KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN
Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, onsdagen den 27
april 2016 kl. 9.00 i 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!
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Föredragningslista
Nr. Ärende
1. Val av justerare

Dnr

Föredragande Tid

Förslag: Kristine Andersson (S) med Per Söderlund
(SD) som ersättare.
Justering sker fredag den 29 april klockan 14.00 på
sekreterarens rum.
2.

Öppna jämförelser – försörjningsstöd

Madde
Gustavsson

9.00

3.

Revidering av utvecklingsstrategin

2015/280
AKK

4.

Månadsuppföljning mars 2016

2016/1
AKK

5.

Fördelning av extra statsbidrag för ökat
flyktingmottagande

2016/15
AKK

6.

Detaljplan för
Lindesberg för flerbostadshus

7.

Detaljplan för

8.

Almedalsveckan 2016

2016/156
AKK

9.

Riktlinjer för integrationsbidrag

2016/113
AKK

10.

Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen
kvartal fyra år 2015

2016/129
AKK

11.

Resestipendium 2016

2016/5
AKK

12.

Försäljning av mark mellan Lindesbergs kommun
och Fastigheter i Linde AB

2016/114
AKK

13.

Revidering av arbetsordning för
kommunfullmäktige

2016/95
AKK

14.

Taxa och avgifter för torghandel med mera

2016/85
AKK

15.

Prioritering av länsvägar i Lindesbergs kommun för
upprustning

2015/165
AKK

16.

Tillstånd av registrering för lotteri för föreningen
HjärLung LindeNora

2016/150
AKK

17.

Beröm, förslag, klagomål och synpunkter till
kommunstyrelsen andra halvåret 2015

2015/83
AKK

18.

Sammanställning av beröm, förslag, klagomål och
synpunkter inkomna till socialnämnden julidecember 2015

2016/143
AKK

19.

Sammanställning av synpunkter inkomna till barnoch utbildningsnämnden juli-december 2015

2016/100
AKK

i

med flera, Tallen, i Frövi

2014/397
AKK
2015/526
AKK

20.

Svar på motion från Kristine Andersson (S) om
idrottspolitiskt program i Lindesbergs kommun

2015/480
AKK

21.

Svar på motion från Susanne Karlsson (C) om
kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun

2015/488
AKK

22.

Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige till
nämnd/kommunalt bolag/verksamhet april 2016

2016/3
AKK

23.

Anmälan av delegationsbeslut

24.

Meddelanden

25.

NYTT – Utökat borgensåtagande för Tallen i Frövi

26.

NYTT – Utbyggnad av fiber – Samarbetsavtal fiber
till Lindesbergs kommun

1. Val av justerare
Förslag: Kristine Andersson (S) med Per Söderlund (SD) som ersättare

Justering sker fredag den 29 april klockan 14.00 på sekreterarens rum.

Sida 3 av 36

2. Öppna jämförelser - försörjningsstöd
Föredragande: Madde Gustavsson 9.00

Sida 4 av 36

3. Revidering av utvecklingsstrategin
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog år 2013 utvecklingsstrategi för åren 2014-2016. Strategin
är indelad i sex målområden med sammanlagt 15 inriktningsmål. Med anledning av att
utvecklingsstrategin upphör att gälla efter år 2016 behöver en revidering göras.
Syftet med projektet är att se över nu gällande inriktningsmål och indikatorer.
Inriktningsmålen ska utvärderas genom mätbara indikatorer. Projektet ska leverera
ett förslag till utvecklingsstrategi med högst 15 inriktningsmål. En utgångspunkt
är att antalet mål inte ska öka, eftersom en effektiv resultatstyrning förutsätter få
mål. Kommunstyrelsens utskott för stöd och strategi är styrgrupp i arbetet och den
kommunövergripande analysgruppen med tjänstemän från olika förvaltningar är
arbetsgrupp. Kommunchefens ledningsgrupp är referensgrupp.
Förslag till ny utvecklingsstrategi ska lämnas till kommunstyrelsen för antagande senast i
mars 2016 och kommunfullmäktige i april 2016.
Den nu gällande utvecklingsstrategin remitterades till samtliga politiska partier för
synpunkter till den 15 september 2015. Efter att arbetsgruppen sammanställt ett förslag
med utgångspunkt från remissvaren hölls ett dialogcafé med styrgruppen, samt samtliga
nämndordförande och gruppledare i kommunfullmäktige. Utifrån synpunkterna på
dialogcaféet tog arbetsgruppen fram ett nytt förslag som godkändes av styrgruppen
och remitterades till samtliga nämnder och Linde Stadshus AB för synpunkter. Den nya
förslaget innehåller 10 inriktningsmål. Innan förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för antagande ska styrgruppen ta ställning till inkomna remissvar och
föreslå målvärden på indikatorerna.
Kommunstrategen överlämnade en sammanställning av nämndernas och Linde Stadshus
ABs synpunkter den 22 februari 2016.
Vid utskottet för stöd och strategis sammanträde den 29 februari 2016 valda utskottet att
bemöta inkomna remissvar samt tog fram förslag till målvärden.
Utskottet för stöd och strategi beslutade den 29 februari 2016 att uppdra till
kommunstrategen att till kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 2016
sammanställa utskottets svar på remissynpunkterna samt utskottets förslag till målvärden.

Tillsammans med föreslagna målvärden överlämnar utskottet för stöd och strategi
förslaget till ny Utvecklingsstrategi 2017-2019, vision 2025 till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för antagande.
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Kommunstrategen överlämnade den 14 mars 2016 den sammanställda versionen av
utvecklingsstrategi 2017-2019, vision 2025.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 mars 2016 att återremittera ärendet till Utskottet
för stöd och strategi för att förtydliga viljeinriktningen och se över indikatorerna till
kommunstyrelsens sammanträde den 27 april 2016.

Kommunstrategen inkom den 6 april 2016 med ett reviderat förslag till utvecklingsstrategi.

Utskottet för stöd och strategi beslutade den 12 april 2016 att uppdra till kommunstrategen
att till kommunstyrelsens sammanträde den 27 april 2016 sammanställa utskottets
förändringar i inledningstexten, indikatorerna samt utskottets förslag till målvärden.

Tillsammans med föreslagna målvärden överlämnar utskottet för stöd och strategi
förslaget till ny Utvecklingsstrategi 2017-2019, vision 2025 till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstrategen inkom den 18 april 2016 med en ny sammanställning utifrån utskottet
för stöd och strategis förslag från den 12 april 2016
3.1. Handlingar
Tjänsteskrivelse förslag revidering utvecklingsstrategi 2017.pdf (inkluderad nedan)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-04-03
Kommunledningskontoret
Malin Sjöberg
Tfn: 0581-811 15
malin.m.sjoberg@lindesberg.se

