sjön. 

Spridningen i sjön bedöms som 

liten. I bäcken bedöms risken att 

föroreningar lagras i sediment 

eller tas upp av växtligheten som 

större. Finns fisk i bäcken?

Norrmogen (5 kvkm) god ekologisk status, uppnår inte god 

kemisk status. Gränsvärdet för kvicksilver och PBDE 

(polybromerade difenyletrar). 

>1000 m/år Mycket stora ca 800 m söderut på andra sidan 

vägen bäckar som rinner över 

Spjutmossen till Morskogasjön ca 3 

km söderut, ca 1 km sydöst 

Långtjärnen, deponin ligger i sluttning 

som sluttar västerut, trolig spridning 

till grundvattenmagasin ca 500 m 

väster om deponin och sedan 

spridning söderut enligt 

grundvattenkarta

Mycket stora (via 

grundvattenmagasin)

Små Ingen info om Morskogasjön. 

>1000 m/år Mycket stora Dammossbäcken strax intill västerut, 

rinner ut i Västra sjön/ Grönbosjön 1 

km söderut

Mycket stora till bäck, Mycket 

stora via grundvatten till sjön

Måttliga God kemisk grundvattenstatus. Vattentäkt vid Grönbo, inrätta 

vattenskyddsområde 2015-2021

>1000 m/år Mycket stora Hidingsbäcken/ Torphyttebäcken 50-

100 m

Mycket stora Måttliga Torphyttebäcken Måttlig ekologisk status, Uppnår ej god kemisk 

status Öringstam i Torphyttebäcken

0,01- 1 Stora Sjö 3000 m / Bäck 400 m Små Små Storån: otillfredsställande ekologisk status, uppnår ej god kemisk 

status. Råsvalen: god ekologisk status, uppnår ej god kemisk 

status.



Bilaga 1

Lindesbergs kommun
1. Allmänningbo deponi / 

bevakat område
8. Kloten deponi

9. Löa deponi

10. Morskoga deponi

11. Norra Ramsberg deponi

12. Ramsberg

13. Smedsjöns deponi

Strömningshastighet 

m/år

Spridningsförutsättningar i 

mark och grundvatten Avstånd till ytvatten

Spridningsförutsättningar till 

ytvatten

Spridningsförutsättningar i 

ytvatten VISS (Lst)

0,01 - 1 Stora Sjö 600 m  / (Bäck 50 m) Stora (med tanke på bäck och 

mer genomsläppliga jordarter 

mellan deponi och sjö), (600 år / 

Måttliga)  

Små Långvattnet har måttlig ekologisk status

1-1000 Mycket stora Kölsjöån ca 50 m Mycket stora Små (stor utspädning) Kölsjöån har otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej 

god kemisk status. Lakvatten? Sörsjön god status.

10 - >1000 Mycket stora Röbergstjärnsbäcken ca 50-100 m 

norrut / ca 1,5 km sydöst 

Morskogasjön

Mycket stora till bäck / Små 

tillsjön, tas troligen upp av 

växtlighet i bäcken

Små Ingen info om Morskogasjön. 

0,1- 10 Stora Deponin ligger i en mosse /Bäck intill 

/ Ölsjön ca 500 m västerut / vretsjön 

och Glien ca 3 km sydväst och sydöst 

(recipient för bäcken)

Stora  Små Fellingsbroåsen, Ölsjönområdet (grundvattenmagasin under 

deponi) God kemisk grundvattenstatus, God kvantitativ status. 

Glien God ekologisk status, uppnår ej god kemisk status 

(kvicksilver, PBDE).

0,1-10 Stora ca 30 m Smedsjön Mycket stora Små Ingen info om Smedsjön. Vattnet från Smedsjön rinner troligtvis 

ut i sjön Usken ca 500 m nordväst. Usken har god ekologisk status 

men uppnår inte god kemisk status (kvicksilver, PBDE).



Bilaga 1

Lindesbergs kommun
1. Allmänningbo deponi / 

bevakat område
14. Tredingen, äldre delen

15. Tredingen, nyare delen

16. Wedevågs deponi

17. Ålsäng deponi, Fellingsbro

Strömningshastighet 

m/år

Spridningsförutsättningar i 

mark och grundvatten Avstånd till ytvatten

Spridningsförutsättningar till 

ytvatten

Spridningsförutsättningar i 

ytvatten VISS (Lst)

0,001-1 Måttliga ca 50 m Bottenån / ca 150 m 

Lindesjön

Måttliga Små    / (Enligt rapport 2008 

utgör den uppskattade samlade 

avrinningen (yt- och 

grundvatten) ungefär 0,01% av 

årsmedelvattenföringen i 

Bottenån. Utströmmande 

lakvattenpåverkat grundvatten 

bedöms spädas fler än 10 000 

ggr i Bottenån eller Lindesjön.)

Ingen info om Lindesjön. 

0,001-1 Måttliga / ca 100-150 m Stora Lindesjön 

(området mellan deponin och Stora 

Lindesjön utgörs av ett sankt område 

med svämsediment, lera-finmo, som 

ibland översvämmas.)

100 år / Stora Små    / (Enligt rapport 2008 

utgör den uppskattade samlade 

avrinningen (yt- och 

grundvatten) ungefär 0,01% av 

årsmedelvattenföringen i 

Bottenån. Utströmmande 

lakvattenpåverkat grundvatten 

bedöms spädas fler än 10 000 

ggr i Bottenån eller Lindesjön.)

Ingen info om Lindesjön. 

0,001-1 Stora 150 m (Borsån) / 375 m 

(Vedevågssjön)

150 år/ Måttliga Små Vedevågssjön 1 km2, måttlig ekologisk status, uppnår ej god 

kemisk status.  Borsån (Arbogaån mellan Björkasjön och 

Vedevågssjön) otillfredsställande ekologisk status, uppnår ej god 

kemisk status, I avrinningsområdet finns flera förorenade 

områden, bla en kommunal avfallsdeponi och en färgindustri som 

bedöms ha en hög påverksnasrisk. 

1  - <0,001 Måttliga ca 600 m Skedviån (österut) /  ca 1 

km Arbogaån (söderut)  / små diken 

väster

Måttliga /(Små) Små Arbogaån har måttlig ekologisk status, uppnår ej god kemisk 

status. 



Bilaga 1

Lindesbergs kommun
1. Allmänningbo deponi / 

bevakat område

2. Frövi deponi

3. Gammelbo deponi

4. Gladtjärnsberget deponi

5. Grönbo

6. Hidingen

7. Håkansboda

Grundvattenmagasin SGU Närområde Känslighet (Människor)

Skyddsvärde          (Arter 

och ekosystem) Riskklass

Ingen riskklassning

grundvattenmagasin (400 -2000 m3/dygn) ca 500 m väster om deponin, 

grundvattenströmning söderut

området ligger i direkt anslutning till område med naturvårdsavtal,samt inom 

naturvårdsområde och ca 200 m norr om biotopskyddsområde, Väringen är 

klassad som värdefullt fiskevatten av lst, 

 Måttlig  (mark, gv),  Stor 

(yv) 

Mycket stort (m), Stor (yv) 

Måttlig (gv)

2

inget grundvattenmagasin i närheten, grundvattenströmningen bedöms ske 

åt söder

Skogsmark och gruvområde. Ca 600 m till närmsta bebyggelse. Inga 

naturvårdsområden eller liknande i närheten. Närhet till bäck.

Måttlig (mark,gv,yv) Måttlig (mark, gv, yv) 3

 västerut ca 100 m grundvattenmagasin (<1 l/s), ca 150-200 m magasin (1-5 

l/s, 80-400 kbm/d)

Berg, skog. Inga naturvårdsområden  närheten men deponin ligger inom ett 

område som markeras som riksintresse för rörligt friluftsliv. 

Vattenskyddsområde samt vattentäkt ca 3 km söder om deponiområdet, i 

grundvattnetsströmningsriktning. 

Stor (mark, gv) / Måttlig 

(yv)

Måttligt (mark, gv, yv) 2

grundvattenmagasin (400-2000 kbm/d) strax intill, öster om deponin, 

grundvattenströmning söderut

Strax nordöst ligger ett område med sumpskog och strax öster om deponin 

ligger värdefulla våtmarker. Ca 2 km österut ligger ett naturreservat. I norra 

delen av Grönbosjön finns en vattentäkt. 

Stor (gv, yv) / Måttlig 

(mark)

Mycket stor (gv) / Måttlig 

(mark, yv)

2

Grundvattenmagasin ca 2 km öster om deponin vid Bottenån i Lindesberg. Skogsmark, Motorbana, Hus belägna sydväst om deponin. Mycket stor (gv) / Stor (yv) 

/ Måttlig (mark)

Stor (gv, yv) / Måttlig 

(mark)

2

Inget magasin inom 2 km radie Hästhagar. Deponin ligger inom Naturvårdsområde inv. BMB 1995, och inom 

skog som är klassad som Nyckelbiotopområde

Stor (mark),         Måttlig 

(gv, yv)

Mycket stor (mark), Måttlig 

(gv, yv)

2



Bilaga 1

Lindesbergs kommun
1. Allmänningbo deponi / 

bevakat område
8. Kloten deponi

9. Löa deponi

10. Morskoga deponi

11. Norra Ramsberg deponi

12. Ramsberg

13. Smedsjöns deponi

Grundvattenmagasin SGU Närområde Känslighet (Människor)

Skyddsvärde          (Arter 

och ekosystem) Riskklass

Okända uttagsmöjlighet Deponin ligger inom ett naturreservat, Sumpskog i närheten, Bäck intill 

området, Mer genomsläppliga jordarter mellan deponi och sjö, Avstånd till 

bostad ca 1 km

Stor (mark, yv), Måttlig (gv) Mycket stort (mark) , 

Måttlig (gv, yv sjö)

2

Deponin ligger ovanför grundvattenmagasin (1-5 l/s) Skogsmark, ca 700 m norrut och ca 350 m söderut områden som ingått i 

naturvårdsöversikt 1984, längs med ån löper diken som rinner mot Kölsjöån, ca 

800 m till bebyggelse i söder, 

Stor (mark, gv, yv) Måttlig (mark) Stor (gv, yv) 2

Grundvattenmagasin löper från nordväst till sydost, koordinaterna för 

deponin ligger strax intill grundvattenmagasinet, grundvattenströmning åt 

sydost

Vattenskyddsområde ca 700 m sydost samt vattentäkt. Skogs- och 

jordbruksmark, gårdar i närheten, ca 200 m till närmsta hus, Fågelmossen ca 

500 m sydväst är markerat som naturvårdsområde och sumpskog, 

Mycket stor (gv) / Måttlig 

(mark, yv)

Mycket stort (gv) / Måttlig 

(mark, yv)

Ingen riskklassning

En del av mossen ihop med gvmagasin 5-25 l/s (ca 400-2000 m3/d) Gv i 

mossen?

