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1 Sammanfattning och viktiga händelser
Tillväxtförvaltningen valde som tema under
2018: Att äga framtiden med inriktning på
mångfald och inkludering i förvaltningens
uppdrag. Kommunens integrationsstrateg har
på uppdrag av ledningsgruppen arbetat med
att på olika sätt informera, inspirera och
aktivera förvaltningens personal i dessa frågor
vid de gemensamma stora APT-träffarna.
Förvaltningen har under året även bjudit in
intressanta gäster och föreläsare både från
kommunens egna verksamheter som externa
experter för att jobba vidare med värderingar,
mångfald och att vara en attraktiv
arbetsgivare.
Förvaltningen har under året jobbat aktivt
med att engagera medarbetarna och ge dem
förutsättningar att kunna jobba mer metodiskt
med att utveckla verksamheterna, skapa fler
samarbeten både internt inom kommunen som
med externa samarbetspartners där
kommunens medborgare har varit i fokus.
Flera goda initiativ och konkreta idéer från
medarbetarna har verkställts och
uppmärksammats inom förvaltningen och en
del av dessa insatser har även

uppmärksammats via press och media.
Medborgarservicekontoret på Stadsbiblioteket
är ett exempel där tjänstepersoner har fått
jobba från idé till handling och där
kommunens medborgare nu kan få hjälp, stöd
och rådgivning i allmänna frågor.
Under 2018 har tillväxtförvaltningen också
initierat och jobbat för fler
förvaltningsövergripande samarbeten som
exempelvis en kommungemensam prao- och
praktiksamordning via
arbetsmarknadsenheten, ett
vuxenutbildningsspår på gymnasieskolans
restaurangprogram, industritekniska
programmet, kulturenhetens nya
biblioteksbuss som har breddat utbudet och
utökat antal hållplatser på landsbygden.
Förvaltningen har även tillsammans med
Samhällsbyggnad Bergslagen och andra
viktiga samarbetspartners påbörjat ett
utvecklingsarbete inom gemensamma frågor
med fokus på att kunna erbjuda ännu bättre
service och kvalitet till våra medborgare och
företagare.
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2 Ekonomi
Totalt visar Tillväxtförvaltningenpå ett
negativtresultatmed1,0 Mnkr, det är en
avvikelsemed 2 procentmot budget.
Prognosenför år 2018var -1,0 Mnkr.
Tillväxtförvaltningenhar underår 2018 haft
en nettokostnadsökning
med24 procent,18,2
Mnkr.
Det verksamhetersom har störst
nettokostnadsökning
underåret är: färdtjänst,
vuxenutbildning,arbetsmarknadsenheten
och
mark och exploatering,de andra

verksamheternas
nettokostnadsökning
beror
till denstörstadelenpå den årliga
löneökningen.
Färdtjänstenökadekostnaderoch antaletresor
berorfrämstpå att det har sketten
organisationsförändring
underåret,såatt
kostnadernafinns underrätt verksamhet.
From år 2019så är budgeten1,0 Mnkr mer
för färdtjänst. Kostnadenper resahar minskat
med 53 kr/resajämfört med år2017.
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Vuxenutbildningens nettokostnadsökning var
år 2018, 56 procent (2,0 Mnkr) i jämförelse
med och en avvikelse med -2,0 Mnkr. För
arbetsmarknadsenheten var
nettokostnadsökningen 48 procent (2,4 Mnkr)
i jämförelse med år 2017, avvikelsen var
+ 1,3 Mnkr.
Nettokostnadsökningen för båda enheterna
beror bla på att intäkterna från
Migrationsverket (schablonersättningen) är
2,4 Mnkr lägre till kommunen under 2018
jämfört med 2017. Det påverkar SFI (Svenska
för invandrare) och arbetsmarknadsenheten,
då fördelningen ut till verksamheterna blir
lägre.
Från och med januari 2018 har även riktlinjen

Biografen har ett överskott 2018 med 0,1
Mnkr, detta är ett trendbrott då biografen har
visat ett underskott de senaste tio åren. Att det
blev ett överskott år 2018 beror att kommunen
har fått externa pengar från Socialstyrelsen
för att anordna lovaktiviteter och då har det
varit filmvisning under loven och biografen
har fått del av dessa intäkter, de externa
intäkterna kommer inte att finnas from 2019.
Antalet besök har slagit rekord under året.
Näringslivsenheten har totalt en budget i
balans på helåret. Landsbygdsutvecklingen

för fördelning av schablonersättningen
förändrats. Schablonersättningen betalas ut
för 24 månader för varje nyanländ person som
kommunen tar emot. I den nya riktlinjen så
fördelas ersättningen på tre år då en person är
nyanländ under tiden som hen omfattas av
lagen om etableringsinsatser och det är upp
till tre år och många personer är inte klara
med sina studier efter två år. Det innebär att
intäkten blir lägre men räcker ett år till.
Vuxenutbildningen har även under detta år
haft fortsatt stor efterfrågan på utbildning och
det har även startat ett industritekniskt
program i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen och den första
terminen är avklarad.

rastplats i Fellingsbro, så dessa kostnader är av
engångskaraktär.

Underskottet på för landsbygdsutvecklingen
kompenseras med att adm. Tillväxt har ett
positivt resultat utifrån att alla tjänster på
ledningsnivå inte har varit tillsatta hela året
och ett överskott för marknadsföring.
Överskottet för anläggningar och hyror beror
på att ridhuset inte blev klart förrän i slutet på
året, så det har inte debiterats någon hyra
under året.

avvikelse blev - 1,2 Mnkr, att kostnaderna var
högre under 2018 beror på att det har byggts en
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Förändringen av nettokostnaderna för mark
och exploatering beror på att försäljning av
tomter är 8,2 Mnkr lägre år 2018, jämfört med
år 2017.
Samverkanenhetens avvikelse - 0,5 Mnkr
avser lägre intäkter än budgeterar för caféet.
Det är främst uthyrning av lokaler som är
lägre och det beror på att antalet personer som
går på utbildning på Masugnen är flera vilket
leder till att det finns färre tider att hyra ut
lokalerna. Budgeten är justerad inför år 2019.

avvikelser och det beror på statliga bidrag för
lovaktiviteter som finansierat
programaktiviteter som annars skulle varit en
del av ordinarie budget, sjukskrivna
medarbetare som inte ersatts fullt ut, att
rekrytering av bokbusschaufför har dragit ut
på tiden och inte tillsatts under året samt att
firandet av Tillsammans 750 år och
tjänstemannastöd för skrivandet av det
kulturpolitiskt program har tagit arbetstid och
gjort att det inte funnits utrymme för mer
allmänkultur.

Kulturenhetens verksamheter har positiva
Fördelningen av kostnader och intäkter för 2018 för Tillväxtförvaltningen:
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Driftredovisning (Mnkr)
Verksamhet

Budgetavvikelse

Bokslut
2017 Netto

Intäkt

Kommunikation

6,8

0,1

6,7

5,4

-1,3

6,1

Vägbidrag

1,4

0,0

1,4

1,6

0,2

1,1

Turism

2,0

0,1

1,9

1,9

0,0

1,9

Näringslivsenhet

11,5

0,2

11,3

11,3

0,0

10,0

Exploatering och
fastigheter

5,7

0,6

5,1

5,2

0,1

-3,4

Anläggning, hyror

21,0

1,5

19,5

20,4

0,9

19,4

Föreningsbidrag

6,9

2,2

4,7

4,4

-0,3

4,3

Administration,
kultur

0,5

0,0

0,5

0,7

0,2

0,9

Biografen

1,4

1,4

0,0

0,1

0,1

0,0

Programverksam
het

1,5

0,2

1,3

1,5

0,2

1,2

12,8

1,1

11,7

11,7

0,0

11,4

Museiverksamhet

1,8

0,0

1,8

1,9

0,1

2,0

Samverkansenhet

10,5

0,7

9,8

9,3

-0,5

9,6

Utbildningsenhet

20,1

8,3

11,7

9,7

-2,0

7,5

Arbetsmarknadsenhet

26,6

19,2

7,4

8,7

1,3

5,0

130,5

35,6

94,8

93,8

-1,0

77,0

Biblioteksverksamhet

Totalt

Netto

Nettobudget

Kostnad

3 Investeringar
Bokbussen är levererad och klar.
Omlastning Storå är avslutad och klar.

Gång- och cykelväg Schrödersbacke kommer
att påbörja under 2019.

Vändplan i Guldsmedhyttan kommer att
fortsätta under 2019.

Flugparken kommer att fortsätta under 2019,
ombudgetering kommer att begäras.

Tallen ny parkering kommer att påbörjas
under 2019, ombudgetering kommer att
begäras.

De andra projekten kommer att redovisas till
kommunstyrelsen när förbundet har lämnat in
sin uppföljning om projekten (sista dag för
inlämning är 22/2).

Gång- och cykelväg Banvägen kommer att
slutföras under 2019 och intäkter kommer att
sökas när projektet är klart.
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Projekt

Utgifter

Inkomster Nettoinvestering

Budget
2018

Avvikelse
mot budget

Industrirakan
norra delen

0,8

0,0

0,8

0,9

0,1

Omlastning Storå

1,8

0,0

1,8

1,1

-0,7

Vibyn

1,4

0,0

1,4

3,0

1,6

Vändplan
Guldsmedshyttan

0,0

0,2

-0,2

5,8

6,0

Ny väg Frövi N.a
Bangatan

25,2

0,0

25,2

13,3

-11,9

Exploatering
industrimark
Frövi

3,1

0,0

3,1

5,6

2,5

Gång- och
cykelväg
södrainfart
Kyrkogård

0,0

0,4

-0,4

0,0

0,4

Nytt villaområde
Lindesberg

1,9

0,0

1,9

2,0

0,1

Elledning
Sörlunda

2,9

0,0

2,9

2,8

-0,1

Infrastruktur och
VA Lindesby

0,4

0,0

0,4

0,7

0,3

Hållplatser

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

Tallen, ny
parkering

0,0

0,0

0,0

0,6

0,6

Gång- och
cykelväg
Banvägen

0,9

0,0

0,9

0,8

-0,1

Gång- och
cykelväg
Schrödersbacke

0,0

0,0

0,0

0,9

0,9

Flugparken

0,1

0,0

0,1

1,5

1,4

Bokbuss

3,3

0,0

3,3

3,3

0,0

41,8

0,6

41,2

42,8

1,6

Summa
investeringar
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4 Verksamhet
Vuxenutbildningen har organiserats om
och från och med augusti 2018 finns två
rektorer anställda. Det innebär att det finns
mer resurser avsatt för att arbeta med
utbildningsfrågorna. Vuxenutbildningen
har även under detta år haft fortsatt stor
efterfrågan på utbildning och under
oktober månad var det ca 500 personer i
olika kurser och utbildningar. Det har
fortfarande varit kö till sfi, men lagkravet
på utbildningsstart tre månader efter
kommunplacering uppnås. Ett arbete med
flöden och organisation pågår för att kunna
erbjuda utbildning med hög kvalitet med
kortast möjliga väntetid. Detta arbete i
kombination med färre sökande i
etableringsprogrammet hos
arbetsförmedlingen har bidragit till att
väntetiden att få börja på sfi har blivit
kortare under året.
Industritekniska programmet har startat i
samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen och den första
terminen är avklarad. Tolv elever började
programmet i augusti. Samverkan med
industriföretagen fortsätter och
marknadsföring pågår inför nästa
programstart. I och med årsskiftet startar
samverkan med övriga länets
yrkesutbildningar. De flesta
yrkesutbildningarna på gymnasienivå går
att söka fritt i länet. Målet är att erbjuda
yrkesutbildning för vuxna bosatta i
Lindesbergs kommun i så stor omfattning
som möjligt. Under året har det varit färre
elever i den upphandlade
industriutbildningen från
Arbetsförmedlingen.
Tandsköterskeutbildningen firade
tioårsjubileum under 2018. En ny ansökan
att få fortsätta med utbildningen har tagits
fram och skickats in till
yrkeshögskolemyndigheten. Masugnen har
också haft många lärarstudenter under
2018. I oktober var över 50 studerande
inskrivna i olika lärarprogram. Nytt för året
är ett verksamhets integrerat lärarprogram