p 2016.1423
2016-04-18
Dnr. 2015/280

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Revidering av utvecklingsstrategin
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Förslag till utvecklingsstrategi 2017-2019, Vision 2025 enligt utskottet för
stöd och strategis förslag från den 12 april 2016 antas.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog år 2013 utvecklingsstrategi för åren 2014-2016.
Strategin är indelad i sex målområden med sammanlagt 15 inriktningsmål.
Med anledning av att utvecklingsstrategin upphör att gälla efter år 2016
behöver en revidering göras.
Syftet med projektet är att se över nu gällande inriktningsmål och
indikatorer. Inriktningsmålen ska utvärderas genom mätbara indikatorer.
Projektet ska leverera ett förslag till utvecklingsstrategi med högst
15 inriktningsmål. En utgångspunkt är att antalet mål inte ska öka, eftersom
en effektiv resultatstyrning förutsätter få mål. Kommunstyrelsens utskott
för stöd och strategi är styrgrupp i arbetet och den kommunövergripande
analysgruppen med tjänstemän från olika förvaltningar är arbetsgrupp.
Kommunchefens ledningsgrupp är referensgrupp.
Förslag till ny utvecklingsstrategi ska lämnas till kommunstyrelsen för
antagande senast i mars 2016 och kommunfullmäktige i april 2016.
Den nu gällande utvecklingsstrategin remitterades till samtliga politiska
partier för synpunkter till den 15 september 2015. Efter att arbetsgruppen
sammanställt ett förslag med utgångspunkt från remissvaren hölls ett
dialogcafé med styrgruppen, samt samtliga nämndordförande och
gruppledare i kommunfullmäktige. Utifrån synpunkterna på dialogcaféet
tog arbetsgruppen fram ett nytt förslag som godkändes av styrgruppen och
remitterades till samtliga nämnder och Linde Stadshus AB för synpunkter.
Den nya förslaget innehåller 10 inriktningsmål. Styrgruppen har därefter
tagit ställning till inkomna remissvar och föreslagit målvärden på
indikatorerna. Efter kommunstyrelsens beslut om återremiss i mars 2016
har styrgruppen arbetat om förslaget.
Bakgrund
Att ha en utvecklingsstrategi med väl formulerade inriktningsmål som har
mätbara och påverkbara indikatorer gör att det blir bättre kvalitet i
kommunens arbete med ledning och styrning. Väl formulerade och tydliga
inriktningsmål ökar också förutsättningarna för att nämndernas mål blir
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tydliga och distinkta. Eftersom en strävan finns att målen ska vara
medborgarfokuserade och indikatorerna ska vara resultatindikatorer som
visar på vilken kvalitet medborgarna får, kommer även resultatet
medborgarna till gagn.
Processen
Arbetet med att ta fram ett förslag till ny utvecklingsstrategi har haft tre
utgångspunkter:
Begränsning av antal mål
 Mål- och resultatstyrningens idé är att den begränsar. Genom att
prioritera och begränsa antalet mål och indikatorer gör att fokus och
kraft läggs på att genomföra aktiviteter som syftar till att förbättra
verksamheten och uppnå målen.
 Kommunens styrsystem som helhet har till uppgift att lösa
kommunens prioriterade problemområden. Det innebär att målen
inte kan täcka in all verksamhet, utan en politisk prioritering
behöver göras så att verksamheten kan fokusera på de viktigaste
förbättringarna eller de som är strategiskt viktiga. Målen på
kommunfullmäktigenivå bör innefatta de största verksamheterna,
samt det som är viktigt för kommunens framtid. Målen för
kommunstyrelsen och nämnderna fokuserar därefter på
verksamhetens egna förutsättningar och problemområden.
Fokus på resultat
 Målen och indikatorerna bör vara resultatfokuserade, alltså
formuleras utifrån vad som ska levereras i form av tjänster till
medborgaren/den enskilde. Vad kan medborgaren/den enskilde
förvänta sig av den service och de tjänster som kommunen
levererar? Vilka resultat ska vi uppnå? Alltså mål som ska leda till
en förbättring för de vi är till för.
 Det finns ingen direkt koppling mellan insatta resurser och högre
kvalitet i verksamheten. Därför bör man undvika att sätta mål och
indikatorer som fokuserar på resurser och produktion, vilket är
sådant som kan köpas, och som inte per automatik ger en bättre
tjänst till medborgarna/den enskilde.
Påverkbara mål och indikatorer
 Målen och indikatorerna som används i styrningen bör vara sådana
att kommunen i stor utsträckning kan påverka resultatet. Annars blir
de inte styrande och verksamheterna kan jobba hårt för att försöka
uppfylla mål som kommunen inte har någon större påverkan att
ändra. Det är kanske andra aktörer i regionen, på nationell eller
internationell nivå som äger frågan och påverkar resultatet.
 De indikatorer som målen utvärderas genom bör vara stabila så att
de går att jämföra med andra kommuner och över tid.
Som ett resultat av en utvärdering av den befintliga utvecklingsstrategin
utifrån dessa utgångspunkter och genomförd remissomgång och
dialogcafé har antalet mål minskat från 15 till 10. De mål som tagits bort
har antingen varit svåra att mäta, eller inte fokuserat på resultat, utan på
aktiviteter eller varit svåra för kommunen att påverka. Samma gäller för
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de borttagna indikatorerna. Vissa indikatorer som varit kopplade till
mål som tagits bort har flyttats till andra mål.
Under processen har styrgruppen också kommit fram till att
målområdena ska tas bort. Främst med anledning av att behovet av
kategorisering har minskat då det nu endast är 10 mål. Men även för att
det är svårt att kategorisera flera av målen, eftersom de kan syfta till
flera olika målområden.
Det har under arbetets gång framkommit att två aspekter är svåra att
isolerat målsättas, utan de fungerar mer som tvärgående perspektiv som
återkommer i flera mål. Dessa aspekter är hållbarhet och folkhälsa.
Hållbarhet
Hållbar utveckling består av samverkan mellan tre delar:
 Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara
vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att
minska påverkan på naturen och människans hälsa.
 Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt
och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov
uppfylls.
 Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga
och materiella resurser på lång sikt.
Folkhälsa
Det finns flera olika bestämningsfaktorer som påverkar folkhälsan,
däribland arbetsmiljö, arbetslöshet, boende, trafik, utbildning, jordbruk
och livsmedel, fritid och kultur, socialförsäkring, socialtjänst, hälso- och
sjukvård. Även faktorer som till exempel tobak, alkohol, matvanor,
motion och sömnvanor spelar in, liksom socialt stöd, barns
vuxenkontakter och sociala nätverk.
Sammanställning av remissomgången till nämnderna och Linde
Stadshus AB, samt styrgruppens ställningstagande till
ändringsförslagen
Syftet med remissen till nämnderna och Linde Stadshus AB var att
nämnderna och bolagskoncernen skulle få lämna synpunkter på förslaget
till reviderad utvecklingsstrategi med inriktningsmål och indikatorer. Det
som inte var med i remissomgången var målvärden för indikatorerna,
eftersom resultatet för flera av indikatorerna kan fås först efter årsskiftet
och det bör vara dessa värden som utgör utgångsvärden.
Här följer en sammanställning av remissomgången och styrgruppens
ställningstagande till ändringsförslagen, inklusive styrgruppens
ställningstagande efter kommunstyrelsens återremiss i mars 2016:
Barn- och utbildningsnämnden: Ställer sig bakom revideringen.
Socialnämnden: Ställer sig positiva till revideringen.
Bergslagens miljö- och byggnämnd: För att inte krocka med arbetet som
genomförs under benämningen ”Samhällsbyggnad Bergslagen” måste

4
revideringen med mål för BMB:s del genomföras först. BMB anser att
det målarbete som ska utföras av de fyra samverkanskommunerna är så
viktigt, att det måste prioriteras i första hand.
Linde Stadshus AB: Saknar indikator till Mål 5, byggande av lägenheter.
I nuvarande utvecklingsstrategi finns 40 per år under 2014-2016 dvs 120
st det har byggts ca 110 st (inkl Ålkilsbacken) till 2016 års utgång.
Styrgruppens kommentar: Ställer sig bakom förslaget. En ny indikator
kopplad till byggande av lägenheter finns i mål 5.
Tillväxtutskottet:
 Den svarta texten i inledningen föreslås flyttas högst upp.
Styrgruppens kommentar: Hela inledningsstycket har setts över
och ändrats.


I mål 1 är begreppet upplever inte ultimat. Tillväxtutskottet ser
gärna ett mål formulerat utan känslor.
Styrgruppens kommentar: Indikatorerna bygger på personers
upplevelser av den kommunala servicen. Det är svårt att vara
objektiv och säga att vi ger en bra kommunal service om de vi är
till för inte upplever det. Det är själva upplevelsen som mäts i
indikatorerna. Därför föreslås att igen ändring görs.



Till mål 2 räcker inte riktigt indikatorerna till, någonting om
personalomsättning bör inkluderas. Vad har vi som gör att
personalen vill vara kvar hos oss?
Styrgruppens kommentar: Det är svårt att bedöma vilken
personalomsättning som är optimal. En viss personalomsättning
behövs och kanske är önskvärd. Vad har vi som gör att
personalen vill vara kvar hos oss fångas upp i indikatorn:
Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå
till arbetet. Därför föreslås att igen ändring görs.



I mål 3 säger indikatorerna ingenting om volymen, förutom
kulturenhetens delar. Bör innefatta även kulturskolans
verksamhet, alltså bör även barn- och utbildningsnämnden arbeta
med inriktningsmålet.
Styrgruppens kommentar: Håller med. Kultur i skolan och kultur
i förskolan bör läggas till.



Om indikatorn besökare vid kommunens bibliotek ska vara kvar,
ska den även inkludera bokbussen. Tillväxtutskottet anser dock
att det är en verksamhetsfråga.
Styrgruppens kommentar: Håller med om att bokbussen ska
läggas till. Är ändrat i förslaget.



Den borttagna indikatorn Skillnaden mellan antalet
deltagartillfällen för pojkar och flickor ska minska med 15
procent till och med år 2019 borde läggas till igen.
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Styrgruppens kommentar: Den är fortfarande kvar, men är
omformulerad till Fördelning av andelen deltagartillfällen för
pojkar och flickor (aktivitetsbidrag).


Antalet föreningsaktiviteter bör mätas, t.ex. genom
aktivitetsbidrag.
Styrgruppens kommentar: Räcker med föregående aktivitet om
könsfördelning. Antalet föreningsaktiviteter är svårt att styra och
det är osäkert vad det säger. Därför föreslås att igen ändring
görs.



I mål 4 är det viktigt att ny industrimark inte faller bort, bör
finnas för att nya företagare ska kunna etablera sig.
Styrgruppens kommentar: Ställer sig bakom förslaget. En
indikator om ständigt tillgänglig industrimark kopplad till mål 4
är tillagd.



I mål 5 vill tillväxtutskottet skicka med frågan vad är målvärdet?
När är vi attraktiva?
Styrgruppens kommentar: Målvärden föreslogs av styrgruppen
den 29 februari och var inte med i remissomgången.



I mål 6 vill tillväxtutskottet återigen poängtera känsloordet
upplever.
Styrgruppens kommentar: Samma som mål 1. Det är själva
upplevelsen som mäts i indikatorerna.