Mosse där deponering skett, Grustag intill, Bäcken rinner igenom 

vattenskyddsområde ca 1200 m söderut, Deponin ligger på högriskområde för 

radon, Riskintresse kust, turism o friluftsliv, ca 600 m västerut Notkojuddens 

naturreservat

Stor (mark, gv, yv) Stor (mark, gv, yv) 2

Ingen riskklassning

Inget grundvattenmagasin i närheten. Ca 700 m söderut Lejakärrets naturreservat, strax söder och öster om 

deponiområdet planeras det för naturreservat, deponin ligger även inom ett 

naturvårdsinventeringsområde (både BMB och Lst), samt i ett område med 

skogliga värdetrakter, deponin ligger även inom ett område för riksintresse 

naturvård,

Stor (yv) /Måttlig (mark, 

gv)

Stort (mark, yv) / Måttligt 

(gv) 

3



Bilaga 1

Lindesbergs kommun
1. Allmänningbo deponi / 

bevakat område
14. Tredingen, äldre delen

15. Tredingen, nyare delen

16. Wedevågs deponi

17. Ålsäng deponi, Fellingsbro

Grundvattenmagasin SGU Närområde Känslighet (Människor)

Skyddsvärde          (Arter 

och ekosystem) Riskklass

Enligt Swecos rapport 2008 förekommer det ev. två grundvattenmagasin i 

jordlagren, ett ytligt magasin i fyllnadsmaterialet och ett djupare i 

friktionsjord(morän) under lera/silten.  Grundvattenmagasin i hydraulisk 

kontakt med vattennivån i Bottenån och Lindesjön. Enligt SGU finns ett 

grundvattenmagasin öster om deponiområdet (ca 2000-10 000 mr/d). 

Skolområde, Parkering, Arenahallen, Kommunal badplats vid Loppholmen, 

Naturreservat i södra delen av Stora Lindesjön, Vattenskyddsområde längs 

östra deln av sjön, Naturvårdsomrdåde ca 350 m från deponin längs västra 

delen av sjön.

Måttlig (mark, gv, yv) Måttlig (mark, gv, yv) 4

Enligt Swecos rapport 2008 förekommer det ev. två grundvattenmagasin i 

jordlagren, ett ytligt magasin i fyllnadsmaterialet och ett djupare i 

friktionsjord(morän) under lera/silten.  Grundvattenmagasin i hydraulisk 

kontakt med vattennivån i Bottenån och Lindesjön. Enligt SGU finns ett 

grundvattenmagasin öster om deponiområdet (ca 2000-10 000 mr/d). 

Skola, deponiområdet består till största delen av fotbollsplaner, betesmark för 

djur i söder mellan deponiområde och sankmark vid sjön, Kommunal badplats 

vid Loppholmen, Naturreservat i södra delen av Stora Lindesjön, 

Vattenskyddsområde längs östra delen av sjön, Naturvårdsområde strax söder 

om deponiområdet längs västra delen av sjön,

Mycket stor (mark, yv) / 

Stor (gv)

Stort (mark, gv, yv) 2

Inget grundvattenmagasin i närheten. Grundvattenströmningen bedöms ske 

åt syd sydöst enligt SGUs grundvattenmagasin karta. 

Deponin ligger inom ett objekt med naturvärden och strax intill ett 

biotopskyddsområde. Ca 250 m österut bostadsbebyggelse (på andra sidan om 

Borsån)

Måttlig (mark, gv, yv) Mycket stort (mark)/ 

Måttligt (gv, yv)

3

Inget grundvattenmagasin i närheten. Grundvattenmagasin ca 2 km 

västerut. Grundvattenströmning söderut. 

Skedviån värdefulla vatten natur (Naturvård inv. Lst) Arbogaån värdefulla 

vatten fiske (Nturvård Inv. Lst) Ett stort område som innefattar området med 

deponin är markerat som skogliga värdetrakter. Områden i närheten med 

högrisk markradon, området själv potentiell högrisk. 

Måttlig (mark) / Liten (gv, 

yv)

Måttlig (mark, gv, yv) 3



Denna behandling har inget tillhörande dokument
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 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Avrinning Kristinavägen och planering av gång- och cykelbana 
 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppdrar till 
Samhällsbyggnadsförbundet att arbeta vidare med projekt för avrinning 
Kristinavägen och planering av gång- och cykelbana. 
Samhällsbyggnadsförbundet ska uppta kostnader i planeringsarbete för 
kommande investeringsbudgetar. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Under flera år har Kristinavägen i Lindesberg drabbats av översvämningar 
när skyfall inträffat. Detta har bidragit till vattenfyllda källar- och 
butikslokaler. För att komma till bukt med problemet måste ny avrinning på 
Kristinavägen tillkomma. I samband med arbetet med avrinning på 
Kristinavägen planeras gång- och cykelvägen flyttas så att det blir en 
sammanhållande väg där gång- och cykeltrafikanter slipper ta sig över vägen. 
 
Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 
 
För åtgärd: 

Kommundirektören 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförbundet 
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LOPPHOLMEN 



BADET

• Uppdrag :  Kostnads beräkna anläggning av badplats vid 

loppholmen

• ATTRAKTIVT LÄGE!

• Bad vattenkvalité

• Vad påverkar vattenkvaliten?

• Genom strömning av vatten.

• Vattendjupet

• Tillförseln av Dagvatten. (Bra badvatten prover under 2018)





Översvämning juli 2010







Gatuombyggnad Kristinavägen
• Gatan byggs om som ett dagvatten magasin (Fördröjning) 

vi vänder på gatans lågpunkt så lågpunkten blir i mitten på 

gatan.

• Dagvattenbrunnar med intag från sidan.

• Separerad gång och cykelväg på västra sidan, mellan 

Skolgatan och folketshus.

• Under projekteringen tillsätts en arbetsgrupp med personal 

från förvaltning-förbundet-tillväxt som jobbar fram ett 

förslag för gestaltning av Kristinavägens rondell upp till 

flugparken.

• Förstärka tydligheten av huvudleden

• Trafiksäker övergång av gång och cykelbanan.







Planeringsordning

• Steg 1: Badet  Muddring-sandstrand-Pir-Lod damm

• Steg 2: Dagvatten hantering Skolgatan 

• Steg 3: Dagvatten Kristinavägen + Gata 

Kristinavägen

• Steg 4: Utformning av Loppholmen



Tidsplan 

• Muddring senast hösten 2021 

• Dagvatten 2022 VA

• Kristinavägen 2023 Gata/VA/Trafik



Kostnader

• Muddring och bottensand  5,5 mkr

• Piren  0,8 mkr

• Loddammen  2,6 mkr (bidrag upp till 80-90%)

• Dagvatten ombyggnad  1,5 mkr

• Kristinavägen  VA 7,6 mkr Gata 21,2 mkr

• Utformning av Loppholmarna Ej kostnadsberäknat



Fördelar med detta alternativ

• Vi behöver inte lägga om fjärrvärmeledningarna i Kristinavägen. 

Kostnad ca 8 milj.

• Trafiksäkerheten ökar väsentligt för oskyddade trafikanter.

• Vi utnyttjar den sökta vattendomen för muddring vid badet.

• I denna kalkyl ingår kostnader för projektering och byggledning.

• Byggnationstiden förkortas betydligt mot första förslaget.

• Kullgatan är redan byggd så omledning av trafik blir inte ett problem.

• Vi behöver inte pumpa upp vattnet till dagvattendammen.

• Vi får bättre avrinning mellan kvarteren Skolgatan-Prästgatan.

• Vi får en helhet längst med hela kristnavägen.
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Kommunstyrelsen 
 

Gröna bron och Fackverksbron i Lindesberg 
 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beställer av Samhällsbyggnadsförbundet att i samråd med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen planera och genomföra nedanstående. 
 

• Ersätta befintlig bro, ”Fackverksbron”, med en ny bro för gång- och 
cykeltrafik samt lättare arbetsfordon under år 2020 och 2021 för samt 
riva befintlig bro ”Gröna bron” Investeringen ska inrymmas i anslaget 
för broar på 10 mnkr (projekt nr 900 86). 

• Samhällsbyggnadsförbundet ska beakta att det blir en långsiktig 
hållbar lösning avseende underhåll, miljö och säkerhet. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Under 2019 konstaterades att ”Gröna bron” mellan Djupdalsgatan och 
Bodgatan inte längre är tjänbar och stängdes av omedelbart. 
 
Istället hänvisades all gång- och cykeltrafik till ”Fackverksbron” mellan 
Lindesbergs arena och Loppholmarna.  
 
Samhällsbyggnadsförbundet har under vintern även undersökt 
”Fackverksbron” och konstaterat att denna bro är i behov av upprustningen. 
Detta för att säkra hållbarheten de kommande två åren 2020 – 2021.  
 
Förstärkningsarbetet på fackverksbron blev utfört under vecka 6   
och med det så har vi säkrat bron två år framåt 2020–2021 
 

 
 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 
 
För åtgärd: 

Kommundirektören 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförbundet 
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UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE
Förvaltning byggnadsverk Samhällsbyggnad Bergslagen Jessica Persson

UPPDRAGSNUMMER DATUM
10288735 2020-02-03

WSP Bro & Vattenbyggnad
700 08 Örebro
Besök: Krontorpsgatan 1

T: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org. nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com 1 (1)

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5927\20_Kommuner\10288735 - Förvaltning byggnadsverk Samhällsbyggnad Bergslagen\3_Dokument\36_PM_Rapport\Fackverksbro Rostfri 4.docx

FACKVERKSBRO ROSTFRI 4,0 M BREDD
I första kontakt med en broleverantör av typen fackverksbro av rostfritt stål har WSP erhållit ett indikationspris på ca 4
miljoner.

Detta pris gäller för följande:

Fackverksbro i rostfritt stål 38 m i ett spann invändig bredd 3,5m, akrylatbeläggning och polykarbonatglas i sidorna
samt belysning i handledarna.

Max vikt utryckningsfordon 12 ton varav 8 ton framaxel 4 ton bakaxel.

Indikationspris bro 4 000 000 SEK. Livslängd 120 år.

Detta pris är enbart överbyggnaden men inkl transport och montage på plats.

Skulle man utöka brons bredd till 4,0 m skulle kostnaden öka med ca 1 miljon. Detta pga följande:

· Högre brosidor, tjockare dimension samt längre bredd på spann profiler ger mer materialkostnad samt mer
svetstid.

· Ökad kostnad för betning.
· Bredare bro ger dyrare transport.
· Ökad bredd ger dyrare lyft.

OBS: Detta är indikationspriser där vi har enbart haft kontakt med en broleverantör.