årskurs 4–6 där de studerande arbetar
50% och studerar 75%.
Tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen har
tillväxtförvaltningen under 2018 fortsatt
samarbetet inom hotell- och
restaurangprogrammet, där
kockutbildningen har haft färre sökanden
än 2017.
Arbetsmarknadsenheten har arbetet med
384 ärenden under året.
Praktiksamordningen har gått från
projektform till ordinarie verksamhet, där
arbetsmarknadsenheten ska vara en väg in
till arbete/studier. Tillväxtförvaltningen
samverkar i detta med barn- och
utbildningsförvaltningen genom att
samordna praktikplatser/praoplatser för
gymnasieskolan och grundskolan. Cirka
300 ungdomar har erbjudits feriejobb både
inom kommunal verksamhet och
föreningsplatser.
Under året 2018 har
arbetsmarknadsenheten fortsatt arbetet
med att tillsätta Extratjänster. I december
har 62 platser tillsatts i kommunen, utfallet
beror på samverkan mellan förvaltningar,
enheter, kommunal och
Arbetsförmedlingen. I december delgavs
information att inriktningen i
arbetsmarknadspolitiken ändras och att
extratjänster utgår med omedelbar verkan.
Med anledning av detta har alla
nytillsättningar av extratjänster i
kommunen stoppats.
Serviceteamet har utfört 825 uppdrag.
All In har i januari 2019 varit igång cirka
ett år. Till och med december 2018 har
projektet fått ut sex personer i arbete och
två i studier. Projektets uppdrag är att
arbeta med dem som står allra längst ifrån
arbetsmarknaden. Projektet är
medfinansierat av ESF (Europeiska
socialfonden) och det är åtta kommuner i
regionen som deltar i projektet.
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Regeringen beslutade i februari 2017 att ge
DUA (Delegationen för Unga i Arbete) ett
utökat uppdrag att främja samverkan
mellan berörda aktörer som har betydelse
för nyanländas möjligheter att etablera sig
i arbetslivet DUNA (Delegationen för Unga
och Nyanlända i Arbete). I den nya
överenskommelsen har
arbetsmarknadsenheten i Lindesbergs
kommun bildat en styrgrupp och en
arbetsgrupp med representanter från
Arbetsförmedlingen, kommunen,
vuxenutbildningen och Fellingsbro
folkhögskola som kommer arbeta med
uppdraget. I och med det utökade
uppdraget ingår även sfi (svenska för
invandrare) på ett tydligare sätt, då
nyanlända inkluderas.
Under 2018 öppnades Fritidsbanken upp
där arbetsmarknadsenheten och daglig
verksamhet har ett samarbete kring
utlåning av sportfritidsutrustning för att
bidra till att fler personer ska kunna få en
meningsfull fritid. Fritidsbanken har haft
cirka 400 artiklar utlånade under 2018.
I mitten av december anställdes en
projektledare/servicevärd till
Medborgarservice som öppnar i januari
2019. Medborgarservice ska vara en plats
för alla medborgare att vända sig till när
det gäller att få svar på allmänna frågor. Ett
samarbete med kommun och andra aktörer
är en viktig del i detta arbete. Projektet
finansieras av Länsstyrelsen.
Flyktingmottagningen har haft 220 klienter
under 2018.
Biblioteken sökte och fick pengar från det
statliga bidraget Stärkta bibliotek.
Projektet heter Solidariskt fördelad
biblioteksverksamhet och syftar till att öka
tillgängligheten via två kompletterande
delar, dels mer öppet (utökade öppettider
utan bibliotekspersonal) för de som redan
använder biblioteken, dels olika metoder
för att nå nya användare. Projektet har
påbörjats men kommer att märkas mera
under 2019 och framåt.
Genom projekten Medborgarservice och
Digitalt först har en kompetensdiskussion

påbörjats för bibliotekspersonalen som i
förlängningen leder till bredare
verksamhet för besökarna. Det här är
viktiga frågor för att utveckla
biblioteksverksamheten i tydligare riktning
mot bibliotekslagen och den nationella
biblioteksstrategi som nu diskuteras.
Under hösten har den nya biblioteksbussen
tagits i drift och nya sorters hållplatser har
etablerats i samarbete med civilsamhället.
Ett mindre projekt har handlat om att
starta verksamhet med spel för barn och
unga på biblioteket i Lindesberg. Frövi
bibliotek invigdes efter ombyggnad och
kan erbjuda större och trevligare lokaler.
Verksamheten inom allmänkultur syftar till
att erbjuda arrangemang samt på andra
sätt främja ett brett och kvalitativt gott
kulturliv i kommunen. Konkret innebär
detta till exempel 10 års jubileum av
Vinterspår, invigning av jubileumsåret
Tillsammans 750 år, bakelser till
äldreboenden, barnteatrar, lovaktiviteter,
konstutställningar, dansföreställning,
bokcafe, föreläsningar, ,
Nationaldagsfirande med
välkomstceremoni för nya medborgare,
uruppförande av musikstycket Mining,
Körfesten med Kalle Moraeus, Bokensdag,
insamling av berättelser från kvinnor i
Nyberget, operaföreställning.
Personal från enheten har deltagit i arbete
med ny konstnärlig utsmyckning av
Björkhagaskolan.
Under året har enheten arbetat med en
kommunövergripande plan för gestaltning
av det offentliga rummet som antagits av
kommunfullmäktige.
Kulturarvsverksamheten har fortsatt med
att tillgängliggöra kulturarvet bland annat
genom utställningar av museiföremål på
olika platser i kommunen. Under året har
också det stora arbetet med att flytta alla
museiföremål till nya förråd avslutats.
Biografverksamheten har slagit rekord då
det gäller antal besök under året. En
utredning av framtida organisation av
biografverksamheten har skett.
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Under 2018 har näringslivsenheten verkat för
att skapa mötesplatser för näringslivet i
Lindesbergs kommun, bland annat genom
företagslotsmöten, cirka 100 företagsbesök,
företagsfrukostar och genom att anordna en
näringslivsdag.
För kommunens utvecklingsarbete har
näringslivsenheten även deltagit i:







Ledningsgruppen Business Region
Örebro
Bergslagsakademin
(Intresseföreningen Bergslaget)
Styrelsen i TURSAM (Destination
Bergslagen)
Styrelsen Nyföretagarcentrum
Bergslagen
Kommunservicegruppen (tidigare
kallad NKI-gruppen) numera
permanent
Aktörsgruppen (ALMI
sammankallande)

Efter några års arbete uppfördes en
klättersvamp bakom Lindesberg Arena,
bredvid utomhusgymmet. Den är 4 meter hög
och gjord för friklättring. Efter invigningen i
augusti har den blivit mycket populär bland
både ungdomar och vuxna.
I juni 2018 stod ett nytt utegym klart vid
elljusspåret i Guldsmedshyttan och under
hösten 2018 färdigställdes en fullstor
konstgräsplan på Fröjevi idrottsplats. I slutet

av 2018 stod det nya ridhuset färdigt, vilket
ger möjligheter att öka både ridverksamheten
samt intresset för ridsport i hela kommunen.
I augusti genomförds för femte året i rad
Linde Sports Camp i och runt Lindesberg
Arena med 140 deltagande barn i åldern 10–
12 år. Det var ett nytt deltagarrekord och för
första gången var det fler deltagande flickor
än pojkar. Deltagarna fick under 5 dagar
prova på 15 olika sporter.
Under 2018 fick Lindesbergs kommun
statliga bidrag för att under året genomföra
lovaktiviteter, sommarlovsaktiviteter och
simundervisning för förskoleklasser. Syftet
med de två första områdena var att skapa
möten mellan barn och ungdomar över
sociala, etniska och geografiska gränser.
Lindesbergs kommun har total fördelat bidrag
till föreningslivet i Lindesberg under 2018 på
ca 4 400 000 kronor.
Totalt 193 ärenden har handlagts av
konsumentvägledaren, varav 151 ärenden
gäller rådgivning, 6 gällande vardagsekonomi
och 36 utåtriktad verksamhet.
Konsumentvägledaren har under 2018 följt
med biblioteksbussen 1 gång/månad, samt
gjort hembesök hos äldre personer och stärkt
upp samarbetet med arbetsmarknadsenheten.

5 Systematiskt
arbetsmiljöarbete, inklusive
jämställdhet
Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår
kontinuerligt. Arbetsmiljöverket har under
året gjort en inspektion av huvudbiblioteket
utan anmärkning. Revidering av
brandskyddsarbetet samt riktlinjer för att
minska risken för hot- och våldssituationer
pågår. Sjukfrånvaron inom förvaltningen är

lägre än inom andra verksamheter i
kommunen. Förvaltningens analys pekar på
medarbetarna har stort utrymme att lägga upp
egna arbetsuppgifter och därmed påverka sin
arbetssituation, vilket bidrar till ett lägre
sjuktal, men också ett prioriterat arbete från
ledningen vad gäller hälsofrämjande insatser.

11

6 Måluppfyllelse nämndmål
Inriktningsmål:

6.1 Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet
Nämndens
mål
Medborgarna
upplever ett
gott
bemötande,
tydlighet och
tillgänglighet i
kontakter med
Tillväxtförvaltningens
verksamheter.

Analys

Indikatorer

Utfall

Målvärde

I våra verksamheter arbetar vi
kontinuerligt med att medborgare,
turister och andra besökareska
uppleva god service med kvalitet.
De kunder som besöker våra
verksamheter ska uppleva
tydlighet, tillgänglighet och ett gott
bemötande.
Den inköpta
utvärderingsdisplayen,
HappyOrNot,har inte använts
under 2018 på grund av
personalomsättning,men den
kommer att användasi samtliga av
tillväxtförvaltningens
verksamheter under 2019 enligt
ett planerat årshjul.
Vi har även under året försökt att
utvärdera tydlighet och
tillgänglighet på våra webbsidor
genom popup-fönster på sidorna.
På grund av kommunens
webbgrupps beslut att förbjuda
popupfönster på kommunens
webbsidor har vi dock ej kunnat
genomföra detta. Vi kan inte
användaoss av vald indikator
gällande webbsidor

Andel av de
svarande
som varit i
kontakt
(fysiskt
besök) med
oss uppfattar
att de fått ett
gott
bemötande.

100%

Andel av de
svarande
som besökt
våra
webbsidor
upplever
sidorna som
tydliga.

100 %
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Inriktningsmål:

6.2 Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare
Nämndens
mål
Tillväxtförvaltningens
verksamheter
är attraktiva
arbetsgivare.