Gällande medborgardialoger – Vilket antal är ett bra målvärde
och vad säger antalet om kvaliteten eller delaktigheten på dem?
Ska man mäta antalet medborgardialoger eller antalet unika
deltagare i medborgardialogerna? Tillväxtutskottet skickar med
frågan om det är ett kvalitativt eller kvantitativt mått?
Styrgruppens kommentar: Det är ett kvantitativt mått och
styrgruppen håller till stor del med i kommentaren. Men det
anses ändå som viktigt att få igång medborgardialoger. Därför
föreslår styrgruppen att man sätter ett antal ärenden i KS/KF per
år där medborgardialog ska göras. Definitionen av
medborgardialog är som i Riktlinjer för medborgardialog.



I mål 7 vill tillväxtutskottet ta bort så långt som möjligt i
inledningstexten.
Styrgruppens kommentar: Håller med. Är ändrat i förslaget.



I mål 8 vill tillväxtutskottet återigen hitta ett annat ord än
upplever.
Styrgruppens kommentar: Samma kommentar som tidigare.



Tillväxtutskottet vill lägga till en indikator om tillgången till
barnomsorg. Den faller in på flera ställen, t.ex. under mål 5 eller
mål 8.
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Styrgruppens kommentar: Det är behovsstyrt och bör hanteras
vid behov på nämndnivå, inte beslutas på KF-nivå som kanske
inte möter det behov som finns.


Även kommunstyrelsen bör arbeta med mål 10.
Styrgruppens kommentar: Håller med. Är ändrat i förslaget.

Styrgruppen har dessutom gjort några förändringar i måltexter och
indikatorer efter kommunstyrelsens återremiss. Alla förändringar som
gjorts efter återremissen syns i rött i det nya förslaget till
kommunstyrelsen.

Bengt Storbacka (S)
Ordförande i kommunstyrelsens
utskott för stöd och strategi

Malin Sjöberg
Kommunstrateg

Utvecklingsstrategi
Vision 2025
År 2017-2019
Version 2016-04-12

›› Strategi
Plan/program
Riktlinje
Regler och instruktioner

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 2016För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolagskoncernen.
Dokumentet gäller till och med: 2019.
Uppföljning av strategin: Genomförs årligen vid delårs- och årsbokslut.
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Lindesberg – Bergslagens själ
Lindesbergs kommun ska genom nydanande
insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara det
naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och
angränsande delar av Mälardalen.

INLEDNING
I Lindesbergs kommun ges alla möjlighet att växa och förverkliga sina liv. Vi satsar på
skolan, främjar arbete och företagande, underlättar för näringslivet och hjälper arbetslivet med
kompetensförsörjning. Vi ska bli en av Sveriges främsta skolkommuner, ge de bästa
möjligheterna till arbete och eget företagande och erbjuda en rik, varierad fritid. Lokal
utveckling gör kommunen hållbar i både tätorter och på landsbygden. Vare sig du är beroende
av samhällets stöd eller inte, lever både gammal och ung ett gott och tryggt liv i kommunen.
Dina drömmar, behov och ambitioner är centralt för kommunens utveckling!
Med den vackra Bergslagsnaturen som närmaste granne är det lätt att hitta ett hem att trivas i,
från Kloten i norr till Fellingsbro i söder. I Lindesberg har vardagen sin naturliga gång. Här
finns de livliga centralorterna och landsbygdens lugn. Kommunikationer, ett sjudande
affärsliv, attraktiva bostäder, industrimark och ett varierat och rörligt arbetsliv är självklart.
Här bygger vi ett hållbart samhälle som inkluderar alla människor. En god välfärd och rika
möjligheter med ett sprudlande kultur- och föreningsliv ger det lilla extra som vi behöver.
Förutsättningarna för handel och näringsliv är utmärkta. I kommunen finns en framsynt
planberedskap så olika boendealternativ i attraktiva lägen snabbt erbjuds likaväl som mark för
industrietablering och effektivt företagsstöd.
I Lindesbergs kommun finns unika förutsättningar med flera idrottsanläggningar och klubbar
som erbjuder bredd- och elitverksamhet. Här finns sjukvård på nära håll var du än befinner
dig och akutsjukhus på huvudorten. De goda kommunikationerna gör det enkelt att pendla.
Lindesbergs kommun ligger i hjärtat av Bergslagen och har drygt 23 500 invånare.
Näringslivet präglas både av historisk tillverkningsindustri och många nya små och stora
företag inom både teknik, tjänste- och varuproduktion.
Utvecklingsstrategin sätter invånarna i fokus. Vad vill de? Vad tycker de är viktigt? Det som
är avgörande för en positiv utveckling i Lindesbergs kommun är inställningen, kulturen och
attityden i och till den kommunala verksamheten både hos medborgarna och
kommunanställda. Det är betydelsefullt att vi inser våra styrkor och svagheter och på det sättet
arbetar för att utvecklas som kommun. Utvecklingsstrategin är ett långsiktigt styrdokument
som behöver tid att genomföras.
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VIKTIGA BEGREPP
Vision: En kortfattad framtidsbild hur vi vill att kommunen ska uppfattas år 2025.
Inriktningsmål: Inriktningsmålen säger vad som är viktigt att uppnå utifrån ett
kommunfullmäktigeperspektiv. De säger dock inget om hur resultaten ska uppnås.
Indikator: Indikatorer mäter hur väl ett mål är uppfyllt och syftar till att visa på
verksamhetens utveckling.
Medborgare: I detta dokument utvidgas begreppet medborgare till att både
innefatta kommuninvånarna och andra som tar del av den kommunala servicen.
Barn och unga: Barn avser åldrarna 0-18 år och unga åldrarna 13-25 år
(begreppet unga enligt definition från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällefrågor).
Det finns två olika tvärperspektiv som genomsyrar flera av inriktningsmålen och
indikatorerna – hållbar utveckling och folkhälsa:
• Hållbar utveckling består av samverkan mellan tre delar: 1. Ekologisk
hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och
ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och
människans hälsa. 2. Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett
långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga
behov uppfylls. 3. Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med
mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

• Folkhälsa handlar om hälsan i befolkningen både när det gäller nivå och
fördelning. Viktiga bestämningsfaktorer för en god och jämlik hälsa är
livsvillkor som uppväxtvillkor, delaktighet och inflytande, utbildning,
sysselsättning, sociala nätverk miljö samt levnadsvanor som matvanor, fysisk
aktivitet, sömn, tobaks- och alkoholvanor.

4

INRIKTNINGSMÅL
Hög kvalitet ska vara ledord i den kommunala verksamheten. Det innefattar att verksamheten
ska bedrivas effektivt så att medborgarna får bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad.
Mål 1

Indikatorer

Medborgarna
upplever bra
kommunal
service med
kvalitet.

Andel av de som skickar in en enkel
fråga via e-post som får svar inom två
arbetsdagar (%)
Andel av de som tar kontakt med
kommunen via telefon som får ett
direkt svar på en enkel fråga (%)
Andel av de som via telefon ställt en
enkel fråga som uppfattar att de får ett
gott bemötande (%)
Kommunens webbinformation till
medborgarna (informationsindex, %)
NKL (Nöjd-Kund-Lindesberg),
sammanvägt resultat av
kundundersökningar från
verksamheterna grundskola, hemtjänst,
särskilt boende (andel i % som svarat
något av de två högsta alternativen av
en femgradig skala)

Ansvariga för
målet: Samtliga
nämnder och
Linde Stadshus
AB

Utfall 2017
2015
91
92

2018

2019

94

96

43

55

65

75

98

99

99

100

77

80

85

90

83

85

87

90

Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen
både för boende i kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera,
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna.
Mål 2

Indikatorer

Lindesbergs
kommun är en
attraktiv
arbetsgivare.

Andel tillsvidareanställda med
heltidsanställning (%)
Andel medarbetare med en
tillsvidareanställning (%)
Sjukfrånvaro hos medarbetare (%)
Resultat i medarbetarenkätens fråga om
uppföljning och utvärdering av enhetens
mål (poäng av 5, avser både kommun
och koncern)
Resultat i medarbetarenkätens fråga om
att se fram emot att gå till arbetet
(poäng av 5, avser både kommun och
koncern)

Ansvariga för
målet: Samtliga
nämnder och
Linde Stadshus
AB
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Utfall 2017
2015
64,5
65

2018

2019

65,5

66

82

84

86

90

5,5
3,8

5
4

5
4,2

5
4,5

4,0

4,2

4,4

4,5

Lindesbergs kommuns traditioner, historia och kulturutbud gör kommunen unik. Det breda
utbudet av kultur- och föreningsverksamhet ökar attraktiviteten och bidrar till en levande
kommun och social hållbarhet.
Mål 3

Indikatorer

I Lindesbergs
kommun finns ett
kultur- och
föreningsliv för
alla.