Örebro 2020-02-03

WSP Sverige AB

Jessica Persson
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• Genomgång av inspektion
• Gröna bron 18-1092-1

• ”Nya Gröna bron” 18-1093-1 (WSP:s arbetsnamn – Fackverksbron)

• WSP:s förslag

• Frågestund

Agenda

Se PM Gröna broarna i Lindesberg för mer ingående detaljer
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Fackverksbron

Gröna bron
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At a glance Gröna bron - 18-1092-1

Gröna bron är en stålbalkbro med träfarbana och har en fri brobredd 4 meter
och en total brolängd på ca 50 meter.

Byggnadsår är okänt men hörsägnen säger 1940-talet.

Bron består av 4st längsgående huvudbalkar och 10 st tvärgående balkar. Brons
åtta mellanstöd utgörs av totalt 24 st träpålar
i vatten. För att kunna infästa slitplanket av trä har man lagt träsyllar mot
huvudbalkarnas liv.

Inspektionen utfördes 2019-09-05, handnära avstånd med slagghammare kniv,
under bron inspekterades med båt
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At a glance

Korrosion på räcke
Röta på slitplank
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At a glance

Pålar – ruttna, påkörda och avsågad
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Landfästet – ena sidan saknas lagret, bron hoppar när man går på den
Korrosion på stålet och lagren
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At a glance

Träsyllar är ilagda mot balkliven för att kunna fästa träslitplanken

Dessa träsyllar har med tiden blivit angripna av röta och är därför konstant
fuktiga, detta har delvist varit orsaken till den kraftiga gravrosten.
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At a glance

Korrosion på balklivet

Träsyll mot balklivet, angripen av röta och fukt
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At a glance

Skadorna på stöd- och huvudbalkar är mycket omfattande och allvarliga. Det
beslutades därför att genomföra en
kontrollberäkning som underlag för eventuellt beslut om åtgärd.

WSP fick i uppdrag att göra en kontrollberäkningen som visade att bron inte
har den funktion som förväntades, bron saknar bärighet.

En utredning gjordes för att kolla om en akutåtgärd skulle vara aktuell för att
kunna hålla bron öppen. Åtgärden skulle innefatta att byta ut alla balkar och
stöd samt farbanan, vilket egentligen betyder en ny bro.

2019-09-13 tog kommunen beslutet att stänga av bron helt pga. att den inte
längre är säker.

Brons tekniska livslängd har uppnåtts. Ska rivas oavsett vilket beslut som tas.
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At a glance

Nya Gröna bron 18-1093-1
”Fackverksbron”

Den ”Nya gröna bron” är av typen fackverksbro av stål med träfarbana, enligt
relationsritningar är byggnadsåret 1978.

Bron är belägen ca 85 meter söder om Gröna bron. Fackverksbron har en fri
brobredd 4 meter och har en total
brolängd på ca 40 meter i ett spann.

Brokonstruktionen utgörs av längsgående och tvärgående fackverksbalkar.

Inspektionen utfördes 2019-09-05, handnära avstånd med slagghammare kniv,
under bron inspekterades med båt
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korrosionsskador samt påkörningsskador på räcket
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Korrosionsskador på stålet i de tvärgående fackverksbalkar

Träsyll direkt mot stålet
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At a glance

Tvärbalkar som är sönderrostade
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At a glance

Gravrost på tvärfackverket, där man med slagghammare lätt kan knacka bort
stora delar av balken

Areaförlusten varierar mellan 40–80 % generellt på alla tvärgående
fackverksbalkar. Där det är som värst är areaförlusten 100 %.

WSP fick i uppdrag att göra en kontrollberäkningen som visade att bron inte
har den funktion som förväntades, vilket resulterade i en rekommendation till
kommunen att åtgärda den omgående för att kunna hålla bron öppen för
gång- och cykeltrafik och återställa brons bärighet.
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33 balkar behövs förstärkas

Förstärkningsåtgärden innebär att
nytt vinkelstål kommer att
monteras dit med skruvförband

Förväntad livslängd på åtgärden är
2 år

Gravrost på tvärfackverket, där man med slagghammare lätt kan knacka bort
stora delar av balken

Areaförlusten varierar mellan 40–80 % generellt på alla tvärgående
fackverksbalkar. Där det är som värst är areaförlusten 100 %.

Beräkningen visar att bron inte har den funktion som kan förväntas, vilket
resulterade i en rekommendation till kommunen att åtgärda den akut för att
kunna hålla bron öppen för gång- och cykeltrafik och återställa brons bärighet.

De föreslagna åtgärderna är att förstärka upp de korrosionsskadade tvärgående
balkarna underbron med nytt stål
som fästes mot de befintliga.

De föreslagna åtgärderna har en förväntad livslängd på 2 år.
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WSP HAR TITTA PÅ
FÖLJANDE:

Gröna bron:

• Renovera

• Bygga ny

• Olika förslag har tittas

på, ex ny fackverksbro

av stål eller rostfritt

• Riva

Fackverksbron:

• Renovera

• Bygga ny

• Olika förslag har tittas

på, ex ny fackverksbro

av stål eller rostfritt

• Riva

WSP har tittat på olika förslag på åtgärd utifrån ett samhällsekonomiskt
perspektiv för båda broarna. Kraven som
ställts från kommunen är att WSP ska komma med ett förslag där kostnaden är
viktig faktor.

Båda broarna är i behov av underhåll men kostnaden för att ersätta båda är
mycket hög och överstiger kommunens
budget.

Riva och ersätta Gröna bron med en helt ny bro (ny överbyggnad och
underbyggnad)
Förslag på en ny fackverksbro av traditionellt stål (standardutförande, ingen
radie) i ett spann.
Se tidigare förslag framtaget av Sweco. Kostnaden har bedömts till ca 6,15
miljoner, avrundat uppåt
för osäkerhet och tillkommande kostnader till ca 7 miljoner.
Troligen måste man ha stöd i vatten.. Vilket kommer innebära en stor kostnad.
Detta förslag togs fram innan tillståndet på fackverksbron uppdagades.

Reparation av fackverksbron
Uppskattas till samma kostnad som att investera i en ny överbyggnad av
rostfritt stål. Vilken återstående livslängd
som kan förväntas är svårt att bedöma.
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Riva Gröna bron och ersätta fackverksbron med enbart ny överbyggnad.
Alternativen som har beaktats: Fackverksbro av traditionellt stål alternativt
fackverksbro av rostfritt
stål. Bro i ett spann på ca 38 meter med en invändigt fri brobredd 3,5 meter.
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Fackverksbro

Stålbalksbro, gångbana
bestående av en tunn
stålplatta med halksäker
beläggning

Teknisk livslängd 80 år

Vart 20 år ska det förbättringsmålas

Var 30–40:e år krävs ommålning av stålet. För bästa resultat målas bron i
verkstad

De tillståndsbaserade och avhjälpande åtgärderna är svåra att förutse men det
man generellt brukar se är korrosion på stålet och broräcket och
påkörningsskador från snöröjningsfordon
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Stålbalksbro med
träfarbana
Stålbalksbro, gångbana
bestående av trä

Bro med stöd i vatten

Teknisk livslängd 80 år

Vart 20 år ska det förbättringsmålas

Var 30–40:e år krävs ommålning av stålet. För bästa resultat målas bron i
verkstad
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Träbro

Bågbro  eller hängbro /
snedtagsbro

Teknisk livslängd 40 år

Kräver mycket underhåll

För att klara spännviden på 40 - 50 meter utan stöd i vatten krävs bågbro eller
hängbroar / snedtagsbroar

Ersätta fackverksbron med en träbro krävs förstärkningsarbete på befintliga
landfästen.

Kräver mycket underhåll - speciellt med den låga frihöjden till vattnet och
närliggande parkmiljö kommer dessa broar blir mer utsatta för fukt vilket
kommer troligen kräva tätare underhåll och förkorta livslängden

Detta har inte varit ett alternativ.
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WSP:s FÖRSLAG
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- Riva Gröna bron
- Under byggtiden ha en flytbrygga in samma läge som Gröna bron
- Ersätta Fackverksbron med ny överbyggnad – ny Fackverksbro i rostfritt stål
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Val av brotyp
• Liknande konstruktion som befintlig

• Mindre justering på befintliga landfästen för att anpassa till

nya överbyggnaden

• Fackverksbro
• Stabil konstruktion som klarar spännvidden på 40 meter

• Rostfritt stål
• Högre investeringskostnad - lägre underhållskostnad

• Frihöjden ökas
• Underlätta båttrafiken

• Landskapsbilden
• Förändras inte i någon högre grad

För att minimera byggtiden, och därmed även byggkostnader, har WSP valt att
titta på en liknande konstruktion som den befintliga fackverksbron.
En kontrollberäkning av befintliga landfästen för fackverksbron har utförts och
resultatet visar att en liknade ”lättviktskonstruktion” så som befintlig behöver
landfästena inte förstärkas utan bara en mindre åtgärd/anpassning till ny
överbyggnad.

WSP har även tittat på tillgängligheten för broarna och en satsning på
fackverksbron skulle gynna gymnasieskolan, Lindesbergs Arena, de
aktiviteter som finns på loppholmarna samt promenadstråket vid
strandpromenaden och Lindesjön runt.

En fackverksbro är en stabil konstruktion som klarar spännvidden på 40 meter.
Enligt en fallstudie har fackverksbron en lägre investeringskostnad än andra
brotyper av stål.

Om bron utförs i rostfritt stål är visserligen investeringskostnaden högre men
med tanke på de låga underhållskostnaderna är ekonomin i ett
livscykelperspektiv mycket god.
Den tekniska livslängden är 120 år.

Den befintliga bron som ska ersättas är en fackverksbro varför en ny bro av
samma typ inte kommer att förändra landskapsbilden i någon högre grad.
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Fackverksbro
rostfritt stål
Rostfribro med akrylatbeläggning
och polykarbonat glas i sidorna
samt belysning i handledarna

Prefabricerad och med en snabb
byggtid

Minimalt med underhåll

Teknisk livslängd 120 år

Att välja rostfritt material innebär att underhållskostnaden blir minimalt då
ingen bättringsmålning eller ommålning krävs. Materialet är även mer
korrosionsbeständigt än vanligt stål och klarar av tuffa utomhusmiljöer.

Gångbana - en tunn plåt med halksäker beläggning. Fördelaktig då den är tät
vilket inte leder till rinnande vatten ner på balkarna eller smuts och skräp.

Plexiglasskivorna går att byta till valfritt material t.ex. plåt, nät, trä eller färgat
plexiglas. Det går även att
förse skivorna med utskuren logga t.ex. kommunvapnet.

ledstänger i trä eller annat önskat material

rostfria utformningen är mycket tacksam om man med belysning vill ändra
utseende på bron

Se PM Gröna broarna i Lindesberg för mer ingående kalkyl.
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Fjärrvärme

Ett tidigt samråd med ledningsägaren
av fjärrvärmeledningarna har hållits.

Nya fjärrvärmeledningar kan hängas i
bron med rostfri upphängning.