Analys

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Resultatet i medarbetarenkäten
visar att mål kan följas upp och
utvärderas på ett bättre sätt. I
och med införande av ny
styrmodell där verksamheterna
själva ska formulera och följa
upp sina mål kommer
förhoppningsvis resultatet att
bli bättre under 2020.
Medarbetarenkätenvisar att
medarbetarnatill största del
tycker att arbetet känns
meningsfullt och att de ser fram
emot att gå till arbetet.
Tillväxtförvaltningen kommer
under 2019 fortsättaatt arbeta
aktivt med att engagera
medarbetarna och ge dem
förutsättningar att kunna jobba
mer metodisktmed att utveckla
verksamheterna och känna sig
delaktiga i det gemensamma
utvecklingsarbetet.

Resultatet i
medarbetarenk
ätens fråga om
uppföljning och
utvärdering av
enhetensmål
(poäng av 5)

3,66

4,2

Resultat av
medborgarenkä
tens fråga om
att se fram
emot att gå till
arbetet (poäng
av 5)

4,25

4,4

Sjukfrånvaro
hos
medarbetare
(%)

2,26
%

5%

Andel
tillsvidareanstäl
lda med
heltidsanställni
ng (%)

96 %

65,5 %

Andel
medarbetare
med en
tillsvidareanställning (%)

50 %

86 %

Andel personal
inom Tillväxtförvaltningen
som nyttjar
motionstimmen
regelbundet.
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Inriktningsmål:

6.3 I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla
Nämndens
mål

Analys

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Allmänkultur
en verkar för
att skapa och
stärkaett
brett kulturliv
för alla.

Minst fem konstformer kommer
att erbjudas under året för att öka
bredden i kommunens
kulturutbud. Förskolebarn får
skapa kultur genom statsbidraget
till Skapandeförskola som
administreras av
allmänkulturverksamheten. Under
våren var det skolteater för åk 4–6,
Jugglingwith democracy med Trix.
I februari firade
kulturevenemanget Vinterspår 10
år med extra arrangemang,större
antal utställare än tidigare och
mångabesökare.

Antal
konstformer
som erbjuds
under året.

6

5

Museiverksa
mheten och
arkivet gör
kulturarvet
tillgängligt.

Under våren 2018 har arbetet med
att flytta museiföremålen från
Stripa avslutats. Utställningen i
Stripa har permanentats.Under
hösten kommer museiföremål att
ställas ut i biblioteksbussen så
målet om utställningar beräknas
nås.
Under första halvåret har arkivet
tagit emot 206 förfrågningar vilket
troligen innebär att antalet
förfrågningar under 2018 kommer
att överträffa målvärdet.

Antal
förfrågningar
till arkivet.

495

250

Antal
utställningar
av
museiföremål.

5

1

Biblioteken är
en mötesplats
för alla, med
särskilt fokus
på
läsfrämjande
verksamhet
för barn och
unga.

Under första halvåret har 184
publika aktiviteter anordnats av
folkbiblioteken. Av dem har 36 %
haft barn och ungasom målgrupp.
Om sammaverksamhet och
arbetssätt bibehålls kommer inte
målet att nås under 2018. Andelen
aktiviteter som riktar sig till barn
och unga ökar emellertid för varje
år så riktningen är positiv.
Tendensenför antalet besök på
biblioteken liggerpå sammahöga
nivå (jämfört med länet och riket)
som helåret 2017 vilket är positivt.
Åren 2014–2016 låg besökenpå en
extraordinär hög nivå.

Andel publika
aktiviteter
anordnade av
kommunens
folkbibliotek
med barn och
unga som
målgrupp.

36

50
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Nämndens
mål

Tillväxtförvaltningen
verkar för att
andelen
deltagartillfällen som
får lokalt
aktivitetsstöd ökar

Analys

Indikatorer

Utfall

Andel
deltagartillfäll
en som får
lokalt
aktivitetsstöd

94000

Fördelning av
andelen
deltagartillfällen för
pojkar och
flickor
(aktivitetsbidrag),
(andelen
pojkar visas)
Antal besök i
kommunens
bibliotek
inklusive
bokbussen
(antal/
invånare)

Målvärde

54%

9,8 st

11,9 st
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Inriktningsmål:

6.4 Lindesbergskommun är attraktiv för nya och befintliga företag
Nämndens mål

Analys

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Tillväxtförvaltningen
verkar för att skapa
mötesplatser för
näringslivet i
Lindesbergs
kommun.

Tillväxtförvaltningen
fortsätter att försöka hitta
nya beröringspunkter och
erbjuda näringslivet mer
riktad information och
dialogytor. Genomdialog
och/eller information i
specifika, aktuella frågor
skapasnaturliga
mötesplatser för näringsliv
och andra intressenter.

Antal
företagsbesö
k.

100

120

Antal
anordnade
Kompetensr
åd

3

4

Antal
anordnade
frukostmöte
n

8

8

Antal
anordnade
näringslivsd
agar

1

1

Nöjd-KundIndex i SKLundersöknin
gen Insikt
(index av
100)

66

68

Företagsklim
at enligt
Svenskt
Näringslivs
enkätdel
(ranking av
290
kommuner)

Place
ring
228

Placering
175

Antal
nystartade
företag
(antal per
1000
invånare).

3,7 st

4,5 st
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Inriktningsmål:

6.5 Lindesbergskommun är attraktiv för invånare, turister och andra
besökare.
Nämndens
mål
Tillväxtförvaltningen
verkar för att
erbjuda våra
besökareen
innehållsrik
vistelsei
Lindesbergs
kommun

Analys

Indikatorer

Tursam i Bergslagenekonomisk
förening har under året gjort en rad
insatser för att marknadsföra
Bergslagensom besöksmål.Dessutom
har det genomförts ett antal möten
och insatser riktat mot
besöksnäringsföretageni
destinationen. Ettarbete med att
revidera föreningsstadgarnaär i full
gång och blir färdigt under 2019 med
syfte att tydliggöra TURSAMs
organisation och verksamhet.

Antal
genomförande av
utvecklingsförslaget för
Destination
Bergslagen.

Tillväxtförvaltningen
arbetar
tillsammans
med
Lindesbergs
bolag i
marknadsföring av
platsen
Lindesberg
Tillväxtförvalt
ningen verkar
för en
attraktiv
livsmiljö där
kommuninvå
narna är
delaktiga och
kan påverka
sitt
närsamhälle i
form av lokalutveckling.

Antal årlig
gemensam
marknadsföringsplan

Antal ideella timmar har inte kunnat
följas upp på grund av att de timmar
och möten som skulle mätas inte har
blivit arrangerade under 2018, på
grund av personalomsättning.
Endast 43 % av kommunens
medborgare har tillgång till 1000
Mbit/s (fiber), och det är främst
medborgare på landsbygdensom är
drabbade.Det är svårt för
tillväxtförvaltningen att aktivt bidra
till att höja andelen medborgare som
har tillgång till fiber, då det är privata
entreprenörer som står för
bredbandsutbyggnaden.

Utfall

Målvärde

1

1

1

1

43 %

70 %

Antal ideella
timmar
kommuninv
ånare
Andel
medborgare
som har
tillgång till
1000 Mbit/s

Antal
gästnätter
(tusental)

91 t st
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Nämndens
mål

Analys

Indikatorer

Utfall

Antal
besökarepå
utvalda
turistmål i
kommunen
(tusental)

Målvärde
310 t st

Antal nya
lägenheter
och småhus
främst i de
mest
efterfrågade
orterna

50

50 st

Inriktningsmål:

6.6 Lindesbergskommun har en hållbar ekologisk utveckling
Nämndens mål
Tillväxtförvaltningens
caféverksamhet
verkar för att hållbara
ekologiska alternativ
används

Analys

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Andel ekologiska
livsmedel

35 %

34%

Koldioxidutsläpp
Tillväxtförvaltningens
tjänsteresor

13,2

14,24
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Inriktningsmål:

6.7 Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till
egenförsörjning
Nämndens mål

Analys

Tillväxtförvaltningen
erbjuder yrkesutbildningar utifrån
arbets-marknadens
behov.
Tillväxt-förvaltningen
verkar aktivt för att i
samverkan minska
ungdomsarbetslösheten.

Genomatt utöka
överenskommelsenmed
nyanlända (DUNA) arbetar
arbetsmarknadsenheten
aktivt tillsammans med
Lindeskolan,
Arbetsförmedlingen,
försörjningsstöd,
Fellingsbro folkhögskola
och vuxenutbildningen.
Utöver denna arbetsgrupp
träffas styrgruppen
beståendeav chefer under
året för att stötta
handläggarteametpå bästa
sätt i sitt löpande arbete.
Under hösten 2018
arrangeradesen
utvecklingsdagför att dra
lärdom och att vågatänka
nytt tillsammans. Denna
dag ledes av en
processledaresamt en
representant från DUNA
delegationen.

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Antal
yrkesutbildningar i
egen regi

5

3

Antal DUAplaceringar
under året.

5

5
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Nämndens mål

Analys

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Tillväxtförvaltningen
verkar för att
synliggöra
vuxenutbildningen i
kommunen.

Vuxenutbildningen är väl
synlig på webbsidor och
genom en ny
studerandeportal som
genomförts i samverkan
med Region Örebro. Vi har
deltar kontinuerligt i flera
olika informationsträffar
hos tex. AME,
Arbetsförmedlingen och
även i egenregi. Vi har
deltagit i Lindedagenoch
även andra mässor.Vi
arbetar ocksåmed
information till olika
personalgrupper i
kommunen i syfte att de ska
kunna ge information som
är relevant i sina
organisationer.

Antal
tillfällen
vuxenutbildningen
synliggjorts

8

8

Andel
individer
som fått
arbete sex
månader
efter
avslutad
yrkesutbildn
ing inom
kommunens
vuxenutbildning
(%)