Antal besök i kommunens bibliotek,
inklusive bokbussen (antal/invånare)
Andel deltagande barn och elever i
”kultur i skolan” och ”kultur i
förskolan” (vissa årskurser erbjuds
årligen) (andel i % av barn 1-5 år, samt
elever åk F-9)
Fördelning av andelen deltagartillfällen
för pojkar och flickor (aktivitetsbidrag)
(%)

Ansvarig för
målet: KS, BUN

Utfall 2017
2015
11,2
11,4

2018

2019

11,9

12

21

21

21

21

58/42

56/44

54/46

50/50

Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt som är avgörande för
kommunens utveckling. Ett prestigelöst förtroende mellan företagare, tjänstemän och politiker
är betydelsefullt. God tillgänglighet och service från kommunens alla verksamheter är viktigt
för företagens utveckling.
Mål 4

Indikatorer

Lindesbergs
kommun är
attraktiv för nya
och befintliga
företag.

Nöjd-Kund-Index i undersökningen
Insikt (index av 100)
Företagsklimat enligt Svenskt
Näringslivs enkätdel (ranking av 290
kommuner)
Antal nystartade företag (antal per 1000
invånare)
Planlagd (oexploaterad) industrimark
som ständigt finns tillgänglig per år
nära de mest efterfrågade orterna (antal
ha)
Antal avstyckade och klara villatomter
som finns tillgängliga per år främst i de
mest efterfrågade områdena (antal)

Ansvariga för
målet: KS, BMB

Antal planlagda tomter för
flerbostadshus som finns tillgängliga
per år främst i de mest efterfrågande
områdena (antal)
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Utfall 2017
2015
63
65

2018

2019

68

72

221

200

175

150

3,6

4

4,5

5

35

10

10

10

10

20

20

20

2

2

2

2

Lindesbergs kommun tar fasta på sin strategiska placering i regionen för att vara en attraktiv
kommun att bo och leva i. Aktuella översiktsplaner och en god planberedskap för byggande i
hela kommunen ska finnas. Tillgång till bostäder, grönområden och kommunikationer är
viktig. Besöksnäringen är betydelsefull för kommunens attraktivitet och den lokala ekonomin.
Mål 5

Indikatorer

Lindesbergs
kommun är
attraktiv för
invånare, turister
och andra
besökare.

Antal invånare (antal)
Antal gästnätter (antal, tusental)
Antal besökare på utvalda turistmål i
kommunen (antal, tusental)
Antal nya lägenheter främst i de mest
efterfrågade orterna (antal)

Utfall
2015
23562
88 t
(2014)
292 t

2017

2018

2019

300 t

310 t

325 t

8

50

50

50

23800 24100 24500
90 t
91 t
92 t

Ansvariga för
målet: KS, Linde
Stadshus AB

Delaktighet och inflytande är grundläggande för social hållbarhet. Att Lindesbergs kommun
möjliggör för medborgarna att påverka sin livssituation är viktigt.
Mål 6

Indikatorer

Medborgarna
upplever att de är
delaktiga i
kommunens
verksamheter.

Nöjd-Inflytande-Index i medborgarundersökningen (index av 100)
Antal medborgardialoger (antal
ärenden i KS/KF där medborgardialog
används. Definieras i Riktlinjer för
medborgardialog)
NIL (Nöjd-Inflytande-Lindesberg),
sammanvägt resultat av
kundundersökningar från
verksamheterna grundskola, hemtjänst,
särskilt boende (andel i % som svarat
något av de två högsta alternativen av
en femgradig skala)

Ansvariga för
målet: Samtliga
nämnder, Linde
Stadshus AB
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Utfall 2017
2015
36
(2014)
4

2018

2019

42

-

4

4

67

75

80

70

Lindesbergs kommun ska vara en förebild i arbetet med att ha en hållbar ekologisk utveckling
genom att minska sin klimatpåverkan.
Mål 7

Indikatorer

Lindesbergs
kommun har en
hållbar ekologisk
utveckling.

Andel ekologiska livsmedel (%)
Koldioxidutsläpp för kommunens
tjänsteresor (ton CO2)
Energianvändning i kommunens
lokaler, inklusive verksamhetsel
(kWh/m2)
Antal resor med kollektivtrafik (antal,
tusental, kommunen geografiskt)

Ansvariga för
målet: Samtliga
nämnder, Linde
Stadshus AB

Utfall
2015
30
439

2017

2018

2019

32
426

34
415

35
400

175
170
(2014)

168

165

826 t

885 t

900 t

870 t

Livsvillkor och levnadsvanor under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för hälsan
under hela livet. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska genomsyra kommunens alla
verksamheter.
Mål 8

Indikatorer

Barn och unga
Barnfattigdomsindex, andel barn i
ges en bra och
ekonomiskt utsatta hushåll (%)
trygg start i livet. Upplevd trivsel och trygghet i skolan
(%)
Ansvariga för
målet: SN, BUN

Utfall 2017
2015
16,8
16
(2013)
88
100

2018

2019

15,5

15

100

100

En genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en aktiv
samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en god och
jämlik hälsa. Det livslånga lärandet sträcker sig i Lindesbergs kommun från förskolorna till
vuxenutbildningen och syftar till att rusta alla elever för fortsatta studier, arbete eller
entreprenörskap.
Mål 9

Indikatorer

Medborgarna har
tillgång till
utbildning som
ger goda
möjligheter till
egen försörjning.

Andel elever i åk 9 som är behöriga till
ett yrkesprogram (%)
Andel gymnasieelever med
grundläggande behörighet till
universitet och högskola (%)
Andel ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden eller studerar 2 år
efter fullföljd gymnasieutbildning (%)
Andel individer som fått arbete sex
månader efter avslutad yrkesutbildning
inom kommunens vuxenutbildning (%)

Ansvariga för
målet: BUN, KS

8

Utfall 2017
2015
75,1
100

2018

2019

100

100

73,7

80

83

86

57,2

65

70

75

70

75

82

85

Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och
utvecklande samhälle. Det stärker den sociala hållbarheten i samhället och är en viktig faktor
för god och jämlik hälsa. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja
en positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i åldrarna.
Mål 10

Indikatorer

Medborgarna ges
förutsättningar
för ett hälsosamt
liv och tryggt
åldrande.

Andel med eftergymnasial utbildning
(%)
Upplevd tillgång till GC-vägar,
möjligheter att utöva fritidsintressen,
tillgång till parker, grönområden och
natur, trygghet att vistas utomhus på
kvällar och nätter (index av 100)
Upplevd trygghet i äldreomsorgen (%)
Väntetid till särskilt boende från
ansökningsdatum till erbjudet
inflyttningsdatum (antal dagar)

Ansvariga för
målet: BMB, SN,
KS
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Utfall 2017
2015
27,3
28
(2014)
42
-

2018

2019

29

30

50

-

89
94

94
70

96
60

91
80

4. Månadsuppföljning mars 2016
Ärendebeskrivning

Sjukfrånvaron fortsätter att öka. 6,0 % är siffran till och med mars vilket kan jämföras med
5,87 % för motsvarande månad 2015. En ökning av sjukskrivningar ses inom grundskolan,
inte i jämförelse med motsvarande period förra året utan att det är en ökning för denna
första del av 2016. Djupare analys sker inriktat på specifika områden inom kommunens
alla verksamheter men specifikt på de arbetsplatser och verksamheter där genomsnittet
för sjukskrivningar avviker.

Årets två första månader (preliminära siffror) visar på en befolkningsminskning. Om man
jämför med föregående års första månader är storleken på invandringen densamma, men
det som ökat är inrikes utflyttningar.

För stöd och strategi är kostnaderna för stadsnät 2016 något osäkra, konsultkostnader och
kostnader för lantmäteriförrättningar belastar IT-enhetens budget. Prognosen för mars är
att IT-enheten håller budget. Ett överskott på personalbefrämjande åtgärder förväntas.

Gymnasieskolan redovisar ett överskott på 2,4 Mnkr per 31/3 2016. De största positiva
avvikelserna avser lokalkostnader och asylintäkter på Introduktionsprogrammen. Den
negativa posten är skolskjutsar.
Undervisning på Lindeskolan redovisar ett överskott, vilket beror på asylintäkter från
Migrationsverket på Introduktionsprogrammen. Intäkterna för kvartal 1 avser tre perioder
och brukar vara högre än intäkterna för kvartal 2 som avser enbart två perioder.
Överskottet kommer därför att kompensera andra halvan av vårterminen 2016. Prognosen
för alla program på Lindeskolan är budget i balans.

Skolskjuts på gymnasieskolan redovisar ett underskott och prognosen för helåret visar en
negativ avvikelse på 0,5 Mnkr pga. ökade kostnader för bl.a. elever utanför Örebro län.

Kulturskolan redovisar ett överskott på 0,3 Mnkr per 31/3 2016.

Sida 7 av 36

Socialförvaltningen uppvisar ett underskott på 2,1 Mnkr. Administrationen har en positiv
avvikelse på 0,1 Mnkr främst hänförligt till en vakant tjänst samt ännu outnyttjad budget för
förbrukningsinventarier.

Funktionsstöd uppvisar ett underskott på 0,8 Mnkr. Den personliga assistansen uppvisar
underskott på 1,8 Mnkr, främst hänförligt till övertalig personal efter att ärenden har
avslutats. Gruppboende redovisar en negativ avvikelse på 0,8 Mnkr hänförlig till ökade
personalkostnader till följd av extra resurs samt stort uttag av semester under de tre första
månaderna.