Rivs fackverksbron måste fjärrvärmeledningarna ha egen brygga över bottenån,
en fackverkskonstruktion. Denna måste då även förses med stängsel för att
undvika att personer klättrar på denna.

Fjärrvärmen kan stängas av under sommaren, men under andra årstider ska
rören vara i drift.
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Nedan redovisas förslag på fortsatt arbete i ordningsföljd:
Lämplig period med avseende på tidplan för byggnationen är mars-
april 2021 alternativt september – oktober 2021

• Framtagande av beslutsunderlag

• Beslut av brotyp

• Framtagande av tidplan för projektet

• Projektering av förfrågningsunderlag och anmälan av

vattenverksamhet

• Upphandling av entreprenör

• Montering av tillfällig flytbrygga

• Byggnation fackverksbron och utrivning av Gröna bron

• Installation av ny fjärrvärmeledning

• Installation belysning

• Justering av anslutande GC-väg och anslutande räcke

• Invigning av den nya fackverksbron

Förslag på fortsatt arbete
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TACK!

wsp.com
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Allmänt 

Aktuella broar är ”Gröna bron” med bronummer 18-1092-1 och ”Nya gröna bron” med bronummer 18-1093-1 (som 

kommer att benämnas Fackverksbron i resterande PM). 

WSP har på uppdrag åt Samhällsbyggnad Bergslagen utfört inspektion av aktuella broar. Inspektionerna utfördes 

2019-09-05 och 2019-09-12 av Mikael Sundh och Jessica Persson. Båda inspektionerna har utförts som en 

huvudinspektion enligt Trafikverkets metodik. Vid inspektionerna har det funktionella tillståndet beskrivits med hjälp av 

tillståndsklasser. Följande tillståndsklasser förekommer:   

TK 3 Bristfällig funktion vid inspektionstillfället  

TK 2 Bristfällig funktion inom 3 år  

TK 1 Bristfällig funktion inom 10 år  

TK 0 Bristfällig funktion bortom 10 år  

För närmare information om broinspektion se Krav Inspektion av Byggnadsverk, TDOK 2018:0179 eller handboken i 

BaTMan. 

I och med inspektionsuppdraget fick WSP även uppdraget att ta fram ett förslag på en ny bro som skulle ersätta 

Gröna bron.  

Syftet med detta PM är att klargöra vad statusen är på ”Gröna bron” (18-1092-1) och ”Fackverksbron” (18-1093-1) 

samt att ta fram lämpligt åtgärdsförslag åt Lindesberg kommun. 

 

Bild 1 Översiktskarta @OpenStreetMap 

  

Gröna bron 

Fackverksbron 
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Broarnas tillstånd 

Inspektionerna utfördes på handnära avstånd och med hjälp av båt. Vid inspektionstillfället hade WSP kännedom om 

att det fanns planer på att ersätta Gröna bron (18-1092-1) med en ny bro, att det hade utförts en dykinspektion och att 

man i samband med dykinspektion 2018-10-25 bedömt att bron kunde hållas öppen för gång- och cykeltrafik i ett år 

till. 

Gröna bron, 18-1092-1 

Bakgrund 

Gröna bron är en stålbalkbro med träfarbana och har en fri brobredd 4 meter och en total brolängd på ca 50 meter. 

Byggnadsår är okänt men hörsägnen säger 1940-talet. Bron består av 4st längsgående huvudbalkar av stål och 10 st 

tvärgående balkar. Brons åtta mellanstöd utgörs av totalt 24 st träpålar i vatten. För att kunna infästa slitplanket av trä 

har man lagt träsyllar mot huvudbalkarnas liv. 

Renovering har utförts 1998, då man troligen enbart har bytt ut syll och slitplank samt utfört förbättningsmålning. 

Vid tidigare inspektioner (framgår av en rapport redan år 2000) har korrosionsskador på huvudbalkarna samt skador 

på pålarna, räcke och farbanan rapporterats. 

I tabell 1 redovisas inspektionsrapporten från huvudinspektion utförd 2016-05-12. 

Tabell 1 Inspektionsprotokoll 2016 

Konstruktionselement Skadat 

material 

Skadetyp Skadeorsak TK Aktivitet Mängd Läge 

Påle Trä Röta Vatten 1 Utbyte 2 st Rad 1 norra pålen, 

rad 6 södra pålen 

Påle Trä Saknas Övrigt 3 Komplettering 1 st Rad 2, mittenpålen 

saknas 

Grusskift Grus Urspolning Nötning vatten 3 Komplettering 4 m3  

Upplagsanordning Stål Deformation Miljöpåverkan 3 Utbyte 10 st Samtliga av brons 

balkar är upplagen 

på tvärlagda räl, 

dessa har 

deformerats påg 

grov korrosion 

Balk Stål Glapp Funktionspåverkan 2 Justering 2 st På östra landfästet 

ligger inte 

huvudbalken mot 

upplaget 

Balk Stål Korrosion Miljöpåverkan 3 Ommålning 200 m2 Samtliga balkar 

Däck slitplank Trä Lös Belastning trafik 2 Fastsättning 1 st Över stöd 6 

Ståndare ytbehandling Stål Korrosion Miljöpåverkan 2 Ommålning 4 st Samtliga 

räckesanslutningar 
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Inspektion 2019 

Vid inspektionen som utfördes 2019-09-05 och 2019-09-12 konstaterades allvarliga korrosionsskador på stålet i 

huvudbalkarna, dessa är mycket allvarligare än vad man tidigare upptäckt och dokumenterat. Med hjälp av 

slagghammare kunde man med lätthet knacka sönder dessa stålbalkar, se bild 2 och 3 nedan. 

 

Bild 2 Huvudbalk, med slagghammare knackas hål i balklivet 

 

Bild 3 Huvudbalk, korrosion som bildat ett hål i balklivet 

Dessa korrosionsskador beror dels på brons konstruktion, att träsyllar är ilagda mot balkliven för att kunna fästa 

träslitplanken, samt miljöpåverkan. Dessa träsyllar har med tiden blivit angripna av röta och är därför konstant fuktiga, 

se bild 4, 5 och 6. 
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Bild 4 Träsyll mot balklivet, angripen av röta och fukt 

 

Bild 5 Huvudbalk av stål med träsyll mot livet och tvärgående slitplank 
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Bild 6 Huvudbalk av stål utsatt med korrosionsskador 

Brons träpålar har flertalet skador, pålarna ansågs därför mycket bristfälliga, se bild 7 och 8. 

 

Bild 7 Träpåle med röt- och nötningsskador 
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Bild 8 Träpåle angripen av röta 

Skadorna på stöd- och huvudbalkar är mycket omfattande och allvarliga. Det beslutades därför att genomföra en 

kontrollberäkning som underlag för eventuellt beslut om åtgärd. Resultatet från beräkningen visade att bron inte har 

den funktion som förväntades, bron saknar bärighet. Rekommendationen till kommunen blev att stänga av bron helt. 

2019-09-13 tog kommunen beslutet att stänga av bron helt pga. att den inte längre är säker. 

En utredning gjordes för att kolla om en akutåtgärd skulle vara aktuell för att kunna hålla bron öppen men det skulle 

kräva att ersätta nästan hela bron vilket inte är reallistiskt. 

Brons tekniska livslängd har uppnåtts. 

 

Bild 9 Gröna bron är numera helt avstängd för all trafik 
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Fackverksbron, 18-1093-1 

Bakgrund 

Den ”Nya gröna bron” är av typen fackverksbro av stål med träfarbana, enligt relationsritningar är byggnadsåret 1978. 

Bron är belägen ca 85 meter söder om Gröna bron. Fackverksbron har en fri brobredd 4 meter och har en total 

brolängd på ca 40 meter i ett spann. 

Brokonstruktionen utgörs av längsgående och tvärgående fackverksbalkar.  

 

Bild 10 Fackverksbron sedd från söder 

 

Bild 11 Fackverksbrons konstruktion 

Vid tidigare inspektioner har korrosionsskador på fackverket samt skador på räcket rapporterats. Vid inspektionen 

som utfördes 2012 rapporterades skador på fackverket med tillståndsklass 3 (funktionell brist vid inspektionstillfället). 
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Tabell 2 Inspektionsprotokoll från huvudinspektion utförd 2012-09-07 

Konstruktionselement Skadat 

material 

Skadetyp Skadeorsak TK Aktivitet Mängd Läge 

Fackverk Stål Korrosion  Underhållsfel 3 Ommålning 100 m2 Hela bron 

Räcke ytbehandling Färg Korrosion  Underhållsfel 1 Ommålning 47 m2 Båda sidor 

Skyddsnät infästning Stål Lös Åverkan 3 Fastsättning 5 st Båda sidor 

 

Inspektion 2019 

Vid inspektionen som utfördes 2019-09-05 och 2019-09-12 konstaterades allvarliga korrosionsskador på stålet i de 

tvärgående fackverksbalkar. Dessa skador var mycket allvarligare än vad man tidigare upptäckt och dokumenterat. 

Med hjälp av slagghammare kunde man med lätthet knacka sönder dessa stålbalkar, se bild 12, 13 och 14 nedan. 

 

Bild 12 Korrosion på tvärfackverket under bron 
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Bild 13 Gravrost på tvärfackverket 

 

Bild 14 Gravrost på tvärfackverket, där man med slagghammare lätt kan knacka bort stora delar av balken 

Skadorna på de tvärgående fackverken är mycket omfattande och allvarliga. Det beslutades därför att genomföra en 

kontrollberäkning som underlag för eventuellt beslut om åtgärd. Areaförlusten varierar mellan 40–80 % generellt på 

alla tvärgående fackverksbalkar. Där det är som värst är areaförlusten 100 %. 

Beräkningen visar att bron inte har den funktion som kan förväntas, vilket resulterade i en rekommendation till 

kommunen att åtgärda den akut för att kunna hålla bron öppen för gång- och cykeltrafik och återställa brons bärighet. 

De föreslagna åtgärderna är att förstärka upp de korrosionsskadade tvärgående balkarna underbron med nytt stål 

som fästes mot de befintliga med skruvförband. 

De föreslagna åtgärderna har en förväntad livslängd på 2 år.  
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Förslag på åtgärder 

WSP har tittat på olika förslag på åtgärd utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv för båda broarna. Kraven som 

ställts från kommunen är att WSP ska komma med ett förslag där kostnaden är viktig faktor. 

Båda broarna är i behov av underhåll men kostnaden för att ersätta båda är mycket hög och överstiger kommunens 

budget. 

Oavsett åtgärd måste fjärrvärmeledningar som hänger i fackverksbron hanteras. 

Ett tidigt samråd med ledningsägaren Linde Energi har utförts där man har diskuterat förslag på olika lösningar. Det 

resulterade i att det går att stänga av fjärrvärmen under sommaren, men under andra årstider ska rören vara i drift. 