82 %

82 %
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7 Planerade förbättringsåtgärder
Den nationella bristen på utbildade lärare
kommer att bli en utmaning för
vuxenutbildningen. Arbetet fortsätter med
att arbeta för en god arbetsmiljö och
därmed även fortsätta vara en attraktiv
arbetsplats.
Det finns en stor utmaning i att bidra till att
människor kommer vidare till utbildning
och egen försörjning. Då trycket på
utbildning är stort blir det en utmaning
både personal- och lokalmässigt redan nu
och under kommande år. Det handlar både
om att utnyttja de resurser som finns på
bästa sätt, men också om att det kan bli
nödvändigt med utökade resurser om
utbildningsbehoven ska bemötas bland
våra kommuninvånare.
Industriutbildningarna inom teknikcollege
är en utbildning som ger stora möjligheter
för studerande att gå en utbildning som
leder till arbete och den är viktig för
kompetensförsörjningen i vår kommun och
region. Den är dock kostsam att anordna
både vad det gäller maskinpark och
materialåtgång. En stor del av budget är
statliga pengar från yrkesvux och
arbetsförmedlingen.
De intäkterna styrs av elevantalet. Det
leder till att verksamheten blir
svårbudgeterad, eftersom fasta kostnader
kvarstår när elevantalet är lägre och
förväntningar i budget höga. Konsekvensen
kan då bli att vi inte klarar vårt
grunduppdrag inom befintlig budget.
Rättigheten att läsa på komvux har stärkts.
Alla vuxna har rätt till utbildning i komvux
på gymnasial nivå som leder till
grundläggande behörighet till
högskolestudier, eller till yrkeshögskolan
samt till särskild behörighet till
högskolestudier eller till särskilda
kunskaper till yrkeshögskolan. Detta kan
komma att kräva ytterligare resurser, då en
större prioriterad grupp har laglig rätt till
studier inom kommunal vuxenutbildning.
Ekonomin kan bli en utmaning då
schablonersättningen sjunker på grund av

att färre nyanlända flyttar in i kommunen.
Detta i kombination med att efterfrågan på
utbildning inom sfi och efterföljande
vuxenutbildning fortfarande är stor.
En utmaning för ett flertal av
arbetsmarknadsenhetens deltagare är
svenska språket. För att möta detta behov
planeras språkundervisning,
samhällsinsatser och språkpraktikplatser
för målgruppen. Fokus under 2019 är att
hitta fler lämpliga språkpraktikplatser.
En fortsatt utredning av
arbetsmarknadsenheten och
försörjningsstöd kommer pågå under 2019
gällande samverkan och organisation med
syfte att arbeta tillsammans för att
individer ska komma vidare till egen
försörjning.
Många medborgare står utanför den
digitala världen vilket är ett
demokratiproblem som uppmärksammats
på statlig nivå. För att nå fler besökare
arbetar biblioteken med projektet
Solidariskt fördelad biblioteksverksamhet
under 2019.
Vidare deltar bibliotekspersonalen i det
regionala projektet Digitalt först som
handlar om kompetensutveckling för att i
framtiden kunna utbilda besökarna.
När det kulturpolitiska programmet är
färdigt bör det bli tydligare på vilket nivå
kulturarvsarbetet ska bedrivas samt vilka
prioriteringar som ska göras då det gäller
allmänkulturverksamhet.
I strävan att vara en kommun som har ett
gott näringslivsklimat behövs fortsatt
utveckling av samarbetet mellan främst
Tillväxtförvaltningen och Samhällsbyggnad
Bergslagen, men också med andra
förvaltningar.
Utvecklingen av bemötande gentemot
näringslivet och se dem som en resurs som
bidrar välfärd och samhällets utveckling är
viktigt. En annan viktig del är bra
processer för att korta handläggningstider
så mycket som möjligt.
21

Det är avgörande för både nyetableringar
och utveckling i befintliga företag.
Tillväxtförvaltningen har tillsammans med
Samhällsbyggnad Bergslagen och andra
viktiga samarbetspartners påbörjat ett

utvecklingsarbete inom gemensamma
frågor med fokus på att kunna erbjuda
ännu bättre service och kvalitet till våra
medborgare och företagare.
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1 Inledning
Intern kontroll är en viktig del av styrningenoch utvecklingenav verksamheten.Intern kontroll
syftar yttersttill att säkerställaatt kommunfullmäktigesbeslutoch fastställdamål uppfylls, genom
att kommunstyrelsen,
nämnderoch bolagsstyrelserupprätthålleren tillfredsställandeintern kontroll,
d.v.s.de skamed rimlig gradav säkerhetsäkerställaatt följandeuppnås:
· Ändamålsenligoch kostnadseffektivverksamhet
· Tillförlitlig finansiell rapporteringoch information om verksamheten
· Efterlevnadavtillämpliga lagar,föreskrifter,riktlinjer m.m.

2 Sammanfattning av kontrollmiljön
Processer/rutiner

Risker

Kontrollmoment

Arkivering av dokument

Att dokument,handlingar,betyg
kommerbort

Att dokumenteringshandlingsplanen
följs

Utbetalningav
interkommunalersättning

Att felaktigabeloppbetalasut i
interkommunalersättning

Kontrollerasamtligafaktureringar

Kötider för SFI

Att den sökandeinte får påbörja
sin SFI utbildning inom tre månader
från folkbokföringsdatum.

Kontrolleraatt inga personerhar fått
väntamer än tre månader

Arbetsmiljö

Att ferieungdområkarutför
arbetsskada
eller annanohälsa

Att alla arbetshandledare
har
genomgåtthandledarutbildningdär
arbetsmiljöingår

Att personalblir sjukskriven

Kontrollmomentetär att mätahur
stor andelav cirkulationen(utlån,
omlånoch återlämning)i procent
somsker i
självbetjäningsautomaterna

Rutinervid ensamarbete

Att personalinte vet hur den
skall ageravid eventuellahotfulla
situationer

Att det har sketten uppföljning av
rutinenhotfulla situationervid varje
apt

Hanteringav swish

Att felaktigabeloppeller inget
beloppblir swishat

Stickprovpå att inga beloppär
felaktiga

Debiteringefter utfört arbeteav
serviceteamet

Attantalettimmar på
debiteringeninte stämmeröverens
medantalettimmar på utfört arbete

Kontroll såatt antaletutförda timmar
stämmeröverensmedfakturerade
timmar

3 Uppföljning och testning av internkontroll
Processer/rutiner:

3.1 Arkivering av dokument
Risker

Kontrollmoment

Att dokument,handlingar,betygkommer
bort

Att dokumenteringshandlingsplanen
följs
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Resultat
Ingen
avvikelse
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Processer/rutiner:

3.2 Utbetalning av interkommunalersättning
Risker

Kontrollmoment

Att felaktiga beloppbetalasut i
interkommunalersättning

Kontrollerasamtligafaktureringar

Resultat
Ingen
avvikelse

Processer/rutiner:

3.3 Kötider för SFI
Risker

Kontrollmoment

Att den sökandeinte får påbörjasin SFI
utbildning inom tre månaderfrån
folkbokföringsdatum.

Kontrolleraatt inga personerhar fått vänta
mer än tre månader

Resultat
Ingen
avvikelse

Processer/rutiner:

3.4 Arbetsmiljö
Risker

Kontrollmoment

har genomgått
Att ferieungdområkarutför arbetsskada Att alla arbetshandledare
handledarutbildningdär arbetsmiljöingår
eller annanohälsa
Att personalblir sjukskriven

Kontrollmomentetär att mätahur stor andel
av cirkulationen(utlån,omlån och
återlämning)i procentsom sker i
självbetjäningsautomaterna

Resultat
Ingen
avvikelse
Mindre
avvikelse

Kommentar
Internt mål är 90%
65% av utlånenoch 75% av återlämningensker nu i
självbetjäningsautomaterna
på biblioteketi Lindesberg.2017 års
siffror var 61 respektive73%. Tendensenär alltsåpositiv men
förbättringshastigheten
har saktatin jämfört med2016.Nu finns
självbetjäningsautomater
på samtligabiblioteksenheter,även
biblioteksbussen.
Huvudbiblioteketär den enhetsom kommit längst
då det gäller användandetav självbetjäningsautomater.
Resultatet
för huvudbiblioteken,filialbiblioteken och biblioteksbussen,vilket
alltsåär ett nytt mått, blir att 52% av utlåningenoch 65% av
återlämningenskeri självbetjäningsautomaterna.
2017 var siffrorna
48% respektive59% mendå var inte biblioteksbussenmed.Även
här synsen positiv trend menutvecklingengår långsamt.

Processer/rutiner:

3.5 Rutiner vid ensamarbete
Risker

Kontrollmoment

Att personalinte vet hur den skall agera
vid eventuellahotfulla situationer

Att det har sketten uppföljning av rutinen
hotfulla situationervid varje apt

Resultat
Ingen
avvikelse

Kommentar
Sker det hotfulla situationersåfår berördpersonhandledningav
psykolog

Tillväxt, Uppföljningsrapport internkontroll 2018
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Processer/rutiner:

3.6 Hantering av swish
Risker

Kontrollmoment

Att felaktiga beloppeller inget belopp
blir swishat

Stickprovpå att inga beloppär felaktiga

Resultat
Ingen
avvikelse

Processer/rutiner:

3.7 Debitering efter utfört arbete av serviceteamet
Risker

Kontrollmoment

Attantalettimmar på debiteringeninte
stämmeröverensmedantalettimmar på
utfört arbete

Kontroll såatt antaletutförda timmar
stämmeröverensmedfaktureradetimmar

Resultat
Ingen
avvikelse

4 Förslag till beslut
Utskottetför Tillväxt godkänneruppföljningenav internkontrollplanenför 2018 och överlämnar
den till kommunstyrelsen.

Tillväxt, Uppföljningsrapport internkontroll 2018
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Denna behandling har inget tillhörande dokument
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ÄRENDE 4

Emil.Chandorkar@lindesberg.se

Tillväxtutskottet

Ferie 2019
Förslag till beslut
Feriearbete erbjuds i första hand de som går i ettan på gymnasiet, de i tvåan
på gymnasiet samt unga som slutar nian. Asylsökande ungdomar inom
urvalsgruppen med samordningsnummer ingår. För år 2019 innebär det att
ferieplatserna erbjuds ungdomar folkbokförda i Lindesbergs kommun enligt
följande prioriteringsordning:
I första hand till ungdomar födda 2002
I andra hand till ungdomar födda 2001
I tredje hand ungdomar födda 2003
Ärendebeskrivning
Turordningsregler för ferie 2019.
Till sommaren 2019 kommer feriearbetsplatser erbjuds ungdomar
folkbokförda i Lindesbergs kommun.
Det innebär att ferieplatserna erbjuds ungdomar folkbokförda i Lindesbergs
kommun enligt prioriteringsordning.
Kommunen erbjuder unga inom målgruppen en ferieplats utifrån antalet
inkomna platser. Om platserna inte räcker gäller prioriteringsordningen enligt
ovan.
Asylsökande ungdomar inom målgruppen utan fullständigt personnummer
måste ha ett samordningsnummer för att kunna söka feriearbete

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Emil Chandorkar
Enhetschef

För åtgärd:
Arbetsmarknadsenheten
För kännedom:
Kommunal
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Bilagor:
Här redovisar du eventuella bilagor.