Verksamheten för externa placeringar, vuxna uppvisar ett överskott på 1,1 mnkr på grund
av lägre antal ärenden än budgeterat.

Individ- och familj redovisar ett överskott på 0,5 Mnkr. HVB barn samt HVB vuxen har
negativa avvikelser på 1,0 Mnkr respektive 0,6 Mnkr. Familjehem har ett underskott på
0,7 Mnkr på grund av högre kostnader för arvoden är budgeterat. Samtidigt har de olika
verksamheterna för ensamkommande barn uppvisat överskott på 4,0 Mnkr för HVBboende, 0,8 Mnkr för utslussningsverksamheten samt 1,0 Mnkr för administrationen.
Överskotten inom dessa verksamheter beror på att de är under uppbyggnad och ännu inte
har fått fulla kostnader för hyror, personal och liknande.

Inom Vård och omsorg har särskilt boende en negativ avvikelse på 1,1 Mnkr samt
hemtjänsten en negativ avvikelse på 1,6 Mnkr. Underskotten är hänförligt till semesteroch sjuklöner över budget samt extra resurs och palliativ vård inom hemtjänsten. Den
totala avvikelsen inom vård och omsorg är -1,9 Mnkr.
4.1. Handlingar
Manadsrapport mars.pdf (inkluderad nedan)
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Dnr 2016/1

Månadsrapport
Mars 2016

1 Måluppföljning
Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv
Sjukfrånvaron fortsätter att öka. 6,0 % är siffran till och med mars vilket kan jämföras med 5,87 %
för motsvarande månad 2015. En ökning av sjukskrivningar ses inom grundskolan, inte i jämförelse
med motsvarande period förra året utan att det är en ökning för denna första del av 2016. Djupare
analys sker inriktat på specifika områden inom kommunens alla verksamheter men specifikt på de
arbetsplatser och verksamheter där genomsnittet för sjukskrivningar avviker.

Attraktivitet och infrastruktur
Inriktningsmål: Attraktiva boendealternativ som passar alla grupper finns både i stad och på
landsbygd.
Indikator: Fram till år 2016 ska Lindesbergs kommun ökat sin befolkning med 150 personer per år
från och med 2012-12-31.

Kommunstyrelse, Månadsrapport
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Målet med att öka med 150 personer per år överstegs under år 2015, då befolkningsökningen var
293 personer. Befolkningen visar på en positiv trend under de tre senaste åren. Mellan år 2012 och
år 2013 ökade kommunens befolkning med 197 personer och mellan år 2013 och 2014 ökade
befolkningen med 93 personer. Befolkningsökningen i Lindesbergs kommun var näst störst i länet
år 2015 i faktiska tal. Befolkningen har ökat tack vare ett positivt invandringsnetto. Kommunen har
ett fortsatt negativt födelsenetto och inrikes flyttningsnetto.
Årets två första månader (preliminära siffror) visar på en befolkningsminskning. Om man jämför
med föregående års första månader är storleken på invandringen densamma, men det som ökat är
inrikes utflyttningar.

Trygg social utveckling och livslångt lärande
Inriktningsmål: Lindesbergs kommun verkar aktivt för att minska arbetslösheten.
Indikator: Ungdomsarbetslösheten mellan 18-24 år ska ligga under Örebro läns nivå år 2016.

Ungdomsarbetslösheten har minskat både i Lindesbergs kommun och i regionen mellan år 2013 och
Kommunstyrelse, Månadsrapport

3(14)

2015 och den har minskat mer i kommunen än i regionen. Årets första tre månader visar på en
ytterligare minskning.

Den totala arbetslösheten minskade också mellan år 2013 och 2014. Under år 2015 låg den på
ungefär samma nivå som året innan. Årets första tre månader visar inte på någon större förändring.
Det är dock stora skillnader mellan olika grupper. Arbetslösheten för utrikes födda ligger i mars
2016 på 37,7 procent i Lindesbergs kommun, vilket är ungefär i nivå med ett år tidigare, och
väsentligt högre än regionens siffror på 26,9 procent. Det är andelen öppet arbetslösa bland de
utrikes födda som är betydligt högre i Lindesbergs kommun än i regionen. Både
ungdomsarbetslösheten och den totala arbetslösheten ligger över Region Örebro läns nivåer.

Kommunstyrelse, Månadsrapport
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2 Ekonomiska uppföljningar i Mnkr
Drift totalt kommunen
Nettokostnad

Budget
janmars

Budgetavvikelse
jan-mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

0,0

0,2

0,2

0,9

0,9

0,0

Kommunstyrelsen

48,8

55,5

6,7

222,8

223,0

0,2

varav Tillväxt

14,4

22,2

7,8

88,8

88,8

0,0

varav Stöd och Strategi

15,3

16,6

1,3

67,0

67,2

0,2

varav VA/Renhållning

1,5

0,0

-1,5

0,0

0,0

0,0

varav
Överförmyndarverksamhet

0,9

0,6

-0,3

2,3

2,3

0,0

10,1

9,4

-0,7

38,2

37,8

-0,4

6,6

6,7

0,1

26,5

26,9

0,4

Barn- och
utbildningsnämnd

137,9

143,4

5,5

573,0

573,0

0,0

Socialnämnd

115,7

113,6

-2,1

469,6

469,6

0,0

3,5

3,1

-0,4

12,5

12,5

0,0

Totalt

306,0

315,9

9,9

1 278,8

1 279,0

0,2

Finansiering

337,2

322,5

14,7

-1306,8

-1290,2

16,6

31,2

6,6

24,6

28,0

11,2

16,8

Nämnd/förvaltning
Revision

varav Bergslagens
kommunalteknik
varav Räddnings- och
säkerhetsverksamhet

Bergslagens Miljö- och
byggnämnd

Resultat

Investeringar totalt kommunen
Nämnd/förvaltning

Kostnad

Prognos helår

Budget 2016

Budgetavvikelse

Kommunstyrelsen

0,4

33,1

32,1

-1,0

varav Tillväxt

0,4

15,7

15,7

0,0

varav Stöd och
strategi

0,0

0,9

0,9

0,0

varav
VA/Renhållning

0,0

9,0

8,0

-1,0

varav Bergslagens
kommunalteknik

0,0

7,5

7,5

0,0

Barn- och
utbildningsnämnd

0,0

3,1

3,1

0,0

Bergslagens Miljöoch byggnämnd

0,0

0,5

0,5

0,0

Totalt

0,4

36,7

35,7

-1,0
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Revision
Nettokostnad

Budget
jan-mars

Budgetavvikelse
jan-mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Revision

0,0

0,2

0,2

0,9

0,9

0,0

Totalt

0,0

0,2

0,2

0,9

0,9

0,0

Nämnd/förvaltning

Tillväxtförvaltningen
Drift
Nettokostnad

Budget
jan-mars

Budgetavvikelse
jan-mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Kommunikation

0,6

1,4

0,7

5,4

5,4

0,0

Vägbidrag

0,0

0,4

0,4

1,6

1,6

0,0

Turism

0,5

0,5

0,0

1,8

1,8

0,0

Utvecklingsenhet

2,0

2,6

0,6

10,5

10,5

0,0

Exploatering och
fastigheter

-0,3

1,5

1,5

6,1

6,1

0,0

Administration kultur

0,2

0,4

0,2

1,6

1,6

0,0

Anläggningar, hyror

4,2

4,2

0,0

16,9

16,9

0,0

Föreningsbidrag

0,2

1,6

1,4

6,3

6,3

0,0

Programverksamhet

0,1

0,4

0,3

1,6

1,6

0,0

Biblioteksverksamhet

2,5

2,7

0,2

10,7

10,7

0,0

Museiverksamhet

0,4

0,4

0,0

1,8

1,8

0,0

Samverkan

2,2

2,4

0,2

9,6

9,6

0,0

Utbildning

1,7

1,5

0,2

5,9

5,9

0,0

Arbetsmarknad

0,1

2,2

2,1

9,0

9,0

0,0

14,4

22,2

7,8

88,8

88,8

0,0

Verksamhet

Totalt

Investeringar
Kostnad

Prognos helår

Budget 2016

Budgetavvikelse
helår

Resecentrum
Lindesberg

0,3

0,5

0,5

0,0

Hållplatsåtgärder

0,0

0,3

0,3

0,0

Ny väg Frövi N:a
Bangatan

0,1

10,0

10,0

0,0

Gång-cykelväg södra
infarten Kyrkogård

0,0

1,1

1,1

0,0

Gång-cykelväg
Brodalen etapp 3

0,0

1,0

1,0

0,0

Nytt villaområde
Lindesberg

0,0

2,0

2,0

0,0

Investeringsprojekt
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Kostnad

Prognos helår

Budget 2016

Budgetavvikelse
helår

Lindesjön runt

0,0

0,1

0,1

0,0

Julbelysning
Lindesberg

0,0

0,4

0,4

0,0

Möbler nya
resecentrum

0,0

0,3

0,3

0,0

Totalt

0,4

15,7

15,7

0,0

Investeringsprojekt

Stöd och strategi
Drift
Nettokostnad

Budget
jan-mars

Budgetavvikelse
jan-mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Kommunledning