 

Bild 15 Befintligt landfäste där upphängning av fjärrvärmeledning framgår 
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Följande förslag på åtgärder har beaktats: 

• Riva och ersätta Gröna bron med en helt ny bro (ny överbyggnad och underbyggnad) 

o Förslag på en ny fackverksbro av traditionellt stål (standardutförande, ingen överhöjning) i ett spann. 

Se tidigare förslag framtaget av Sweco. Kostnaden har bedömts till ca 6,15 miljoner, avrundat uppåt 

för osäkerhet och tillkommande kostnader till ca 7 miljoner.  

Detta förslag togs fram innan tillståndet på fackverksbron uppdagades. 

 

• Reparation av fackverksbron 

o Uppskattas till samma kostnad som att investera i en ny överbyggnad. Vilken återstående livslängd 

som kan förväntas är svårt att bedöma.  

 

• Riva Gröna bron och ersätta fackverksbron med enbart ny överbyggnad. 

o Alternativen som har beaktats: Fackverksbro av traditionellt stål alternativt fackverksbro av rostfritt 

stål. Bro i ett spann på 38 meter med en invändigt fri brobredd 3,5 meter. Dock behöver de befintliga 

landfästena utredas så att de klarar en ny överbyggnad. WSP har detta uppdraget att kontrollera 

landfästena. Detta alternativ beskriv lite mer längre ned i detta PM med kostnader m.m. 

 

• Olika alternativ för en tillfällig passage  

o tillfällig bro alternativt tillfällig flytbrygga 

 

WSP har valt att gå vidare med att titta på alternativen för att ersätta fackverksbron. 
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Val av brotyp - Fackverksbro 

För att minimera byggtiden, och därmed även byggkostnader, har WSP valt att titta på en liknande konstruktion som 

den befintliga fackverksbron. Det är fördelaktigt med avseende på befintliga landfästen då dessa därmed troligen inte 

behöver åtgärdas i någon större omfattning. 

En kontrollberäkning av befintliga landfästen för fackverksbron har utförts och resultatet visar att en liknade 

”lättviktskonstruktion” så som befintlig behöver landfästena inte förstärkas utan bara en mindre åtgärd/anpassning till 

ny överbyggnad. 

En fackverksbro är en stabil konstruktion som klarar spännvidden på 40 meter. Enligt en fallstudie har fackverksbron 

en lägre investeringskostnad än andra brotyper av stål. Om bron utförs i rostfritt stål är visserligen 

investeringskostnaden högre men med tanke på de låga underhållskostnaderna är ekonomin i ett livscykelperspektiv 

mycket god. 

Den befintliga bron som ska ersättas är en fackverksbro varför en ny bro av samma typ inte kommer att förändra 

landskapsbilden i någon högre grad. 

Nedan följer en jämförelse av en fackverksbro av traditionellt stål kontra rostfritt stål. 

Fackverksbro av traditionellt stål 

Det alternativ som har tittats på är en fackverksbro av traditionellt stål med en gångbana av en tunn stålplåt med 

halksäker beläggning.  

Prefabricerad och med en snabb byggtid. 

Den tekniska livslängden är 80 år, förutsatt att man följer underhållsplanen. 

 

Bild 16 Fackverksbro av traditionellt stål med överhöjning, bro belägen i Åkersberga @BaTMan 

 

Exempel på en underhållsplan för en fackverksbro av traditionellt stål enligt nedan. 

Varje år: 

• Årlig rengöring av hela bron 

• Ändstöd kontrolleras på hösten och rengörs från fuktsamlande material (t.ex. jord, grus, löv) vid behov.  
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• Växtlighet avlägsnas inom brons närmaste omgivning 

Tabell 3 Årlig rengöring, pris baserat på en bro med konstruktionsyta inkl. landfäste på 160m2 

Aktivitet Uppskattad kostnad Kkr 

Rengöring och röjning årligen 50 

 

Var 30–40:e år krävs ommålning av stålet. För bästa resultat målas bron i verkstad. Det man får beakta är att en 

tillfällig passage för bro krävs vid åtgärden. 

De tillståndsbaserade och avhjälpande åtgärderna är svåra att förutse men det man generellt brukar se är korrosion 

på stålet och broräcket. Dessa har inte beaktats i nedanstående tabell. Tabellen redovisar aktiviteter om bron skulle 

uppnå en teknisk livslängd som en fackverksbro av rostfritt stål. 

Tabell 4 Aktivitet per årtal för en fackverksbro av traditionellt stål, pris baserat på en bro med konstruktionsyta på ca 160m2. Enbart 

underhållskostnaden redovisas samt indikationspris av införskaffandet av ny överbyggnad av en fackverksbro i stål , detta för att kunna jämföra med 

en rostfri bro med en teknisk livslängd på 120 år. 

År Aktivitet  Kostnad Mkr 

2020 
Bron byggs 

*Kostnaden för enbart överbyggnaden 

3* 

2040 Bättringsmålning 0,4 

2060 Ommålning av hela bron 1,5 

2080 Bättringsmålning 0,4 

2100 
Teknisk livslängd uppfylld, utbyte av bro 

*Kostnaden för enbart överbyggnaden 

3* 

2120 Bättringsmålning 0,4 

2140** 
Ommålning av hela bron 

**120 år 

1,5 

 Total kostnad ca 10,2 Mkr 
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Fackverksbro av rostfritt stål 

En fackverksbro av rostfritt stål är i standardutförande med gångbanan av plåt och en akrylatbeläggning, räcke utgörs 

av polykarbonatglas och handledarna i räcket har belysning, se bild 17. 

Att välja rostfritt material innebär att underhållskostnaden blir minimalt då ingen bättringsmålning eller ommålning 

krävs. Materialet är även mer korrosionsbeständigt än vanligt stål och klarar av tuffa utomhusmiljöer. 

Prefabricerad och med en snabb byggtid. 

Den tekniska livslängden är 120 år. 

 

Bild 17 Fackverksbro av rostfritt stål i standardutförande, bro över E4:an i Södertälje @Stål & Rörmontage Sälversborg 

 

Tabell 5 Årlig rengöring, pris baserat på en bro med konstruktionsyta inkl. landfäste på 160m2 

Aktivitet Uppskattad kostnad Kkr 

Rengöring och röjning årligen 50 

 

De tillståndsbaserade och avhjälpande åtgärderna är svåra att förutse och kommer inte beaktats i nedanstående 

tabell. 

Tabell 6 Aktivitet per årtal för en fackverksbro av rostfritt stål, pris baserat på en bro med konstruktionsyta på ca 160m2. Enbart 

underhållskostnaden redovisas samt indikationspris av införskaffandet av ny överbyggnad av en fackverksbro rostfritt stål 

År Aktivitet  Kostnad Mkr 

2020 
Bron byggs 

*Kostnaden för enbart överbyggnaden 

4* 

2140 Teknisk livslängd uppfylld, utbyte av bro  

 Total kostnad ca 4 Mkr 
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Tillfällig konstruktion över Bottenån 

WSP har studerat tillfälliga konstruktioner för att möjliggöra en passage över Bottenån. 

Då spännvidden över Bottenån är mellan 40–50 meter begränsar detta alternativen för en tillfällig bro. Alternativet är 

att ha den i samma läge som fackverksbron, vilket leder till tillfälliga stopp av gång- och cykeltrafik i området vid 

rivning av fackverksbron och montering av tillfälliga bron. För att klara spännvidden på 40 meter behöver man gå upp i 

storlek på en tillfällig bro vilket leder till en större kostnad. 

Ett bra alternativ är då en flytbrygga med räcke. Det finns olika varianter av flytbryggor: trä/betong bryggor och 

betongpontoner. 

 

Bild 18 Exempel på träbrygga, Snugganparken Linköping @Pontech 

 

Bild 19 Exempel på betongpontoner med räcke @Pontech 
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Bild 20 Förslagsritning på betongponton över Bottenån i anslutning vid Gröna bron @Pontech 
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WSP:s FÖRSLAG 

WSP har jämfört ovanstående förslag och tittat på dessa ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. WSP har även tittat på 

tillgängligheten för broarna och en satsning på fackverksbron skulle gynna gymnasieskolan, Lindesbergs Arena, de 

aktiviteter som finns på loppholmarna samt promenadstråket vid strandpromenaden och Lindesjön runt. 

WSP rekommenderar därför följande: 

• Riva Gröna bron (18-1092-1) 

• Riva och ersätta överbyggnad på fackverksbron (18-1093-1), ny överbyggnad av typen fackverksbro av 

rostfritt stål. 

• Anordna en tillfällig GC-bro över Bottenån medan man river och ersätter fackverksbron (18-1093-1). 

Förslagsvis genom en tillfällig flytbrygga.  

• En omledning av gång- och cykeltrafiken längs Djupsdalsgatan/Nyborgsgatan (som i dag leds till Gröna bron) 

mot Lindesbergs Arena och fackverksbron. 

Lämplig period med avseende på tidplan för byggnationen är mars-april 2021 alternativt september – oktober 2021. 

En fackverksbro av rostfritt stål har en lite högre investeringskostnad men med en längre teknisk livslängd (vi anser att 

den tekniska livslängden är betydligt längre än 120 år) och en betydligt mindre underhållskostnad än andra 

broalternativ.  

I detta utförande har man tagit hänsyn till att bytet av överbyggnaden går snabbt och att man enbart behöver en 

mindre åtgärd/anpassning på befintliga landfästen. 

 

 

Bild 21 Fackverksbro av rostfritt stål i radie @Stål & Rörmontage Sälversborg 
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Kalkyl enligt ovanstående förslag: 

Aktivitet Uppskattad kostnad Mkr 

Rivning av Gröna bron 18-1092-1 0,5 

Tillståndsansökning vattenverksamhet för Gröna bron 0,4 

Rivning av fackverksbron 18-1093-1 0,5 

Tillfällig flytbrygga 

*  Hyra av betongponton, fastpris 

** Andra alt kan finns, detta är en uppskattad kostnad för att ha med den i kalkylen 

0,6* 

Projektering av underbyggnaden 

Projektering av anpassning till befintliga landfästen 

* Osäker kostnad 

0,1* 

Komplettering av underbyggnaden 

* Osäker kostnad 

0,5* 

Fjärrvärme 

Nya fjärrvärmeledning i befintligt läge 

0,12 

Ny överbyggnad inkl. montage – Fackverksbro av rostfritt stål, GC-bro 

Räknat på en fackverksbro av rostfritt stål med en spännvidd på 40 meter och med invändigt fri brobredd 

på 3,5 meter. Gångbana med akrylatbeläggning och polykarbonatglas i sidorna samt belysning i 
handledarna. 