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-04
Näringslivsenheten
Gunnar Jaxell
+46 0581-812 03
gunnar.jaxell@lindesberg.se
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ÄRENDE 5
Tillväxtutskottet

Yttrande för stängning av plankorsning vid Stenfallsgatan i Frövi
för viss trafikering
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta
• Plankorsningen vid Stenfallsgatan stängs för fordonstrafik av alla slag från
2019-03-01
• Norra Bangatan mellan Norrtullsgatan och Bergslagsvägen stängs för
genomfart av tung trafik vid samma tidpunkt
• kommunen tillstyrker att plankorsningen vid Stenfallsgatan stängs för all
passage när ny gång- och cykelbro över bangården finns tillgänglig.
Ärendebeskrivning
Företrädare för Regionen, kommunen och företag i Frövi har under många år
verkat för att bangården i Frövi ska byggas om för att bättre anpassas till
bland annat BillerudKorsnäs ökande behov. Kostnader över 50 miljoner för
ett enskilt projekt skulle före 2018 alltid finnas med i den Nationella
infrastrukturplanen och beslutas av regeringen för att kunna genomföras.
Generaldirektören hade då delegation på ärenden upp till 50 mkr. När man
beslutade om den senaste Nationella planen höjdes GD:s delegation till 100
mkr. Det har öppnat nya dörrar för genomförande av ombyggnaden av Frövi
bangård.
Vid senaste fastställda Nationella infrastrukturplan inkluderades
ombyggnationen av Frövi bangård, med planerad byggstart någon gång
mellan 2025 och 2029, till en beräknad kostnad om drygt 200 mkr.
Då denna åtgärd ligger lite väl långt fram i tiden har ovan nämnda parter
under de senaste 2-3 åren arbetat fram en strategi där man skulle kunna
genomföra ett antal mindre åtgärder. De skulle underlätta ombyggnaden av
Frövi bangård och framförallt skapa gynnsamma förutsättningar för
BillerudKorsnäs beslutade produktionsökningar. De järnvägsspår som utgör
bangården idag, är för korta för att hantera hela tåg. Man måste dela på
inkommande tågsätt innan man drar upp vagnarna till fabriken.
I den av arbetsgruppen planerade tidplanen preciserades olika åtgärder och
vilken huvudman som skulle ha ansvar för genomförandet. En mycket viktig
åtgärd var att ta bort plankorsningen vid Stenfallsgatan.
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Detta av två anledningar. Dels vill man inte ha korsande bil/lastbilstrafik i en
korsningspunkt som innehåller flera järnvägsspår och framförallt inte över en
blivande bangård. Det senare skulle aktualiseras när man förlänger spåren i
själva bangården för att anpassa längden till den nya standarden, 750 meter
långa tåg.
I tidplanen listade man åtgärderna enligt följande:
 Ny väg mellan Frövi företagsby med omgivning som ska förbindas
med vägen som går mellan väg 249, via BillerudKorsnäs till väg 831.
(Axels väg).
 Fördjupad viadukt längs med samma väg så fri höjd erhålles,
 Avstängning av tung trafik förbi idrottsplatsen (Norra Bangatan)
 Ny GC-bro över bangården för att förbinda området väster om
idrottsplatsen med Resecentrum, samt
 Stängsling längs med järnvägen för att förhindra spårspring.
Av ovanstående är allt utom en ny gång- och cykelbro färdigställda.
Ärendets beredning
Den nu aktuella frågan är stängning av plankorsningen vid Stenfallsgatan och i
så fall för vilka trafikslag mm. Samråd har genomförts med Trafikverket,
trafikingenjör på samhällsbyggnads-förbundet samt företag i närområdet.
Trafikverkets önskemål är att stänga plankorsningen för all trafik inklusive
gående och cyklister. Men då en stängning av plankorsningen inklusive
uppsättning av stängsel på båda sidor, det som saknas idag, skulle innebära
stora omvägar för gående och cyklister, accepterar Trafikverket en lösning
där bil och lastbilstrafik förbjuds, men att övriga kan passerar korsningen.
Denna lösning görs i avvaktan på att den planerade GC-bron över bangården
byggs.
Kommunens (Samhällsbyggnadsförbundets) önskan är att tung trafik inte ska
trafikera Norra Bangatan förbi Idrottsplatsen där barn går och korsar gatan.
Man vill därför sätta upp förbudsskyltar dels från Norrtullsgatan i väster till
Bergslagsvägen i öster där man förbjuder genomfart av tung trafik. Lastbilar
med ärenden i området är undantagna.
En konsekvens av den här planerade avstängningen är att kommunen breddat
vägen utanför Brenntag och Maxidoor för att lastbilar som ska till/åka från
företagen ska kunna klara av att svänga in på respektive företags områden
från väster mot tidigare från öster.
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Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Förvaltningens ståndpunkt är att det är logiskt att följa den etappvisa
utbyggnaden i Frövi för att säkerställa en bättre kapacitet på bangården.
Det innebär i det här stadiet att en stängning av Stenfallsgatan för tung trafik
såväl som personbilar bör genomföras.
En stängning bör därför genomföras genom att så kallade ”suggor” placeras ut
på båda sidor om järnvägen med ca en meters mellanrum så att cyklister och
gående har möjlighet att passera, på egen risk. Bommar mm kommer
sannolikt att tas bort.
Vidare bör Norra Bangatan stängas av för genomgående tung trafik för att
skydda de som bor och utövar idrott längs med sträckan Norrtullsgatan och
Bergslagsvägen. Tyngre fordon med ärenden till fastigheter i området
kommer att undantas från förbudet.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Gunnar Jaxell
Handläggare

För åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Trafikverket
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ÄRENDE 6
Tillväxtutskottet

Rastplats vid mellersta infarten i Lindesberg Riksväg 50
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta
• om förfrågningar rörande försäljning av varor vid rastplatsen belägen vid
Fotbollsgatans västra del, inkommer så ska endast försäljning av
lokalproducerade varor medges.
• uppdra åt Kommundirektören att utreda och föreslå vem som ska vara
huvudman för rastplatsen, inklusive eventuella byggnader och funktioner.
• uppdra åt Näringslivschefen att sammanställa en arbetsgrupp som får i
uppdrag att lämna förslag på hur den aktuella kvadranten, där rastplatsen
är belägen, ska utnyttjas de kommande 10 åren.
Ärendebeskrivning
Om någon enskild eller ett företag önskar bedriva någon form av verksamhet,
information, försäljning eller liknande, med allmänheten som
mottagare/köpare måsta man ha polistillstånd med kommunens
godkännande, dels för att man vänder sig till offentligheten, dels för att nyttja
kommunal mark för genomförande, om det inte gäller försäljning på någon av
kommunens 7-8 beslutade torgplatser. En torgplats kan hyras för en dag, en
vecka eller upp till tre månader genom bokning hos Turistbyrån.
Inför förra sommaren fick Näringslivsavdelningen ansökningar om att sälja
varor i anslutning till rastplatsen vid mellersta infarten till Lindesberg.
Åren dessförinnan hade Näringslivsavdelningen ett avtal, med en försäljare av
fiskeutrustning, i vilket försäljaren förpliktigades att lämna turistisk
information under öppettiderna utöver sin fiskeredskapsförsäljning.
Under förutsättning att försäljaren utförde dessa åtaganden hyrde han delar
av byggnaden som finns på rastplatsen.
I en del av byggnaden finns en toalett som är öppen för allmänheten.
Vid handläggningen av de inför förra sommaren inkomna önskemålen om
försäljning av varor i anslutning till rastplatsen träffades en muntlig
överenskommelse mellan Kommunchefen, Näringslivschefen och
undertecknande handläggare, som har kommunstyrelsens delegation i den
här typen av ärenden, att endast tillåta försäljning av varor som producerats
lokalt, dels för att presentera produkter som har sitt ursprung i Lindesberg,
dels för att locka in tillfälliga besökare till Lindesbergs tätort.
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Under tiden som frågan handlagts har flera frågeställningar aktualiserats som
måste utredas och tas ställning till.
En fråga har varit vem som ”äger” byggnaden på rastplatsen. Vad gäller
sittgrupperna på gräsmattorna så har Näringslivsavdelningen införskaffat,
betalat och låtit placera ut dessa för att göra ”huvudentrén” till Lindesberg
attraktivare.
Ägare till marken där rastplatsen är belägen är Lindesbergs kommun. För
ytorna som är aktuella finns ingen giltig detaljplan. Den/de som fanns togs
bort i samband med att det fördes en dialog mellan Trafikverket och
kommunen i syfte att anlägga en cirkulation i korsningen Fotbollsgatan/Rv
50/Siggebohyttevägen. Man delade upp området i fyra kvadranter samt
området för ny dragning av Fotbollsgatan. För den senare fullföljdes bildandet
av en ny detaljplan.
Planen på att anlägga en cirkulation i korsningen är skrinlagd och en ny
utredning (en ÅtgärdsValsStudie, ÅVS) pågår och förväntas vara färdig under
hösten 2019 för att ligga som underlag när man tar fram nästa Nationella plan
för Infrastrukturen. Genomförande av åtgärder på Rv 50 utanför Lindesbergs
tätort kommer sannolikt inte att genomföras förrän i slutet av 2020 talet eller
i början av 2030-talet, under förutsättning att aktuell del av Riksväg 50 finns
med i nästa Nationella plan.
Ärendets beredning
För närvarande har frågeställningar gällande rastplatsen vid mellersta
infarten till Lindesberg handlagts av tjänstemän, men för att fastställa en
tydlig princip torde det vara bra med ett politiskt beslut i frågan.
Till de frågeställningar som man framöver behöver ta ställning till kan
nämnas bland annat följande:
• Vem (förvaltning, avdelning eller bolag) bestämmer över rastplatsen rent
ägarmässigt men även marknadsföringsmässigt,
o Vem äskar medel för åtgärder på byggnaden
o Vem bekostar att toaletten hålls öppen för allmänheten och/eller kan
toalettfrågan lösas på annat sätt än idag
• Ska rastplatsen ligga där den är placerad för närvarande eller ska man
lokalisera den längre bort från Rv 50 till förmån för annan marknadsföring
av Lindesberg eller Lindesbergs produkter
• Ska rastplatsen utökas med ytor som kommunen förvärvade tidigare strax
öster om rastplatsen på andra sidan bäcken, dvs mellan rastplatsen och
bilprovningen,
• Om försäljning av varor ska förekomma på rastplatsen, vilken inriktning
bör prioriteras,
o Lokalt prioriterade produkter eller
o Vad som helst
• Om företag vill hyra/köpa/bygga om eller bygga ut byggnaden (i så fall på
ofri grund), vem beslutar i frågan.
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Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Näringslivsavdelningen har varit den del av den kommunala organisationen
som mest varit inblandad i rastplatsen på grund av dess turistiska värde.
Förvaltningens uppfattning är att det skulle vara värdefullt med ett
ställningstagande att Näringslivsavdelningen har det fulla ansvaret för
rastplatsen, inklusive byggnader och andra anläggningar, samt att
Näringslivsavdelningen genom sin delegationsrätt kan bevilja eller avslå
framställningar om försäljning på området.
Det är Näringslivsavdelningens uppfattning att rastplatsen ska vara en
marknadsföringsplats för i första hand Lindesbergs tätort men även för
kommunen i stort. Ca 7000 fordon passerar varje dag rastplatsen vilket gör
den till en utmärkt reklampelare.
Men i marknadsföringsuppdraget ligger enligt Näringslivsavdelningen även
ett ansvar att presentera produkter från orten/kommunen varför försäljning
av varor bör begränsas till lokalproducerade produkter.
Vad gäller frågeställningar kring toaletten bör frågan utredas ytterligare i
samråd med Samhällsbyggnadsförbundet.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Gunnar Jaxell
Handläggare

För åtgärd:
Kommundirektör
Näringslivschef
Tillståndshandläggare
För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Mark- och exploateringsingenjör
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ÄRENDE 7
Tillväxtutskottet