0,8

1,1

0,3

4,8

4,8

0,0

Politiskverksamhet

1,2

1,6

0,4

6,6

6,6

0,0

Ekonomistyrning

0,5

0,6

0,1

2,2

2,2

0,0

Kanslienhet

2,5

2,9

0,4

11,6

11,6

0,0

Personalenhet

2,3

2,3

0,0

9,4

9,4

0,0

Ekonomienhet

1,0

1,7

0,7

7,0

7,0

0,0

Övrig verksamhet

0,4

0,1

-0,3

0,3

0,3

0,0

IT-teleenhet

4,9

3,5

-1,4

14,3

14,3

0,0

Övrig gemensam
verksamhet

0,8

0,7

-0,1

2,8

2,8

0,0

Personabefrämjande
verksamhet

1,3

2,0

0,7

7,7

7,9

0,2

Måltidsverksamhet

-0,4

0,1

0,5

0,3

0,3

0,0

Totalt

15,3

16,6

1,3

67,0

67,2

0,2

Förvaltning

Kostnaderna för stadsnät 2016 är något osäkra, konsultkostnader och kostnader för
lantmäteriförrättningar belastar IT-enhetens budget. Prognosen för mars är att IT-enheten håller
budget. Ett överskott på personalbefrämjande åtgärder förväntas.
Investeringar
Kostnad

Prognos helår

Budget 2016

Budgetavvikelse
helår

E-tjänster

0,0

0,2

0,2

0,0

Säker kommunal
ledningsförmåga

0,0

0,2

0,2

0,0

Utrustning måltid

0,0

0,5

0,5

0,0

Totalt

0,0

0,9

0,9

0,0

Investeringsprojekt
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VA/Renhållning
Drift
Nettokostnad

Budget
jan-mars

Budgetavvikelse
jan-mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Vatten- och
avlopp

1,4

0,0

-1,4

0,0

0,0

0,0

Renhållning

0,1

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

Totalt

1,5

0,0

-1,5

0,0

0,0

0,0

VA/Renhållning

Investeringar
Kostnad

Prognos helår

Budget 2016

Budgetavvikelse
helår

Mindre
ledningsarbeten

0,0

1,5

1,5

0,0

Rya vattenverk

0,0

3,0

3,0

0,0

Reningsverk
Lindesberg

0,0

1,0

1,0

0,0

VA, fastigheter reinvestering

0,0

0,5

0,5

0,0

Dagvattenhantering

0,0

2,0

1,0

-1,0

Mindre vaanläggningar

0,0

1,0

1,0

0,0

Totalt

0,0

9,0

8,0

-1,0

VA/Renhållning

Barn- och utbildningsnämnd
Drift
Barn- och
utbildningsförvaltning

Nettokostnad

Budget
jan-mars

Budgetavvikelse
jan-mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

27,1

29,4

2,3

118,3

118,8

0,5

Gymnasiesärskola

1,1

1,2

0,1

4,8

4,8

0,0

Central verksamhet

4,0

6,0

2,0

23,9

23,9

0,0

Gemensamverksamhet

9,4

10,0

0,6

40,0

40,0

0,0

Förskoleklasser

2,6

2,5

-0,1

5,8

5,8

0,0

Fritidshem

4,5

4,9

0,4

19,5

19,5

0,0

Grundskola

55,6

53,6

-2,0

219,

219,1

0,0

Förskola

29,6

31,2

1,7

123,4

123,4

0,0

Särskola

2,1

2,3

0,1

9,1

9,1

0,0

Fritidsgårdar

0,2

0,3

0,1

1,3

1,3

0,0

Kulturskola

1,6

1,9

0,3

8,0

7,5

-0,5

137,9

143,4

5,5

573,0

573,0

0,0

Gymnasieskola

Totalt

Kommunstyrelse, Månadsrapport
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Gymnasieskolan redovisar ett överskott på 2,4 Mnkr per 31/3 2016.
De största positiva avvikelserna avser lokalkostnader och asylintäkter på Introduktionsprogrammen.
Den negativa posten är skolskjutsar.
I samband med ny- och ombyggnationen på Lindeskolan utökades budgeten för hyror. De
förväntade hyreshöjningar sker dock i långsammare takt än beräknat. I april kommer hyresökningen
för H-huset att debiteras retroaktivt from januari och i augusti debiteras hyreshöjningen för K-huset.
Prognosen för lokaler är 1 Mnkr i överskott.
Undervisning på Lindeskolan redovisar ett överskott, vilket beror på asylintäkter från
Migrationsverket på Introduktionsprogrammen. Intäkterna för kvartal 1 avser tre perioder och
brukar vara högre än intäkterna för kvartal 2 som avser enbart två perioder. Överskottet kommer
därför att kompensera andra halvan av vårterminen 2016. Prognosen för alla program på
Lindeskolan är budget i balans.
Skolskjuts på gymnasieskolan redovisar ett underskott och prognosen för helåret visar en negativ
avvikelse på 0,5 Mnkr pga. ökade kostnader för bl.a. elever utanför Örebro län.
Kulturskolan redovisar ett överskott på 0,3 Mnkr per 31/3 2016.
Överskottet beror på lägre lönekostnader för Ledning och administration samt Kultur i grundskolan.
Även Kulturskoleverksamhet barn och ungdomar redovisar en positiv avvikelse vilket beror på att
intäkterna från musikskoleavgifter avser hela vårterminen 2016.
Kulturskolan aviserar ett underskott på 0,5 Mnkr vid årets slut pga. ökade lönekostnader för
Kulturskoleverksamhet barn och ungdom.
Resterande verksamheter inom barn- och utbildningsnämnden aviserar från budgetansvariga en
budget i balans för helåret 2016. En rektor i grundskolan har budget i flera verksamheter
(exempelvis: gemensam verksamhet, förskoleklass, fritidshem, grundskola, fritidsgård). Negativa
avvikelser mot budget per verksamhet är förhållandevis små och kan finansieras av små tillfälliga
överskott i en annan verksamhet 2016.
När det gäller asylintäkter finns prognos på förväntade intäkter med och när Migrationsverkets
beslut kommer med lång eftersläpning kan det påverka ekonomin snabbt retroaktivt.
Måltidskostnader är inte avstämda för våren 2016, utan görs till delårsbokslut per sista juni 2016.
Inom särskolans verksamhet finns obudgeterade kostnader under våren i storleksordningen 0,5
Mnkr. Samtidigt finns överskott i den gemensamma potten med socialförvaltningen och för
skolskjuts inom grundskola och särskola. Därför aviseras inte något budgetunderskott per sista
mars. Likaså obudgeterade kostnader för LSS-beslut som medför kostnader för barn- och
utbildningsförvaltningen inom fritidshem finansiseras inom barn- och utbildningsnämndens totala
ram för ordinarie verksamhet. (LSS är en rättighetslag för individer med särskilda behov).
Förskolan väntar fortfarande på beslut om förebyggande asyl. För våren innebär det ofinansierade
kostnader i dagsläget på ca 0,7 Mnkr.
I övrigt bör nämnas att när det gäller nybyggnation av förskoleenheter och ombyggnationer av
skolenheter är prognosen en budget i balans. Enligt plan ska projekten färdigställas 2016 och barnoch utbildningsnämnden har fått budget 2016 för ökad hyra.
Investeringar
Kostnad

Prognos helår

Budget 2016

Budgetavvikelse
helår

Gemensam verksamhet

0,0

0,3

0,3

0,0

Inventarier ny förskola

0,0

1,0

1,0

0,0

Inventarier grundskola

0,0

0,3

0,3

0,0

Investeringsprojekt
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Kostnad

Prognos helår

Budget 2016

Budgetavvikelse
helår

Undervisningsinventarier
gymnasieskolan

0,0

1,6

1,6

0,0

Totalt

0,0

3,1

3,1

0,0

Investeringsprojekt

Förskola och grundskola 2016:
Investeringsprojekten 2016 har sin tyngdpunkt på höstterminen 2016. Ombyggnationer och
nybyggnationer inom förskola och grundskola står inte klart och kan utrustas under våren 2016.
Investeringsprojekten är till största del inventarier till ny- och ombyggnationer. Avvikelsen mot
budget kommer alltså att öka under våren, men prognosen för hela 2016 är att förskola och
grundskola färdigställer investeringsprojekten under 2016 och har en budget i balans för
investeringsprojekten. Även projekten på gymnasieskolan beräknas färdigställas under året.