4 

Komplettering av belysning 0,05 

Oförutsett (15%) 1 

Totala uppskattade kostnaden Mkr 7,8 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Förvaltning byggnadsverk Samhällsbyggnad Bergslagen Jessica Persson/ Mikael Sundh  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10288735 2020-02-03  

 20 (20) 

 

  

 

 

Tidplan i veckor tillverkning av fackverksbro i rostfritt stål: 

Tabell 7 Tidplan för en fackverksbro av rostfritt stål enligt ovanstående förslag 

Aktivitet Vecka 

Upphandling av leverantör och beslut om val av bro 1 

Projektering 2 - 9 

Materialbeställning 4 

Materielleverans 20 

Tillverkning av den rostfria överbyggnaden 21 - 35 

Leverans av överbyggnad inkl. montage 

Montage av bron ca 1 dag 

36 

 

OBS: Detta är ingen tidplan för hela projektet. En mer detaljerad tidplan måste tas fram där alla arbeten ingår så som 

justering av landfästen och gc-vägen mot bron. 

Förslag på fortsatt arbete 

Nedan redovisas förslag på fortsatt arbete i ordningsföljd.  

1. Framtagande av beslutsunderlag 

2. Beslut av brotyp 

3. Framtagande av tidplan för projektet 

4. Projektering av förfrågningsunderlag och anmälan av vattenverksamhet 

5. Upphandling av entreprenör 

6. Montering av tillfällig flytbrygga 

7. Byggnation fackverksbron och utrivning av Gröna bron 

8. Installation av ny fjärrvärmeledning 

9. Installation belysning 

10. Justering av anslutande GC-väg och anslutande räcke 

11. Invigning av den nya fackverksbron 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

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

Kommunstyrelsen 
 

Hantering av Bottenån, Loddammarna, Loppholmen och 

badplatser runt Lindesjön 
 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra muddring eller finansiera en 
badplats vid loppholmarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Beslut 2018-09-18 i kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att 
kostnadsberäkna anläggning av badplats vid Loppholmen i enlighet med 
tillståndet från Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen daterat 2015-03-
16.  
 
Information till kommunstyrelsen 2020-01-29 
 
Samhällsbyggnadsförbundet redovisar kostnader för att anlägga badplats vid 
Loppholmen. Muddring och bottensand 5,5 mnkr och anlägga en pir som 
kostar 0,8 mnkr. 
 
Med de stora behov som finns hela kommunen för reinvesteringar gällande 
vattenförsörjningen, underhåll av vägar, parker och idrottsanläggningar så är 
inte det motiverat att anlägga en badplats vid loppholmen. Det finns numera 
möjlighet till tre olika badplatser i Lindessjön och vid ett flertal sjöar i hela 
kommunen. 
 
Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 
 
För åtgärd: 

Kommundirektören 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförbundet 
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LOPPHOLMEN 



BADET

• Uppdrag :  Kostnads beräkna anläggning av badplats vid 

loppholmen

• ATTRAKTIVT LÄGE!

• Bad vattenkvalité

• Vad påverkar vattenkvaliten?

• Genom strömning av vatten.

• Vattendjupet

• Tillförseln av Dagvatten. (Bra badvatten prover under 2018)





Översvämning juli 2010







Gatuombyggnad Kristinavägen
• Gatan byggs om som ett dagvatten magasin (Fördröjning) 

vi vänder på gatans lågpunkt så lågpunkten blir i mitten på 

gatan.

• Dagvattenbrunnar med intag från sidan.

• Separerad gång och cykelväg på västra sidan, mellan 

Skolgatan och folketshus.

• Under projekteringen tillsätts en arbetsgrupp med personal 

från förvaltning-förbundet-tillväxt som jobbar fram ett 

förslag för gestaltning av Kristinavägens rondell upp till 

flugparken.

• Förstärka tydligheten av huvudleden

• Trafiksäker övergång av gång och cykelbanan.







Planeringsordning

• Steg 1: Badet  Muddring-sandstrand-Pir-Lod damm

• Steg 2: Dagvatten hantering Skolgatan 

• Steg 3: Dagvatten Kristinavägen + Gata 

Kristinavägen

• Steg 4: Utformning av Loppholmen



Tidsplan 

• Muddring senast hösten 2021 

• Dagvatten 2022 VA

• Kristinavägen 2023 Gata/VA/Trafik



Kostnader

• Muddring och bottensand  5,5 mkr

• Piren  0,8 mkr

• Loddammen  2,6 mkr (bidrag upp till 80-90%)

• Dagvatten ombyggnad  1,5 mkr

• Kristinavägen  VA 7,6 mkr Gata 21,2 mkr

• Utformning av Loppholmarna Ej kostnadsberäknat



Fördelar med detta alternativ

• Vi behöver inte lägga om fjärrvärmeledningarna i Kristinavägen. 

Kostnad ca 8 milj.

• Trafiksäkerheten ökar väsentligt för oskyddade trafikanter.

• Vi utnyttjar den sökta vattendomen för muddring vid badet.

• I denna kalkyl ingår kostnader för projektering och byggledning.

• Byggnationstiden förkortas betydligt mot första förslaget.

• Kullgatan är redan byggd så omledning av trafik blir inte ett problem.

• Vi behöver inte pumpa upp vattnet till dagvattendammen.

• Vi får bättre avrinning mellan kvarteren Skolgatan-Prästgatan.

• Vi får en helhet längst med hela kristnavägen.
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Strategi för Hållbar upphandling 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 anta upphandlingsstrategin 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun ska genom strategiska överväganden i 
upphandlingsprocessen driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning och 
bidra till en effektivare förbrukning av våra gemensamma resurser. 
Upphandlingsstrategin innehåller värdegrundsbaserade förhållningssätt som 
ska betraktas i upphandlingsprocessen och gäller för Lindesbergs kommuns 
nämnder och förvaltningar. 

Strategin har tidigare antagits av kommunfullmäktige men upphört att gälla. 
Dokumentet gäller omgående och gäller tills vidare. 

Gunilla Sandgren 
Ekonomichef 

För åtgärd: 

Alla nämnder och förvaltningar 

För kännedom: 

Upphandlare 

Bilagor: 

Upphandlingsstrategi 
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Strategi för hållbar upphandling 

Strategi 

Plan/program 

Riktlinje 

Regler och instruktioner  



 
 

Fastställt av: Kommunfullmäktige  
Datum:  
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: Tillsvidare.  
 



 

1 Upphandlingsstrategi 

Lindesbergs kommun ska genom strategiska överväganden i upphandlingsprocessen 
driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning och bidra till en effektivare 
förbrukning av våra gemensamma resurser. Upphandlingsstrategin innehåller 
värdegrundsbaserade förhållningssätt som ska beaktas i upphandlingsprocessen och 
gäller för Lindesberg kommuns nämnder och förvaltningar. 

 
 

2 Det är det här det handlar om 

Lindesbergs kommun är en relativt stor offentlig aktör med verksamheter inom 
många områden. De upphandlingar som kommunen gör påverkar inte bara 
medarbetare, invånare och besökare, de har också inverkan på marknadens 
utveckling och kommunens leverantörer. 

 
Strategin har sin utgångspunkt i Lindesberg kommuns strategier och riktlinjer. För att 
säkerställa att alla verksamheter vid alla tidpunkter har en optimal försörjning som 
motsvarar kommunens behov, mål och krav ska hela organisationen för inköp styras, 
ledas och utvecklas med ett långsiktigt perspektiv. Samordnad upphandling med 
länets kommuner, egenägda bolag och andra upphandlande myndigheter ska ske där 
det är fördelaktigt. 

 

 

3 Värdegrundsbaserade förhållningssätt 

Hållbar upphandling kräver en helhetssyn, kommunen ska därför arbeta efter följande: 

 Upphandlingsprocessen ska säkerställa att inköp sker på ett ekonomiskt, 

socialt och ekologiskt hållbart sätt samt följa gällande avtal, lagar och 

regler. 

 
 Kommunens medborgare ska känna trygghet i att kommunen väljer varor, 

tjänster och entreprenader som ger god kostnadseffektivitet med låg 

miljöpåverkan. 

 
 I möjligaste mån ska upphandlingsprocessen bidra till att säkra god miljö och 

hälsa, ekonomisk och social välfärd och rättvisa för nu levande och kommande 

generationer. Livscykelperspektivet är grundläggande vid beräkning av 

kostnadseffektivitet. 

 
 Näringslivet och den sociala ekonomin ska känna tillförsikt och se kommunen 

som en partner för framtida affärer. 
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1 Riktlinjernas syfte 

Riktlinjerna ska utifrån gällande upphandlingsstrategi säkerställa ett korrekt agerande 
och en god kvalitet vid upphandling och inköp i Lindesberg kommun. 

 

2 Upphandling och inköp 

Vid kommunens upphandlingar ska perspektiven ekonomisk, social och miljömässig 
hänsyn beaktas. Upphandling ska svara mot verksamhetens behov och produkter (varor 
och tjänster samt entreprenader) som upphandlas ska också ha rätt funktion, rätt 
kvalitet, på rätt plats, i rätt tid och med hög säkerhet. Upphandling ska planeras i god tid 
och genomföras i nära samverkan mellan Upphandling/inköp och sakkunniga 
företrädare för de verksamheter som upphandlingen genomförs för. Upphandling ska 
ske med de konkurrensmöjligheter som finns. De krav som ställs ska vara tydliga, 
transparenta, proportionella, förutsägbara och ickediskriminerande. 

 

2.1 Upphandlingsformer 

RAMAVTAL är en typ av avtal som upphandlas i syfte att kunna köpa en viss typ av vara 
eller tjänst under avtalstiden t.ex. kontorsmaterial, kläder, livsmedel, vård av unga eller 
företagshälsovårdstjänster utan att genomföra en upphandling inför varje köp. Efterhand 
som behoven uppstår i organisationen, kan successiva avrop göras. Ramavtal är särskilt 
lämpliga när det är svårt att på förhand ange exakt hur stora behov man kommer att ha 
och inte vill förbinda sig att avropa fastställda volymer. 

 

Ramavtal kan slutas med flera leverantörer i en avropsordning om det område som 
ramavtalet avser inte kan tillgodoses av endast en leverantör. Det är då viktigt att avrop 
sker i enlighet med de förutsättningar som anges i avtalet. Ska ett avrop göras är det 
därför nödvändigt att man har kännedom om villkoren i avtalet som ska användas innan 
man gör sin beställning. Vid avrop från ramavtal som slutits med villkor om förnyad 
konkurrensutsättning ska inköparen uppdra åt Upphandling/inköp att göra den 
förnyade konkurrensutsättningen. 

 
OBJEKTSUPPHANDLING innebär att man genom annonserat upphandlingsförfarande 
gör en upphandling av varor, tjänster eller entreprenader inför varje 
anskaffningstillfälle. Denna upphandlingsmetod är lämplig för verksamhetsspecifika 
behov när kostnaden beräknas överstiga lågt värde t.ex. en biografprojektor, 
pensionsadministration, friskvårdskuponger eller uppförandet av en förskola. 