Avtal för övertagande av infrastrukturansvar – Spår 3 och
utdragsspår i Storå
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta
 godkänna föreliggande anslutningsavtal med Trafikverket för att därmed
bli infrastrukturförvaltare för spår 3 och utdragsspåret utöver redan
befintliga spår 4.
Ärendebeskrivning
Under några år har arbetet med att utveckla omlastningsplatsen i Storå
pågått. Dels har själva omlastningsytorna utökats, dels ansökte kommunen
tidigare att ta över spår 3 och skyddsspåret från Trafikverket.
Detta för att kunna utveckla verksamheten i Storå i enlighet med den
förfrågan som från början kom från Kopparbergs bryggeri via Trafikverket.
Som en följd av förfrågan genomförde dessutom Trafikverket en
funktionsutredning för att utreda vilken plats (järnvägsanläggning) som
skulle vara optimal utifrån både avstånd (från Kopparberg) och
utvecklingspotential. I utredningen kom man fram till att Storå bäst uppfyllde
de krav man ställt.
Ärendets beredning
Som en konsekvens av funktionsutredningen kom Region Örebro län,
Ljusnarsbergs kommun och Lindesbergs kommun överens om att satsa medel,
kommunala och Regionala, för att utveckla Storå till en attraktiv
omlastningsplats i Norra delen av Örebro län.
Satsningen ses som en del i att göra Örebro län starkare som en viktig
logistiskt läge i Sverige. Tidningen Intellegen Logistik, som varje år utser bästa
logistiska läget i Sverige, utsåg år 2018 Göteborgsregionen och Örebro län till
bästa logistiska läge i Sverige.
För att formalisera övertagandet av spår 3 och skyddsväxeln i Storå har dels
kommunen ansökt om detta, vidare har Trafikverket annonserat om
överlämnandet i pressen samt tagit fram ett övertagandeavtal med bilagor
som bifogas till denna tjänsteskrivelse.
När kommunen godkänt avtalet, kommer Trafikverkets Generaldirektör att
godkänna övertagandet.
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Arrendeavtalet för den del av omlastningsytorna som tillhör Trafikverket är
redan påskrivna och utväxlade mellan parterna.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Från förvaltningens sida tillstyrks att avtalet godkänns och utväxlas med
Trafikverket för att kunna gå vidare i processen att teckna avtal med en
entreprenör som kan sköta omlastningsverksamheten i Storå.
Den delen kommer kommunen inte att vara inblandad i, bara
infrastrukturansvaret för själva järnvägsspåren.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Gunnar Jaxell
Handläggare

För åtgärd:
Trafikverket
Tillväxtförvaltningen
För kännedom:
Ekonomienheten
Bilagor:
Anslutningsavtal
Tilläggsavtal Storå omlastningsterminal avtal nr 660818-Ö del av Frövi 11:1
Remiss TRV samråd för upplåtelse av spår 3 i Storå, bandel 391

Diarienr: TRV 2018/85519

Datum 2018-09-05

KS 2018/292-3
Anslutningsavtal -

avtal om anslutning av järnvägsinfrastruktur i Storå till det järnvägsnät som Trafikverket
förvaltar.

1.

Parter

Trafikverket, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge (nedan ”TRV”)
Lindesbergs kommun, org. nr. 212000-2015(nedan ”Kommunen”)
Mellan parterna har följande avtal träffats.

2.

Bakgrund

Lindesbergs kommun arrenderar idag mark i Storå som används terminal i Storå. I terminalområdet
ingår spår 4. Uppgifter om tidigare upplåtelse och genomförande finns noterat i dokument TRV
2012/7186. Under 2018 tecknade parterna en avsiktsförklaring (TRV 2017/82975) om ökat
arrendeområde och upplåtelse av spår 3 samt del av skyddsspår. Detta avtal reglerar parternas
samarbete och respektive parts åtaganden avseende de anläggningar som omfattas av Terminal i
Storå.

3.

Syfte och omfattning

3.1

Syfte

Syftet med detta avtal är, att för Kommunens anslutning till TRV:s anläggning:
• I detalj fastställa gräns mellan Kommunens och TRV:s ägande och förvaltaransvar av
infrastrukturen.
• Reglera villkor för drift, underhåll och förnyelse över gränssnitten.
• Reglera villkor för leverans av el.
• Reglera tillgänglighet och utnyttjanderätt till tekniska anläggningar.
• Reglera krav och rutiner för dokumentation.
3.2

Anläggningar som omfattas av detta avtal

Område: Underhållsområde Mitt
Bandel: 391
Driftplats: Storå
Växel-ID/nr: 32 a och b
Elanläggningar: Ja
Signalanläggningar: Nej)
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4.

Diarienr: TRV 2018/85519

Gränsdragning

Gränsen mellan parternas respektive anläggningar framgår av bilaga 1.
Gränspunkt mellan TRV:s spåranläggning och anslutningsspår markeras med särskild gränsskylt som
sätts upp genom TRV:s försorg.
Gränsskylt placerad ca 10 meter innanför skyddsväxel nr 32 a och b FSK (= främre stödrälsskarven)
visar gränsen
eller
Gränsskylt placerad vid fastighetsgränsen visar gränsen.
För anslutningsväxel nr 32a och b och spår fram till gränspunkt mot anslutande spår är TRV ägare och
infrastrukturförvaltare.
För anslutande spår från gränspunkt är Kommunen ägare och infrastrukturförvaltare.
För anslutande spår från gränspunkt är Avtalsparten ägare och har avtal med särskilt utsedd
infrastrukturförvaltare (SPÅRAB)
Gräns mellan TRV:s och Kommunens elanläggning går vid frånskiljare U1 på stolpe nr 11 enligt bilaga
2. Gräns markeras med skylt i bärlina för kontaktledning. Frånskiljare U1 i stolpe nr 11 och dess
manöverdon ingår i TRV ägande. Utmatningslinan efter frånskiljaren ägs av Kommunen.
Sektionsisolatorn mellan grupperna X och Y ägs av TRV. Avtalsparten äger från anslutning på
sektionsisolator och vidare in på sin anläggning. Se kopplingsschema, bilaga 3.

5.

Leverans av el till

Kommunens anläggning
5.1

Leverans av el

TRV åtar sig att leverera 15 kV, 16,7 Hz-el till Kommunens anläggning.
Kommunen har innehavaransvar från gränspunkt enligt ellagen.
TRV äger rätt att avbryta leveransen av el om
1. fara för liv eller egendomsskada föreligger,
2. annan nödsituation föreligger eller säkerheten påkallar det, eller
3. när detta kan ske enligt TDOK 2013:0275 ”Elkraftanläggningar. Anvisningar för eldriftledning”
(eller bestämmelse som ersätter denna).
TRV förbinder sig att återuppta leveransen av el snarast efter att situationerna enligt ovan upphört
och normala förhållanden återinträtt.
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Diarienr: TRV 2018/85519

Kostnader för leverans av el

TRV debiterar inga kostnader för leverans av el till Kommunen 15 kV, 16,7 Hz-anläggningar enligt
detta avtal. Tillhandahållandet av drivmotorström till järnvägsföretag och trafikorganisatörer regleras
enligt de villkor som gäller för statens spåranläggning, se TRV:s järnvägsnätsbeskrivning.

6.

Drift och underhåll

6.1

Ansvarsfördelning

Vardera parten svarar själv för förebyggande och avhjälpande underhåll på sin del av
järnvägsanläggningen enligt uppdelningen beskriven under rubrik ”Gränsdragning”. Allt underhåll ska
utföras så att det i minsta möjliga mån stör den andre partens verksamhet.
Om fel uppstår och det inte med säkerhet går att fastställa på vilken parts ansvarsområde felet finns,
får felsökning ske på den andra partens järnvägsanläggning under vissa förutsättningar.
Förutsättningarna är att felavhjälpning sker inom avtal mellan respektive parts
underhållsentreprenör.

6.2

Information till entreprenörer m fl.

Vardera parten ansvarar för att egna entreprenörer, hyresgäster och järnvägsföretag får information
om ägo- och förvaltningsgränser och den dokumentation som krävs för arbete nära ägo- och
förvaltningsgränserna. Reglerna enligt TDOK 2013:0289, eller enligt annat styrande dokument som
TRV utarbetar i stället för nyssnämnda TDOK, för arbetsmiljö och säkerhet vid arbete nära TRV:s
spårområde ska tillämpas.
Anmärkning: För att undvika elolycksfall är information om kontaktledningens utförande i
ägogränsen särskilt viktigt.

7.

Kontaktlista

Parterna ska upprätta en gemensam kontaktlista, bilaga 2 med tillräcklig kontaktupplysning gällande
ägande, drift och underhåll samt förnyelse. Det är varje parts ansvar att till motparten meddela
eventuella förändringar i kontaktlistan.

8.

Tillträdesrätt

Kommunens spårväxlar, frånskiljare och teknikutrymmen (skåp och kurar) förses med TRV:s lås i syfte
att underlätta samarbete över gränserna. Parterna ska enligt särskild överenskommelse (”Avtal om
tillträde”) tillhandahålla tillträde till den andra partens teknikutrymmen med gemensamma
gränssnitt i syfte att möjliggöra felsökning över gränssnitten. Krav för att erhålla tillträde till TRV:s
tekniksiter är bland annat att kompetenskraven enligt TRV:s BVS 372 är uppfyllda.
Vardera parten ska ha rätt att använda respektive parts service- och tillfartsvägar för att utföra driftoch underhållsarbete.
Närmare villkor följer av den särskilda bilagan ”Avtal om tillträde”, bilaga 5 (tecknas vid behov) som
ska upprättas i samband med tecknande av anslutningsavtal.
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9.

Diarienr: TRV 2018/85519

Kapacitet på det järnvägsnät Trafikverket förvaltar

Kommunen är införstådd med att denna överenskommelse inte på något vis ger någon rätt till
kapacitet på det järnvägsnät som TRV förvaltar. Den innebär inte heller några som helst utfästelser
eller garantier för att Kommunen, eller någon som använder Kommunens järnvägsanläggning,
kommer att tilldelas kapacitet på det järnvägsnät som TRV förvaltar.
För att få kapacitet på det järnvägsnät som TRV förvaltar är Kommunen istället hänvisad till TRV:s
tågplaneprocess, och de villkor och förutsättningar som följer av TRV:s järnvägsnätsbeskrivning enligt
6 kap. 5 § järnvägslagen (SFS 2004:519).

10.

Dokumentation

TRV ansvarar för dokumentation av TRV:s anläggning. Kommunen ansvarar för dokumentation av
Kommunens anläggning.
Vid förändringar i Kommunens kontaktledningsanläggning som är orsakade av Kommunen, ska
Kommunen delge TRV samtliga gjorda ändringar.

11.

Ansvar

Om järnvägsdriften eller den verksamhet som i övrigt förekommer inom Kommunens anläggning,
eller inom annat område som ägs av Kommunen, föranleder skada för TRV ska Kommunen ersätta
skadan. Detta gäller såväl skada som uppstår på TRV:s anläggning som sådan skada som uppstår till
följd av att TRV nödgas utge skadestånd eller annan ersättning, exempelvis kvalitetsavgift, till tredje
man.
Ersättningsskyldigheten bortfaller dock i de fall skada uppkommer till följd av krig, terrorism, upplopp
och sabotage om Kommunen inte kunnat råda över eller förutse det inträffade.
TRV är ansvarigt gentemot Kommunen för person- eller sakskada som uppkommer för Kommunen till
följd av vårdslöshet eller försumlighet av TRV:s personal.

12.

Upplåtelse och överlåtelse

Om Kommunen upp- eller överlåter anläggningsdel som omfattas av detta avtal till tredje man är
Kommunen skyldig att tillse att Kommunens därmed sammanhängande skyldigheter gentemot TRV
överförs till den till vilken upp- eller överlåtelsen sker.
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13.

Årlig merkostnadsersättning/kostnader för anslutningsväxlar

14.