Socialnämnd
Nettokostnad

Budget
jan-mars

Budgetavvikelse
jan-mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Administration

2,9

3,1

0,1

0,0

12,2

0,0

Funktionsstöd

30,5

29,6

-0,8

0,0

124,3

0,0

Individ- och familj

18,4

19,0

0,5

0,0

75,9

0,0

Vård och omsorg

63,9

61,9

-1,9

0,0

257,2

0,0

115,7

113,6

-2,1

0,0

469,6

0,0

Socialförvaltningen

Totalt

Socialförvaltningen uppvisar ett underskott på 2,1 Mnkr. Administrationen har en positiv avvikelse
på 0,1 Mnkr främst hänförligt till en vakant tjänst samt ännu outnyttjad budget för
förbrukningsinventarier.
Funktionsstöd uppvisar ett underskott på 0,8 Mnkr. Den personliga assistansen uppvisar underskott
på 1,8 Mnkr, främst hänförligt till övertalig personal efter att ärenden har avslutats. Gruppboende
redovisar en negativ avvikelse på 0,8 Mnkr hänförlig till ökade personalkostnader till följd av extra
resurs samt stort uttag av semester under de tre första månaderna. Verksamheten för externa
placeringar, vuxna uppvisar ett överskott på 1,1 mnkr på grund av lägre antal ärenden än budgeterat.
Individ- och familj redovisar ett överskott på 0,5 Mnkr. HVB barn samt HVB vuxen har negativa
avvikelser på 1,0 Mnkr respektive 0,6 Mnkr. Familjehem har ett underskott på 0,7 Mnkr på grund
av högre kostnader för arvoden är budgeterat. Samtidigt har de olika verksamheterna för
ensamkommande barn uppvisat överskott på 4,0 Mnkr för HVB-boende, 0,8 Mnkr för
utslussningsverksamheten samt 1,0 Mnkr för administrationen. Överskotten inom dessa
verksamheter beror på att de är under uppbyggnad och ännu inte har fått fulla kostnader för hyror,
personal och liknande.
Inom Vård och omsorg har särskilt boende en negativ avvikelse på 1,1 Mnkr samt hemtjänsten en
negativ avvikelse på 1,6 Mnkr. Underskotten är hänförligt till semester- och sjuklöner över budget
samt extra resurs och palliativ vård inom hemtjänsten. Den totala avvikelsen inom vård och omsorg
är -1,9 Mnkr.
Investeringar
Investeringsprojekt

Totalt

Kommunstyrelse, Månadsrapport

Utfall

Helårsprognos

Budget 2016

Budgetavvikelse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Bergslagens Miljö- och byggnämnd
Bergslagens Miljöoch byggnämnd

Kostnad

Budget
jan-mars

Budgetavvikelse
jan-mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Nämnd, adm, mm

0,6

0,5

-0,1

1,8

1,8

0,0

Mätningskontor

0,6

0,4

-0,2

1,7

1,7

0,0

Stadsarkitektkontor

0,4

0,1

-0,3

0,6

0,6

0,0

Miljökontor

1,0

1,0

0,0

4,1

4,1

0,0

Trafikenhet

0,1

0,1

0,0

0,4

0,4

0,0

Livsmedel

0,0

0,2

0,2

0,6

0,6

0,0

Totalt BMB

2,7

2,3

-0,4

9,2

9,2

0,0

Nämnd, adm, mm

0,4

0,5

0,1

1,8

1,8

0,0

Mätningskontor

0,6

0,4

-0,2

1,7

1,7

0,0

Stadsarkitektkontor

0,4

0,1

-0,3

0,6

0,6

0,0

Miljökontor

1,0

1,0

0,0

4,1

4,1

0,0

Trafikenhet

0,1

0,1

0,0

0,4

0,4

0,0

Livsmedel

0,0

0,2

0,2

0,6

0,6

0,0

Lindesberg
specifikt

1,,1

0,8

-0,2

3,3

3,3

0,0

Totalt Lindesberg
kommun

3,5

3,1

-0,4

12,5

12,5

0,0

Totalt BMB, fyra
kommuner

Lindesbergs
kommun

Ett minusresultat på -0,4 mnkr, beroende på att vi inte har fakturerat fullt ut på mätningskontoret
och för bygglov under de första månaderna.
Investeringar
Investeringsprojekt

Utfall

Helårsprognos

Budget 2016

Budgetavvikelse

Totalstationer GPS

0,0

0,5

0,5

0,0

Totalt

0,0

0,5

0,5

0,0

Räddnings- och säkerhetsverksamhet
Räddning- och
säkerhetsnämnd

Kostnad

Budget janmars

Budgetavvikelse
jan-mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Räddningstjänst

6,6

6,7

0,1

26,4

26,8

0,4

Civilförsvar

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

Totalt

6,6

6,7

0,1

26,5

26,9

0,4

Kommunstyrelse, Månadsrapport
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Överförmyndarverksamhet
Kostnad

Budget
janmars

Budgetavvikelse
jan-mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Överförmyndare

0,9

0,6

-0,3

2,3

2,3

0,0

Totalt

0,9

0,6

-0,3

2,3

2,3

0,0

Överförmyndarverksamhet

Bergslagens Kommunalteknik
Drift
Bergslagens
kommunalteknik

Nettokostnad

Budget
jan-mars

Budgetavvikelse
jan-mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Lokalvård

0,5

0,0

-0,5

0,4

0,0

-0,4

Väghållning, idrott

6,1

5,9

-0,2

23,9

23,9

0,0

Parkverksamhet

1,1

1,1

0,0

4,5

4,5

0,0

Fritidsanläggningar

2,4

2,4

0,0

9,4

9,4

0,0

10,1

9,4

-0,7

38,2

37,8

-0,4

Totalt

Investeringar
Kostnad

Prognos helår

Budget 2016

Budgetavvikelse
helår

Ombyggnad gata och va-anläggning
Brotorp

0,0

1,7

1,7

0,0

Dagvatten, centrala Lindesberg

0,0

1,0

1,0

0,0

Tillgänglighetsanpassning/trafikåtgärder

0,0

0,5

0,5

0,0

Hammarskogsån i Guldsmedshyttan

0,0

0,5

0,5

0,0

Prästbron

0,0

0,5

0,5

0,0

Reinvestering gatljusnät Ramsberg

0,0

1,0

1,0

0,0

Diverse investeringar idrott

0,0

1,5

1,5

0,0

Reinvesteringar lekplatser

0,0

0,5

0,5

0,0

Parkinvesteringar

0,0

0,3

0,3

0,0

Totalt

0,0

7,5

7,5

0,0

Investeringsprojekt

Finansförvaltning
Drift
Finansförvaltning
Arbetsgivaravg,
pensioner mm
Intern ränta
Kommunal skatt

Nettokostnad

Budget
jan-mars

Budgetavvikelse
jan-mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

5,7

15,1

9,4

60,5

60,5

0,0

-0,9

-1,0

-0,1

-3,5

-3,9

-0,4

-251,6

-252,7

-1,1

-1008,5

-1010,9

-2,4

Kommunstyrelse, Månadsrapport
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Nettokostnad

Budget
jan-mars

Budgetavvikelse
jan-mars

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Generella
statsbidrag

-84,8

-80,4

4,4

-341,1

-321,6

19,5

Finansiella
intäkter

0,0

-1,1

-1,1

-4,3

-4,3

0,0

Finansiella
kostnader

0,1

1,4

1,3

5,5

5,5

0,0

Avskrivningar

0,0

1,9

1,9

7,5

7,5

0,0

-5,7

-5,7

0,0

-22,9

-22,9

0,0

-337,2

-322,5

14,7

-1 306,8

-1 290,1

16,7

Finansförvaltning

Övriga finansiella
poster
Totalt

Likviditet
Kommunkonto 2016-03-31, 223 601 tkr

Kommunstyrelse, Månadsrapport
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Koncernkonto 2016-03-31, 309 494 tkr

Stadshus koncernen
Stadshuskoncernen
Stadshus
prognos
helår

Linde
Energi
prognos
helår

FALAB
prognos
helår

BELAB
prognos
helår

Elimineringar

Totalt

Intäkter

0,3

211,7

248,8

25,8

-51,3

435,4

Summa rörelsens intäkter

0,3

211,7

248,8

25,8

-51,3

435,4

-1,4

-51,5

-115,0

-34,1

51,3

-150,7

0,0

-101,1

-34,1

0,0

Summa rörelsens kostnader

-1,4

-152,6

-149,1

-34,1

Driftnetto

-1,1

59,2

99,8

-8,3

149,5

Avskrivningar

0,0

-21,9

-87,0

-0,1

-109,0

Jämförelsestörandeposter

0,0

0,0

1,7

0,0

1,7

Rörelseresultat

-1,1

37,2

14,4

-8,4

42,1

Summa finansiella poster

-2,0

-1,2

-28,2

-0,1

Resultat före skatt och
bosklutsdispositioner

-3,1

36,0

-13,8

-8,5

Koncernen

Drift
Fastighetsunderhåll/Energikostnader

-135,2
51,3

0,0

-285,9

-31,4
10,7

Summa finansiella poster
Resultat före skatt och
bosklutsdispositioner

Kommunstyrelse, Månadsrapport
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5. Fördelning av extra statsbidrag för ökat flyktingmottagande
Ärendebeskrivning

Riksdagen har beslutat (Regeringens proposition 2015/16:47) att fördela 9,8 miljarder
kronor som tillfälligt stöd till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen.
För Lindesbergs kommun innebär det en förstärkning på 76,6 Mnkr. Det tillfälliga stödet
utbetalades 2015, men avser även att täcka kostnader som kan förväntas uppstå 2016.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2016, § 9 att fördela 21,2 Mnkr i 2016 års
budget till nämnderna enligt följande:

•
•
•

Socialnämnden 1 Mnkr
Barn- och utbildningsnämnden 17 Mnkr
Kommunstyrelsen 3,2 Mnkr

Dessutom uppdrogs till kommunstyrelsen att återkomma med förslag på fördelning
för kvarvarande statsbidrag med 44,4 Mnkr. Kommunstyrelsen har i sin tur lämnat
kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag på fördelning för det kvarvarande
statsbidraget.