 
DIREKTUPPHANDLING innebär att inköp sker utan särskild form. Jämförelse av olika 
produkter och leverantörer ska ändå göras och dokumenteras (mall för dokumentation 
finns under dokument på Linnet) om värdet överstiger 10 000 kr. 
Lagen medför en dokumentationsplikt och i den ska ingå föremålet för 
upphandlingen, hur konkurrensen tagits till vara, vilka leverantörer som tillfrågats 
och hur många som lämnade anbud, vilken leverantör som tilldelats kontraktet, det 
viktigaste skälet till tilldelningen, avtalets uppskattade värde samt tidpunkten för 
kontraktets genomförande. 
Förvaltningarna ska kontakta upphandlingsenheten inför varje direktupphandling där 
summan beräknas överstiga 100 000 kronor. 
Direktupphandling får bara användas när varan eller tjänsten som ska inhandlas är så 
sällan förekommande att den samlade inköpssumman för hela kommunen under ett år 
understiger det för tillfället gällande tröskelvärdet, s.k. lågt värde. Fr.o.m den 1 juli 2014 
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är beloppsgränsen för direktupphandling enligt LOU högst 28 procent av det 
tröskelvärde som för närvarande uppgår till 1 806 427 kronor dvs. högst 505 800 
kronor. Direktupphandling enligt LUF är motsvarande värde högst 26 procent av det 
tröskelvärde som uppgår till 3 612 854 kronor, dvs. högst 939 342 kronor. 

 
Inköp får inte delas upp i syfte att komma under beloppsgränsen för 
direktupphandling. Direktupphandling får inte heller användas som en ordinarie 
upphandlingsform utan skall ses som ett komplement. En otillåten direktupphandling 
kan leda till att kommunen får betala upphandlingsskadeavgift och ingångna avtal kan 
ogiltigförklaras av domstol. 
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3 Roller och ansvar 

Inköpsprocessen i Lindesberg kommun utgår från en tydlig struktur som ska fungera 
likt en röd tråd uppåt och ner i organisationen. Inköp ska göras för att verksamhet ska 
kunna bedrivas i enlighet med politiskt beslutade mål och ramar. När verksamheten har 
behov som inte omfattas av ingångna avtal ska behovet förmedlas till 
Upphandling/inköp som kan fatta beslut om upphandling. Kommunchefen har en av 
kommunfullmäktige långtgående delegation att teckna avtal för kommunen. 

 
I kommunen drivs ett arbete med syfte att stärka, förtydliga och förenkla 
organisationen för inköp. En del i detta är att införa inköpssamordnare i 
förvaltningarna som har till uppgift att bistå förvaltningschefen i analys och 
fastställande av en effektiv inköpsstruktur att känna till och informera om kommunens 
avtal inom sin organisation. 

 
Av delegationsordning eller annat beslut i nämnd ska framgå vem som har rätt att 
besluta om och göra inköp. Alla beställningar av tjänster och entreprenader måste vara 
specificerade och diarieföras. Vid köp ”över disk” ska rekvisition användas och 
legitimation ska uppvisas. 

 

3.1 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ramavtalsupphandling av varor och tjänster. 
All ramavtalsupphandling och beslut om ramavtal samt samordnade eller enskilda 
objektsavtal, fattas av kommunchefen på delegation från kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har dock alltid ansvar inför fullmäktige för att ärendet/ärendena blir 
avgjorda utan oskäliga dröjsmål och på ett enhetligt sätt. Kommunstyrelsen 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. 

 
För att kommunen ska kunna genomföra upphandlingar på ett professionellt vis 
tillhandahåller Upphandling/inköp kompetens och verktyg. Enheten stöder 
förvaltningarna vid specifika upphandlingar. 

 

3.2 Nämnder 

Nämnderna har varje år möjligheten att med utgångspunkt från policy och riktlinjer 
lyfta in nämndens ambition gällande upphandling i sin verksamhetsplan med budget. 
Nämnderna beslutar då också om vilken uppföljning som ska ske. 

 
Respektive nämnd ansvarar för objektsupphandlingar av varor, tjänster och 
entreprenader som är unika för nämndens verksamhetsområde. Vid 
objektsupphandlingar ska obligatoriskt samråd ske med Upphandling/inköp. 

Varje nämnd ansvarar för eventuell direktupphandling inom sitt verksamhetsområde. 
Väljer nämnden att delegera beslut om upphandling ska dessa beslut återrapporteras 
till nämnden. 

 

3.3 Inköpssamverkan 

Lindesberg kommun ska ingå i olika upphandlingskonstellationer där det är 
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fördelaktigt. Idag upphandlar kommunen kontinuerligt tillsammans med övriga 
kommuner i länet, SKI och Kammarkollegiet. 
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4 Strategiska överväganden 

För att främja hållbarhetsperspektiv vid upphandling och inköp ska ekonomiska, 
sociala och ekologiska hänsyn vara ledande och kopplas till kommunens mål som 
formulerats i övergripande strategier och budget och andra styrande dokument. 
Vidare ska livscykelperspektivet vara grundläggande vid beräkning av 
kostnadseffektivitet. Vid upphandlingar där inneboende konflikter mellan olika 
hållbarhetsaspekter finns, ska dessa synliggöras och bedömas. 

 

4.1 Sociala hänsyn och social ekonomi 

Att upphandla med sociala hänsyn innebär att man vid framtagande av 
förfrågningsunderlag utformar utvärderingskriterier och särskilda 
avtalsvillkor/utförarvillkor så att utförandet av det upphandlade tjänsterna verkar i 
riktning mot vissa sociala mål (ökad sysselsättning, minskat utanförskap m.m.). Detta kan 
också underlätta för den sociala ekonomin1, som generellt har mindre kunskaper och 
resurser, att lämna anbud och hävda sig i anbudsutvärderingen. 

 
Exempel på faktorer som kan tillmätas betydelse: 

 Personal- och brukarinflytande värderas och kan ge anbudet mervärde. Det kan 
gälla tjänster inom rehabilitering eller utbildning, där brukaren ska kunna påverka 
och ta ansvar för sin situation. 

 Möjlighet att erbjuda brukaren ett socialt nätverk värderas och kan ge anbudet 
mervärde. Det kan gälla tjänster inom stöd, vård och behandling, där brukaren 
behöver förnya sin livssituation och har betydande behov av stöd även efter att 
den upphandlade insatsen är avslutad. 

 Vid anbudsutvärderingen kan det bedömas positivt om den ordinarie verksamheten, 
med professionell personal, kompletteras med ideella insatser. 

 
Faktorerna måste ha ett direkt samband med det som ska upphandlas, 
samt vara proportionerliga och icke diskriminerande. 

 
Sociala hänsyn kan utformas som tydliga avtals- och utförarvillkor, dvs. villkor som 
en antagen leverantör ska uppfylla vid avtalsstart eller inom en viss tid därefter. 
Villkoren behöver alltså inte vara uppfyllda när anbud lämnas. 

 Antagen leverantör ska som en del i utförandet ha personal som står långt 
ifrån den ordinarie arbetsmarknaden, särskilt långtidsarbetslösa och/eller 
personer med funktionsnedsättning. Omfattningen ska framgå. 

 Antagen leverantör ska som en del i utförandet delta i program för att motverka 
lokal arbetslöshet (anställa viss andel ifrån den lokala arbetsmarknaden). 

 

 
1 

”Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälliga ändamål, bygger på 

demokratiska värderingar och är organisatorisk fristående från den offentliga sektorn. Dessa 
sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande 
sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller 
medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.” (Regeringens arbetsgrupp för den sociala ekonomin 
“Social ekonomi – en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt”, september 1999.) 
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 Antagen leverantör ska vid utförandet av den upphandlade tjänsten göra något 
för att främja jämställdhet och en jämn könsmässig sammansättning. 

Detsamma gäller mångfald i fråga om etniskt ursprung. En plan ska upprättas och 
leverantören ska regelbundet under avtalstiden redovisa vilka åtgärder som 
vidtagits för att uppnå de mål som angivits i planen 

 En särskild antidiskrimineringsklausul skrivs in i avtalet. Till den kan kopplas 
krav på redovisning av vidtagna åtgärder. 

 Ett villkor kan också vara att ta emot praktikanter från 
utbildningar och arbetsmarknadsåtgärder. 

Villkoren måste ha ett direkt samband med det som ska upphandlas, samt 
vara proportionerliga och ickediskriminerande. 

 

4.1.1 Underlätta anbudslämnande 

För att underlätta och uppmuntra fler anbudslämnare bl.a. från små- och medelstora 
företag och den sociala ekonomin, bör följande överväganden göras: 

 Upphandlingen kan delas upp i flera delar. Uppdelningen kan exempelvis 
göras geografiskt, efter kommunens enheter eller på produktnivå. 

 Den politiska viljeinriktningen som finns kan redovisas i förfrågningsunderlaget. 

 En lång anbudstid underlättar för mindre företag och den sociala ekonomin, 
eftersom man ofta inte har samma kunskap och samma resurser att klara ett snabbt 
svar. 

 Faktureringsvillkoren kan utformas så att det möjliggör start utan stort eget kapital. 
 

4.2 Etiska hänsyn och ickediskriminering 

För att motverka att Lindesberg kommun upphandlar varor som produceras under 
förhållanden som bryter mot FN-organet ILO:s kärnkonventioner2 eller andra 
konventioner som är relevanta för upphandlingen ska etiska hänsyn beaktas redan i 
behovs- och marknadsanalysen av en upphandling. Det är i dessa faser som det finns 
störst utrymme att undersöka om det finns ett behov av att ställa etiska krav, att 
analysera sådana behov senare i upphandlingsprocessen kan innebära ökade kostnader 
och eventuellt förlängda tidsramar för upphandlingen. 

Om det vid marknadsanalysen framkommer att det finns en risk för brott mot de 
mänskliga rättigheterna ska etiska krav alltid ställas. Kraven kan utformas så att de 
antingen ska vara uppfyllda då anbudet lämnas eller utformas som villkor som 
antagen leverantör ska uppfylla vid avtalsstart eller inom en viss tid därefter. För att 
säkerställa att leverantören uppfyller de krav som ställts ska även villkor som 
möjliggör revision på plats hos leverantör och underleverantör formuleras. Detta är av 
särskild vikt om det inom branschen saknas certifikatsystem eller liknande som 
styrker att kraven uppfylls. 

 
2 

Internationella arbetsorganisationen eller International Labour Organization (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- 

och arbetslivsfrågor. ILO har åtta så kallade kärnkonventioner. Skillnaden mellan kärnkonventionerna och de andra 

konventionerna är att dessa gäller i ILO:s alla medlemsländer det vill säga inte bara i de som har ratificerat dem. Därför 

kallas det för grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet. De stater som anslutit sig till ILO:s konventioner ska 

rapportera om statens arbete för genomförandet av rättigheterna. ILO:s konventioner ligger till grund för en mängd 
svenska och europeiska föreskrifter och lagar. (ilo.org) 
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Vidare vägledning för arbete med etisk hänsyn och exempel på kriterier har tagits 
fram av Miljöstyrningsrådets CSR-kompass: http://csrkompassen.se/. 