Avtalstid, uppsägning och förlängning

14.1

Avtalstid

Regeringen ska ta ställning till huruvida ersättning ska tas ut för besiktning, drift, underhåll och
förnyelse av anslutningsväxlar och vilka belopp som i så fall ska gälla. När regeringens beslut
föreligger tar TRV förnyad kontakt med Kommunen för fastläggande av fortsatt avtalsförhållande.
Kommunen kan då välja att tacka nej till fortsatt anslutning eller fortsätta avtalet på de villkor som
regeringen fastställer. Merkostnadsersättningen är 0 (noll) kr under tiden fram till dess att ett
regeringsbeslut föreligger och har börjat gälla.

Detta avtal gäller under innevarande år med 1 månads ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning ska
skriftligen ske före den 1 december, i annat fall förlängs avtalet med 1 år i taget.
Om giltigheten av avtalet inte förlängs, eller om avtalet upphör att gälla enligt bestämmelserna
nedan, har TRV rätt att stänga anslutningen till det järnvägsnät som TRV förvaltar genom att klova
anslutande växel.

14.2

Avtalets upphörande vid avtalsbrott

Part äger rätt att när som helst skriftligen säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om
motparten gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och inte vidtagit rättelse inom 30 dagar från
mottagande av skriftlig uppmaning om att vidta rättelse. Som väsentligt avtalsbrott räknas dröjsmål
med betalning.

14.3

Konkurs och återkallat tillstånd

Kommunens rättigheter enligt detta avtal upphör omedelbart att gälla vid Kommunens konkurs eller
om tillståndet för driften av Kommunens anläggning återkallas.

14.4

Återkallat tillstånd

Kommunens rättigheter enligt detta avtal upphör omedelbart att gälla om tillståndet för driften av
Kommunens anläggning återkallas.

15.

Tvist

Eventuella tvister med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandlingar mellan
parterna. Om parterna inte förmår lösa tvisten genom förhandlingar ska den slutligt avgöras av
svensk allmän domstol med tillämpning av svensk lag.
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Datum 2018-09-05

Bilagor
Förteckning över avtalets samtliga bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Ritning gränsdragning BEST
Kontaktlista och information om kontaktvägar
Kopplingsschema, gräns kontaktledning
signalinstruktions ritning intet
Avtal om tillträde

Av detta avtal är två exemplar upprättade och utväxlade mellan parterna.
För Lindesbergs kommun
Trafikverket datum
Staten genom Trafikverket

Lindesberg, datum

___________________________

________________________

Kent Nilsson

Irja Gustavsson

Chef Underhåll utveckling järnväg

Kommunstyrelsens ordförande
För Lindesbergs kommun
Lindesberg, datum
________________________
Henrik Arenvang
Kommundirektör
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BILAGA 2

Kontaktlista
ANLÄGGNING:

Upprättad:

2018-10-31

Storå - Terminal Karlslund
Kommunens fastighetsnummer

Anläggningsägare spår och el

Lindesbergs kommun

Innehavare enligt el-lagen

Lindesbergs kommun

Infrastrukturförvaltare, spår

Lindesbergs kommun
Kontaktpesoner

Telefon-nr

Mobiltel-nr

E-mailadress

- Anläggningsägare

Gunnar Jaxell

0581-81203

070-6074901

gunnar.jaxell@lindesberg.se

- Ansvarig Spår

Gunnar Jaxell

0581-81203

070-6074901

gunnar.jaxell@lindesberg.se

- Ansvarig El

Gunnar Jaxell

0581-81203

070-6074901

gunnar.jaxell@lindesberg.se

- Ansvarig hälsa, säkerhet,

Gunnar Jaxell

0581-81203

070-6074901

gunnar.jaxell@lindesberg.se

Gunnar Jaxell

0581-81203

070-6074901

gunnar.jaxell@lindesberg.se

Gunnar Jaxell

0581-81203

070-6074901

gunnar.jaxell@lindesberg.se

Trafikverkets felmotagning på tågledningen

Drifttekniker Gävle

010-127 40 20

Underhållsentreprenör

Kontaktpesoner

miljö och kvalitet
- Projektledare
Infraansvarig
-Anläggningsansvarig
FELANMÄLAN, DRIFTSTÖRNINGAR OCH OLYCKOR (AKUT)

Telefon-nr

Mobiltel-nr

E-mailadress

Spårab
- Platschef

Jonas Saleskog

070-3471812

Alternativ kontakt

Magnus

070-2112726

Gunnar Jaxell

0581-81203

jonassa@yahoo.se

FELANMÄLAN, SKADA ELLER
FELFUNKTION (EJ AKUT)
- Underhållsentreprenör,el
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Platschef

070-6074901

gunnar.jaxell@lindesberg.se

- Arbetsledare El

ANGRÄNSANDE ANLÄGGNING (Trafikverket)
Kontaktpesoner

Telefon-nr

Mobiltel-nr

E-mailadress

Trafikverket
Projektledare Drift och Underhåll

Herbert Adolfsson

010-123 13 71

070-724 51 10

herbert.adolfsson@trafikverket.se

Underhållsingenjör Ban

Marios Mitropoulos

010-123 18 67

070-785 66 13

marios.mitropoulos@trafikverket.se

Underhållsingenjör El

Lars-Erik Modig

010-123 24 70

070-252 28 98

lars-erik.a.modig@trafikverket.se

Underhållsingenjör Signal

Sven Eriksson

010-123 14 53

070-724 51 00

sven.eriksson@trafikverket.se

Underhållsentreprenör
Infranord
- Platschef

Tommie Mattsson

010-121 70 17

070-274 29 32

tommie.mattsson@infranord.se
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Följande funktioner i arbetsboken stöds inte i äldre versioner av Excel. Dessa
funktioner kan gå förlorade eller degraderas om du öppnar den här arbetsboken
i en äldre version av Excel eller om du sparar arbetsboken i ett äldre filformat.
Mindre återgivningsnedsättning
Vissa celler eller format i den här arbetsboken innehåller formatering som inte
stöds för det valda filformatet. Dessa format konverteras till de mest
närliggande formaten.
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Datum: 2018-09-03
TRV 2018/85519

Bilaga 5: Anslutningsavtal Storå – Tillträde enligt § 8 Tillträde
Bakgrund
Trafikverket arrenderar ut mark och upplåter spår 3 inom Storå driftplats. Arrendator är
Lindesbergs kommun. Inom arrendeområdet finns järnvägsanläggning som tillhör
Trafikverket. Trafikverket behöver tillträde till anläggning kontaktledning, elkablar och
elstolpar.
Verksamhet terminal Storå
Kommunen har tidigare bedrivit verksamhet med omlastning av timmer. Nu är avsikten att
terminalen skall utvecklas och utökas med omlastning av lösa lastbärare container och trailers.
Kommun kommer att anlita en operatör för terminalen.
För terminalhantering anläggs skalskydd med stängsel.

KS 2018/92-1

ÄRENDE 8
2 0 1 9

Björn
Björn

DP Heden 1:11 m fl (Verksamhetsmark) Frövi
DP Guldsmedshyttan 4:42 m fl (vändplan)
DP Rådhuskvarteret
DP Orielfältet (södra sidan Fotbollsgatan)
DP Gamla VC Lindesberg

Kjell
Konsult
Simon

DP Svarttjärnsvägen
DP Stadsskogsskolan (LSS, förskola, bostäder)

Björn
Björn

DP Kristinaskolan
DP Björkhagaskolan
DP Centrumutveckling kv Ängen och Bromsen
DP Förskola Lindesberg
DP Golfbanan (FALAB/LIBO)
DP Sjövallen
Snuggan 3:6 (bostäder)
DP Bryggor Lindesjön (FALAB)
Planbesked Billerud Rockhammar
Planbesked Bagaren 10

Konsult
Jonathan

Justerad

Konsult
Konsult

Beställd

Biträdande

ÖP Lindesberg
TÖP LIS Lindesberg

Planavtal = P, Uppdragsbekräftelse = U

Beställare

Handläggare

2019-01-15

J

F

2 0 2 0

MA MJ J AS ONDJ

2 0 2 1

2 0 2 2

Kommentar

F MAMJ J A S ONDJF MA MJ J AS ONDJF MAMJ J A S OND

Lindesberg

PP Svarttjänsvägen (golfbanan mm)

Björn

Simon
Sara
Kjell

Frida/Sara
Sara

Frida
Björn

Konsult
Jonathan

Simon

Sara
Per

Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
LIBO
Kommunen/Privat
LIBO
Privat
Kommunen
LIBO
LIBO
Kommunen
Kommunen
LIBO
Kommunen
Privat
LIBO
Privat
LIBO
Kommunen

U
U
P
?

2019-01-07 U
2019-01-07
2018-10-23

A
S S

2019-01-07
2019-01-07

A

Justerad tidplan. MKB tas fram av Sweco, samrådshandling färdigställs till mars 2019.
Justerad tidplan, dagvattenkonsulter inkopplade , samrådsredogörelse påbörjad

S
2019-01-15

Uställning 19 november - 25 januari

U U U
G

G

Markköp avvaktas, konsult avvaktar planhandlingar till detta är klart. Samråd förhoppningsvis under våren.

A

A
S S
A

S S
G G
S S
G G
A
S S
G G
S S
G
A

G G

AA

Samråd till och med 22/11, förhoppningsvis färdig granskningshandling
Per gör ett förarbete kring risk, planindelningar
Tidplan justerad och förskjuten framåt. Behöver beställa markundersökning.
Utökat förfarande 14 månader, planavtal på gång.

A

Per har börjat kolla lite på avgränsning av planområdet . Utökat förfarande?
Ev ändring genom tillägg , upphävande av prickad mark

Justerad: Framflyttad, Trafikutredning kan beställas nu
Ej beställd, lokalisering saknas

2019-01-07

S

G G

A

Justerad tidplan, återupptas när TÖP LIS Lindesberg varit på utställning. Eller vänta tills LIS antagen?

?

S S

2018-11-07

G

A

VILANDE

Kommande ej tidssatta
DP Eksta, Ängeby (Fellingsbro)
DP Kolonilotter
DP Norra industriområde (upphävande prickmark)
PP Västra sidan av Lindesjön
DP Sörlunda
DP Lindesby (LIBO)
DP Hemköp

Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
LIBO
Privat

Justerad: framflyttad, Torphyttan prioriteras
Ej beställd
Ej aktuell just nu

Denna behandling har inget tillhörande dokument
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-06
Näringslivsenheten
Jonas Andersson
+46 0581-811 66
jonas.andersson@lindesberg.se
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ÄRENDE 10
Tillväxtutskottet

Investeringsbidrag för fotbollsanläggning till IFK Lindesberg
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta
• Avslå ansökan om investeringsbidrag för fotbollsanläggning till IFK
Lindesberg
Ärendebeskrivning
IFK Lindesberg är verksam på fritidsbyns idrottsanläggning där de också äger
en fotbollshall. Förening söker investeringsbidrag till inköp av två avbytarbås
och ett matchur till en sammanlagd kostnad av 111 600 kr. Det motsvarar 100
% av investeringskostnaden.
Fritidsbyn är en kommunalägd fotbollsanläggning där den utrustning de söker
medel för borde vara standardutrustning som ingår i kommunens åtaganden.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Det åligger Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att göra nödvändiga
investeringar på kommunens idrottsanläggningar. Det bör därför vara
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som gör en bedömning av vilket
investeringsbehov som är nödvändiga på Fritidsbyn. Behövs det skjutas till
finansiering från kommun kan en liten del eventuellt tas från potten för
investeringsbidrag.

Jonas Andersson
Fritidskonsulent

För kännedom:
IFK Lindesberg
Tillväxtförvaltningen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Bilagor:
Ansökan från IFK Lindesberg med bilagor

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

Bidragsansökan, Investeringsbidrag (ID 11498): IFK Lindesberg
Från: IFK Lindesberg
Skapad av:
Godkänd av:
Datum för godkännande:
Ansökt belopp: 111600
Beviljat belopp: 0
Motivering:

KS 2019/55-2

Kontaktperson
För- och efternamn på den person som ansvarar för ansökan i föreningen
Telefon
Telefonnummer till kontaktpersonen
Telefon Mobil
Mobilnnummer till kontaktpersonen
E-post
E-postadress till kontaktpersonen
Föreningens bank eller plusgiro
Utbetalning sker enbart till bank- eller plusgiro kopplat till föreningen
5651-4821
Investeringen avser
Elektrisk resultattavla och matning av ström till denna + avbytarbås.
Beskrivning av investeringen
Vi har för avsikt att försöka återskapa en fin representationsplan för 11-mannafotboll i Lindesberg då Stadskogsvallen
ej längre är i drift. I ett första steg för att skapa en attraktiv matcharena med intäktsmöjligheter i form av reklamytor
mm har vi för avsikt att bygga en reklampelare innehållande ett matchur samt investera i nya avbytarbås enligt
SVFF´s rekomendationer. (Se bifogad skiss).
Finansiering av byggnation av själva "reklampelaren" inklusive markarbeten och byggnation är redan färdig och
startar så fort tjälen tillåter detta. Till saken hör ju även att vi med egna medel sedan tidigare byggt 8st avbytarbås till
en kostnad av ca 25000kr till övriga planer i fritidsbyn. De 2 som nu blir över kommer därför att flyttas till den nya 9mannaplanen som förhoppningsvis blir färdig 2019.
Ström till matchur måste dras från IFK´s klubbus och motsvarar en sträcka på ca 100m och dras under jord.
Vi har även för avsikt att själva rusta upp den tillfälliga läktare vi byggt vid A-planen innan ett ev fast läktarbygge kan
komma igång.
Motiv och önskade effekter av investeringen
Har anger ni varför ni vill göra investeringen, vilka är målgruppen och vilka effekter föreningen vill uppnå med
investeringen
Vi vill skapa en fin och attraktiv representationsplan för 11-mannafotboll i Lindesberg som lockar publik till våra
hemmamatcher och där ortens företag vill vara med att synas, och därmed bidra med medel som främjar vår
Ungdoms och seniorverksamhet.
Kostnader
Ange de kostnader ni har för investeringen
Kostnad för personal
10000

Kostnad för material
94600

Kostnader övrigt
7000

Summa kostnader
111600

Kommentarer till kostnader
Här kan ni kommentera, förklara och motivera kostnaderna för investeringen. Ni kan styrka er ansökan med offerter
eller liknande som ni kan ladda upp nedan
Vi anser att kommunen borde vara intresserad att återskapa en sådan här matcharena och tycker detta är en
investering som är mer än rimlig för att ta första steget då föreningen åtar sig att göra jobbet tillsammans med lokala
aktörer.
Finansiering
Ange den finansiering som ni har för investeringen förutom sökt belopp från Kultur- och fritid som ni lämnar längst
ned i ansökan
Egna medel
8000

Externa bidrag
0

Övrig finansiering
15000

Summa finansiering
23000

Kommentar till finansiering
Beskriv den finansiering ni redan har till investeringen och från vem
Ett lokalt företag har ställt upp med material och ett annat åtar sig att hjälpa oss med byggnationen. I skrivande stund
återstår svar om vi kan få hjälp av en av våra sponsorer med markarbetet som krävs, om inte kommer vi själva att
avsätta pengar för genomförande.
Övriga upplysningar
Har kan ni lämna övrig information som styrker er ansökan
Hittills har vi lagt ned kostnader över 600000kr sedan 2011 för att höja kvaliteten på Fritidsbyn på klubbhus, tillfällig
läktare, parkering, Dränering av planer, Fotbollsmål, Avbytarbås mm, samt 1000-tals ideella arbetstimmar för att
Lindesbergarna skall ha en trevlig och användbar fotbollsanläggning. Vi får mycket beröm för detta från gästande
föreningar.
Vi tycker det är dags att kommunen tar en liten del av sitt ansvar och bidrar med medel till materiella ting som
allmänheten som vill titta på fotboll och våra medlemmar kommer ha glädje av framöver i fritidsbyn.
Utkast budget 2019 se tidigare ansökningar.
Projektbeskrivning
Här kan ni ladda upp en projektplan eller liknande för investeringen
Filer
Inga filer
Offert, budget eller liknande
Här kan ni ladda upp kostnadssammanställning, offerter eller liknande
Filer
Offert Tress Avbytarbås 4m och 5m.pdf, 429515 byte
Offert Jordelit Bas 5m.pdf, 46450 byte
Info Jordelit avbytarbas.pdf, 312850 byte
Produktblad Westerstrands S894C.pdf, 409546 byte
Offert Westerstrands ur S25524.pdf, 133481 byte
Ritningar, kartor eller liknande
Har kan ni ladda upp ritningar, kartor eller liknande
Filer
Skiss Reklampelare med Matchur.pdf, 753655 byte
Andra dokument
Här kan ni ladda upp andra dokument som styrker ansökan
Filer
Inga filer
Föreningen har lämnat senaste Verksamhetsberättelse och Årsmötesprotokoll under Årsmöteshandlingar
Ja
Föreningen försäkrar att lämna en slutredovisning på investeringen senast en månad efter genomförandet
Ja
Jag lovar och försäkrar att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse
Ja
Datum
2019-01-18
Namn
För- och efternamn på den person som lämnar in ansökan

Svensk JORDELIT AB
Betalningsvillkor

Vår referens

30 dagar netto

Johan

Offertdatum

Kundnr

2019-01-18

33730

Giltighet

Er referens

Offert
20190076

IFK Lindesberg
Fotbollsgatan 11
71134 Lindesberg

2019-02-17
Planerad leveransdatum

Leveranssätt

Säljare

Leveransvillkor vid order om hela denna offert

JÖ
Härmed har vi nöjet att offerera enligt överenskommelse:
Artikel

4103

Antal

2

Specifikation

à-pris

styck Avbytarbås 5,00 m (8 pers)
Erbjudande med 15% rabatt.
Frakt tillkommer.

29 500,00

Villkor:
Denna offert gäller endast i sin helhet.
Vi hoppas att denna offert skall leda till en beställning från er
vilken vi kommer att ägna den största omsorg

50 000,00

Summa:

50 000,00

Moms:

12 500,00

Att betala:

62 500,00

Valuta:

Johan Örman
Svensk JORDELIT AB
Argongatan 22
431 53 MÖLNDAL

Summa

15,3

Telefon:
Telefax:
Org.nr.:

031-87 70 70
031-87 87 98
556207-6660

Bankgiro:
Postgiro:
Momsnr:

550-9732
917026-7
SE556207666001

SPORTSYSTEM

Resultattavla F300-LED

Resultattavla LED för mindre arenor
Visar resultat och matchtid, F300-B visar även lokaltid

S894 C

Radiostyrd via enkel handmanöver

Resultattavla F300-LED

F300A

F300B

• Tydlig resultattavla för den mindre arenan
• Siffror av extra starka lysdioder för utomhusbruk

Manöverapparat

• Visar resultat (max 99-99) samt matchtid (F300A min. och F300B min. och sek.)
• Resultattavla F300B kan även visa lokaltid när den inte används för match
• Bolltestad enl. DIN 18032
• Resultattavlan styrs via handhållen manöverapparat med integrerad antenn

TEKNISKA DATA
Hölje:

Aluminium, svart

Front:

Röd polykarbonat, 3 mm

Siffror:

Röda LED-siffror

Sifferhöjd:

300 mm

Storlek prickar:

Ø 25mm

Färg på prickar:

Röd

Färg på fast text:

Gul

Dimension resultattavla (BxHxD):

F300A 1300x900x110mm
F300B 1700x900x110mm

Vikt resultattavla:

F300A ca 35kg

S894 C

F300B ca 40kg
Läsbarhet:

Ca. 120m

Anslutningsspänning:

230 V 50-60 Hz

Strömförbrukning:

Max. 60 VA

Strömförsörjning och elektronik:

Inbyggd

Omgivningstemperatur:

-20°C upp till +40°C

Manöverapparat:

Radiostyrd, drivs av 2 x AA 1,5V

Dimension manöverapparat (BxHxD):

140x63x30mm

Vikt manöverapparat:

150g

Frekvens:

868MHz

Räckvidd:

Ca 200m

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-29

Näringslivsenheten
Jonas Andersson
+46 0581-811 66
jonas.andersson@lindesberg.se

1 (2)
Dnr KS 2018/84

ÄRENDE 11

Tillväxtutskottet

Nyttjanderättsavtal och ny taxa för konstgräsplanen på
Fröjevi idrottsplats i Frövi
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta
 Godkänna avtalet mellan Lindesbergs kommun och Frövi
Idrottsklubb.
 Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
taxorna för konstgräsplanen fastställs enligt förslaget
Nyttjanderättsavtal för konstgräsplanen på Fröjevi idrottsplats
i Frövi.
Ärendebeskrivning
På Fröjevi idrottsplats i Frövi har en ny konstgräsplan färdigställts.
För att säkerställa att kommunens samtliga fotbollsföreningar har
tillgång till konstgräsplanen har en överenskommelse gjorts med
Frövi IK. Se bilaga 1. I korthet går överenskommelsen ut på att
Lindesbergs kommun ansvarar för bokningar under perioden 1 mars
till 15 maj och Frövi IK för övrig tid på året. Föreningar och andra
intressenter kan hyra konstgräsplanen till fastställda taxor.
I diskussionerna med Frövi IK har framkommit önskemål om att
justera taxan för privatpersoner, företag och föreningar som inte har
säte i Lindesbergs kommun till 800 kr i timmen. Den nuvarande taxan
är 500 kr/timmen. Den och övriga taxor baseras på taxorna för hyra v
idrottshall på Lindesbergs kommun.
Förslag till taxor för hyra av konstgräsplanen enligt följande

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Förening: seniorverksamhet

200 kr/timmen

Förening: ungdoms- och barnverksamhet

50 kr/timmen

Företag och privatpersoner

800 kr/timmen

Föreningar inte hemmahörande i
Lindesbergs kommun.

800 kr/timmen

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

2 (2)
Ärendets beredning
Avtalet har tagits fram i dialog mellan Lindesbergs kommun, Frövi IK
och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB).
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Det är viktigt att alla fotbollsföreningar och andra föreningar i
kommunen, har samma möjlighet att använda konstgräsplanen på
Fröjevi IP. Speciellt gäller det under våren då behovet och efterfrågan
är som störst.
Det är viktigt att höja taxan för privatpersoner, företag och föreningar
som inte har sitt säte i Lindesbergs kommun. Dels för att
marknadsanpassa priset, dels för att inte försämra IFK Lindesbergs
uthyrningsmöjligheter av fotbollshallen.

Jonas Andersson
Fritidskonsulent
Meddelas för åtgärd:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
För kännedom:
Frövi idrottsklubb
Bilagor:
Nyttjanderättsavtal för konstgräsplanen på Fröjevi idrottsplats i
Frövi.