 

4.2.1 Ickediskriminering 

Vid upphandling av tjänster och entreprenader ska krav ställas på att leverantören 
vid utförande av den avtalade tjänsten ska följa gällande 
diskrimineringslagstiftning, Diskrimineringslagen ( SFS 2008:567) och lag om 
Diskrimineringsombudsmannen (SFS 2008:568). Leverantörer ska ha en upprättad 
jämställdhetsplan i enlighet med gällande lagkrav. 

 
Leverantören ska ha samma ansvar för att säkerställa och främja jämställdhet i sitt 
uppdrag som om kommunen själv hade utfört tjänsten. 

 

4.2.2 Tillgänglighet 

Vid upphandling där lokaler eller offentliga miljöer utgör en del av föremålet för 
upphandling ska tillgänglighetsaspekter för personer med särskilda behov tas i 
beaktande. Tillgänglighet är även viktigt att beakta vid upphandling av 
verksamhetssystem och webbverktyg. 

 

4.3 Miljöhänsyn 

Kommunen ska genom miljöanpassad upphandling bidra till att skydda miljön och 
främja en hållbar utveckling. Miljöanpassad upphandling ska leda till att användningen 
av andelen miljöanpassade produkter ökar, att kommunen når satta miljö- och 
klimatmål. Vilken typ av miljökrav som ska ställas vid en upphandling beror på vilka 
mål och behov kommunen har, hur marknaden ser ut och vilken typ av vara, tjänst 
eller entreprenad som ska upphandlas. 

 
För att arbeta effektivt med miljöanpassad upphandling krävs att en prioritering görs, så 
att långt gående miljökrav i första hand ställs på de produkt-, tjänst- och 
entreprenadområden som har en stor miljöpåverkan och/eller upphandlas i stor 
omfattning. Det är också viktigt att de miljökrav som utformas är relevanta och kopplade 
till föremålet för upphandling. Exempel på strategiska områden för miljöanpassad 
upphandling är: kemikalieintensiva produkter, IT- utrustning, livsmedel, fordon, 
energikrävande utrustning och upphandlingar som innefattar transporter. 

 
De krav som ställs ska gå att verifiera och/eller kontrollera. Man ska därför redan under 
behovs- och marknadsanalysen, samt när förfrågningsunderlaget arbetas fram, 
undersöka vilka verifikationer, certifieringar, rapporteringssystem och annan 
dokumentation som finns tillgängliga inom aktuell bransch. 

 
Vid vissa typer av upphandlingar kan det vara lämpligt att ta miljöhänsyn genom att 
ställa krav som måste uppfyllas för att anbudet ska kunna antas. I andra fall kan det vara 
mer lämpligt att använda kriterier som ingår i utvärderingen av vilka anbud som är de 
ekonomiskt mest fördelaktiga. Utvärderingskriterier kan användas för faktorer som har 
en direkt ekonomisk fördel (t.ex. kostnaderna för underhåll, energiförbrukning och 
avfallshantering) men även för faktorer som inte direkt går att kostnadsberäkna (t.ex. 
utsläpp, klimatpåverkan och hälsoskydd). I förfrågningsunderlaget ska samtliga krav och 
utvärderingskriterier vara tydligt formulerade. 
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Mer information om miljöhänsyn vid upphandling och exempel på kriterier 
finns på Miljöstyrningsrådets hemsida http://msr.se/. 

 
 

4.4 Hänsyn till livscykelkostnad 

Vid upphandlingar av varor och fastighetsinvesteringar som medför kostnader för 
energianvändning, drift och underhåll ska utvärderingen grundas på 
livscykelkostnader, LCC. LCC kan vara en lämplig utvärderingsmetod även vid andra 
typer av upphandlingar. Vid tillämpande av LCC tas hänsyn till kostnaden för en 
produkt eller en anläggning under hela dess livslängd och utifrån en LCC-kalkyl kan det 
totalekonomiskt mest fördelaktiga alternativet räknas fram. Förutom att de totala 
kostnaderna vid investeringar blir så låga som möjligt medför utvärderingsmetoden i de 
flesta fall även lägre energianvändning och mindre påverkan på miljön. 

 
Livscykelkostnaden beräknas som summan av nuvärdet av alla betalningar som görs 
under kalkylperioden (diskonterande värden), minus det restvärde installationen 
eventuellt har vid kalkylperiodens slut. Hänsyn tas till ränta, inflation och 
energiprisökning. 

 
När livscykelkostnader används för utvärdering ska det i förfrågningsunderlaget tydligt 
framgå vilka parametrar som kommer att ingå i kalkylen samt vilken dokumentation och 
vilka mätmetoder som ska tillämpas. Mallar för LCC-kalkyler och annat material att 
använda vid denna typ av utvärderingsmetod finns att tillgå på kommunens internwebb 
Linnet. 

 

4.5 Kollektivavtal, meddelarfrihet och allmänhetens insyn 

Vid tjänste- och entreprenadupphandlingar ska kommunen ställa sådana krav att 
entreprenören vid varje tidpunkt bedriver sin verksamhet så att den inte innebär 
åsidosättande av lag eller annat som strider mot vad som är allmänt godtaget inom 
kollektivavtalsområdet. 

Vid upphandling av vård och omsorg ska villkor upprättas så att anställda hos 
leverantör omfattas av motsvarande meddelarfrihet som gäller för anställda i 
kommunen. Leverantören ska också tillförsäkra att allmänheten har insyn i 
verksamheten i enlighet med Kommunallagen. Villkor om meddelarfrihet och 
allmänhetens insyn kan även ställas i andra upphandlingar. 

 

5 Uppföljning 

Vid upphandlingar som omsluter betydande värden ska det alltid upprättas en 
uppföljningsplan samt att genomförda upphandlingar aktivt ska följas upp. Denna 
uppföljning ska ske såväl på verksamhetsnivå som på kommunnivå. Uppföljning av 
hållbarhetsaspekter ska ingå i uppföljningsplanen. 

 

I syfte att möjliggöra uppföljning ska kommunens verksamheter använda 
ändamålsenliga system för beställning och uppföljning. Utöver detta ska redovisning 
ske på så sätt att uppgifterna är transparenta såväl över tid som mellan olika 
verksamheter inom kommunen. 
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Uppföljning av ställda miljö- och etiska krav kan göras genom att olika typer av 
verifikationer från anbudsgivaren eller leverantören begärs in under 
kontraktsperioden. En verifikation ska vara spårbar till det som upphandlats, giltig 
för den aktuella upphandlingen och styrkt, d.v.s. tredjepartsgranskad, om det anses 
behövas. Kontroll och uppföljning av ställda krav kan även ske genom skriftliga 
frågor till leverantören, granskning av leverantörens egenkontroll, revision hos 
leverantören av oberoende part eller genom besök på plats hos leverantören. 

 

För uppföljning av etiska krav kan det vara kostnadseffektivt att eventuella 
leverantörsbesök hos producenter samordnas med andra upphandlande 
myndigheter kommunen som uppdragsgivare eller via konsult. 
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 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Införande av e-arkiv för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
 

1. inrätta ett e-arkiv för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 

2. slutgiltig förvaring av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens 
arkivhandlingar får ske i e-arkivet, vilket innebär ett undantag 
från 6 § Föreskrifter om vård av allmänna handlingar i 
Lindesbergs kommun  

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har som utvecklingsmål att öka 
digitaliseringen för en bättre tillgänglighet för kunden, samt en effektivare 
handläggning. Som en del i arbetet med att uppfylla målet initierades ett 
digitaliseringsprojekt under hösten 2019. I digitaliseringsprojektet ingår 
införande av e-arkiv. 

Under januari och februari 2020 sker installation av e-arkivet Comprima C-
Archive, som är integrerat med Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens 
verksamhetssystem EDP Vision. I e-arkivet finns även på sikt möjlighet att 
arkivera handlingar från andra förvaltningar i Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg 
och Hällefors. Detta ingår i licensen, och C-Archive kan ta emot information 
från olika verksamhetssystem, bland annat Public 360. 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet (KF §94/18) och ska som sådan fatta 
beslut i ärendet. Beslutet medför inga kostnader. 

 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Delegationsbeslut 

   

 2020-02-07 Dnr A-2020-8:1 
 

   

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  Lindesbergs kommun 
Kommunstyrelsen 
 
711 80 Lindesberg 

Administrativa enheten  
Marie Jonsson  
Tfn. 0581-81136  
info@sb-bergslagen.se  
  

 KS 2020/39–1 
 
Förslag till beslut om införande av e-arkiv  

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. inrätta ett e-arkiv för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
2. slutgiltig förvaring av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens 

arkivhandlingar får ske i e-arkivet, vilket innebär ett undantag 
från 6 § Föreskrifter om vård av allmänna handlingar i 
Lindesbergs kommun  

 
Motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har som utvecklingsmål att öka 
digitaliseringen för en bättre tillgänglighet för kunden, samt en 
effektivare handläggning. Som en del i arbetet med att uppfylla målet 
initierades ett digitaliseringsprojekt under hösten 2019. I 
digitaliseringsprojektet ingår införande av e-arkiv.  
 
E-arkiv är en funktion för långsiktigt bevarande av elektronisk 
verksamhetsinformation. Eftersom informationen långtidslagras på ett 
säkert sätt i e-arkivet ersätter detta behovet av förvaring av handlingar 
i ett traditionellt pappersarkiv. Införande av e-arkiv är en förutsättning 
för att digitalisera verksamheten och på ett effektivt sätt kunna införa e-
tjänster och digital handläggning av ärenden.   
 
Idag scannas samtliga dokument som kommer in till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen och handläggningen sker 
till stor del digitalt. Men eftersom arkiveringen sker i pappersform 
behöver samtliga dokument som upprättas skrivas ut. Även dokument 
som inkommer digitalt skrivs ut på papper, vilket ger en hög 
pappersförbrukning samt tar tid. En digital hantering sparar tid, 
underlättar sökande och utlämnande av handlingar samt minskar 
lokalbehovet. Digital hantering ökar kundnyttan, genom att kunden kan 
lämna in och få information digitalt, vilket på sikt kan påverka 
handläggningstiderna. Digital hantering är även en del i att vara en 
attraktiv arbetsgivare, genom att följa med i den tekniska utvecklingen.  
 
Under januari och februari 2020 sker installation av e-arkivet 
Comprima C-Archive, som är integrerat med 
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamhetssystem EDP 
Vision. I e-arkivet finns även på sikt möjlighet att arkivera handlingar 
från andra förvaltningar i Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. 
Detta ingår i licensen, och C-Archive kan ta emot information från olika 
verksamhetssystem, bland annat Public 360. 

 
 
För kännedom: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 
 
 
Tommy Kragh 
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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