Kommunledningskontoret föreslår i en tjänsteskrivelse från ekonomichefen daterad den 20
april 2016 att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kommunstyrelsen tillförs 6,9 Mnkr i driftbudget
Det ökade driftanslaget finansieras ur avsatt anslag på finansförvaltningen
(omdisponering)
Ombudgetera 1,5 Mnkr avseende fritidsaktiviteter från Barn- och
utbildningsnämnden till Socialnämnden.
Kommunstyrelsen tillförs 6,4 Mnkr i investeringsbudget för projekt inom
idrottsanläggningar, gata och park.
Kommunstyrelsen tillförs 1 Mnkr i investeringsbudget för inventarier och teknisk
utrustning på tillväxtförvaltningen.
Kommunstyrelsen tillförs 5 Mnkr i investeringsbudget för inköp av bokbuss.
Sida 9 av 36

7.
8.
9.

Kommunstyrelsen tillförs 0,5 Mnkr i investeringsbudget för inventarier,
måltidsenheten.
Socialnämnden tillförs 4,0 Mnkr i investeringsbudget för inventarier.
Investeringarna finansieras ur det egna kapitalet

5.1. Handlingar
201604 Fördelning av statsbidrag för ökat flyktingmottagande.pdf (inkluderad nedan)
Kopia av Drift och underhåll BKT extra 2016-2017.pdf (inkluderad nedan)
Statsbidrag 201604 bilaga 2.pdf (inkluderad nedan)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-04-20
Kommunledningskontoret
Gunilla Sandgren
0581-817 17
gunilla.sandgren@lindesberg.se

p.2016.1435
2016-04-21
Dnr 2016/15

Kommunstyrelsen

Fördelning av extra statsbidrag för ökat
flyktingmottagande år 2016
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta:
1. Kommunstyrelsen tillförs 6,9 Mnkr i driftbudget
2. Det ökade driftanslaget finansieras ur avsatt anslag på
finansförvaltningen (omdisponering)
3. Ombudgetera 1,5 Mnkr avseende fritidsaktiviteter från Barn- och
utbildningsnämnden till Socialnämnden.
4. Kommunstyrelsen tillförs 6,4 Mnkr i investeringsbudget för projekt
inom idrottsanläggningar, gata och park.
5. Kommunstyrelsen tillförs 1 Mnkr i investeringsbudget för
inventarier och teknisk utrustning på tillväxtförvaltningen.
6. Kommunstyrelsen tillförs 5 Mnkr i investeringsbudget för inköp av
bokbuss.
7. Kommunstyrelsen tillförs 0,5 Mnkr i investeringsbudget för
inventarier, måltidsenheten.
8. Socialnämnden tillförs 4,0 Mnkr i investeringsbudget för inventarier.
9. Investeringarna finansieras ur det egna kapitalet
Ärendebeskrivning
Riksdagen har beslutat (Regeringens proposition 2015/16:47) att fördela
9,8 miljarder kronor som tillfälligt stöd till kommuner och landsting med
anledning av flyktingsituationen. För Lindesbergs kommun innebär det
en förstärkning på 76,6 Mnkr. Det tillfälliga stödet utbetalades 2015,
men avser även att täcka kostnader som kan förväntas uppstå 2016.
Kommunfullmäktige beslöt 2016-02-16, § 9 att fördela 21,2 Mnkr i 2016
års budget till nämnderna enligt följande:




Socialnämnden 1 Mnkr
Barn- och utbildningsnämnden 17 Mnkr
Kommunstyrelsen 3,2 Mnkr

Dessutom uppdrogs till kommunstyrelsen att återkomma med förslag på
fördelning för kvarvarande statsbidrag med 44,4 Mnkr. Kommunstyrelsen har i sin tur lämnat kommunchefen i uppdrag att återkomma
med förslag på fördelning för det kvarvarande statsbidraget.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Nedan presenteras vad som framkommit efter förvaltningarna
behovsinventeringar och majoritetens prioriteringar.
Driftbudget:
Kommunstyrelsen/Tillväxtförvaltningens behov av förstärkningar i
driftbudget 2016 p g a ökat flyktingmottagande är 0,6 Mnkr och avser
”Projekt integration samhälle/näringsliv”. Syftet med projektet är att
arbetsgivarna, arbetsförmedlingen och Masugnen ska kunna bidra till att
nyanlända integreras i samhälle och arbetsliv. Praktik och utbildning är
viktiga steg i denna process, som förhoppningsvis kommer att leda till
att våra nyanlända snabbare kommer till anställning och blir en del av
vårt samhälle. En projektbeskrivning kommer att tas fram och projektet
är flerårigt.
Kommunstyrelsen/Bergslagens kommunaltekniks behov av
förstärkningar i driftbudget (ökat medlemsbidrag) 2016 gäller underhåll
inom idrottsanläggningar, gata och park och uppgår till 6,3 Mnkr.
Projekten framgår av bilaga 1.
Åtgärder av mer långsiktlig karaktär för samtliga nämnder hänvisas till
finansiering i kommande års driftbudgetar, dessa framgår även av bilaga
2.
Kommunfullmäktige beslöt i januari fördela 1,5 Mnkr till Barn- och
utbildningsnämnden för ” Grundskola, fritidsaktiviteter, samverkan
skola, personalkostnader”. Aktiviteten kommer istället att bedrivas inom
socialnämndens verksamhet för ensamkomna barn. Budgetmedel
behöver av den anledningen fördelas om mellan dessa nämnder.
Investeringsbudget:
Kommunstyrelsen/tillväxtförvaltningen tillförs 5 Mnkr för inköp av en
bokbuss samt 1 Mnkr för inköp av inventarier och teknisk utrustning.
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret tillförs 0,5 Mnkr för inköp
av inventarier inom måltidsenhetens verksamhetsområde då fler
portioner produceras i kommunens kök då fler förskolebarn/barn
tillkommit i verksamheterna.
Kommunstyrelsen/Bergslagens kommunalteknik tillförs 6,4 Mnkr till
investeringar vid idrottsanläggningar, gata och park enligt bilaga 1.
Socialnämnden tillförs anslag för inköp av inventarier till ett belopp av 4
Mnkr. Inköpen uppdelas mellan verksamheterna vård- och omsorg 2
Mnkr, individ- och familj, 1 Mnkr och funktionsstöd 1 Mnkr.
Ärendets beredning
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2016-01-18 samt 2016-04-20.
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-26, § 1 samt kommunfullmäktiges
beslut 2016-02-16, § 9.
Kommunledningskontoret har upprättat detta dokument efter att ärendet
behandlats på kommunchefens ledningsgrupp samt kompletterats med

3
majoritetens satsningar riktade till idrottsanläggningar, underhållsarbete
inom gatu- och parkverksamheten inom Bergslagens kommunalteknik.
Majoritetens förslag har tagits fram tillsammans med Bergslagens
kommunaltekniks personal.

Gunilla Sandgren
Ekonomichef

BKT:s drift och underhållsplan i Lindesberg

Investering
2016

Drift
2016

Investering
2017

Bilaga 1
Drift
2017

Guldsmedshyttan, Storå
Idrott
Nytt material på elljusspåret
Dränering niomannaplan Råssvallen
Målning fönster, nya innerdörrar omklädning paviljong Råssvallen
Underhåll ytskikt inklusive vvs, Råssvallen
Underhåll staket Råssvallen
Underhåll löparbanor Råssvallen
Spontanidrottsanläggning
Summa

50
200
100
300
100
25
200

575

925
925

GATA
Asfaltering gång- och cykelväg Herrgårdsvägen- Erikavägen
Asfaltering gång- och cykelväg "Hundbenet"/Ica- Björkvägen
Asfaltering villagator
Komplettering med tak på sandupplag
Summa

90
130
600
100
920

Stråssa
GATA
Gatuskyltar
Asfaltering villagator
Sandupplag med tak
Summa

20
150
110
110

170

1

Investering
2016

Drift
2016

Investering
2017

Drift
2017

Vedevåg
Idrott
Bastu och våtutrymmen omklädning paviljong Smedvallen
Ny belysning fotboll/ishockeyplan klubbhus Smedvallen
Målning fasad, inklusive fönster, dörrar Klubbhus mfl Smedvallen
Komplettering stybb mm Smedvallen
Nytt material på elljusspåret Smedvallen
Två st nya entredörrar klubbstuga Smedvallen
Summa
GATA
Gatuskyltar
Asfaltering och urgrävning i gator
Sandupplag med tak
Summa

100
50
200
50
50
30
480

30
1800
110
110

1 830

Frövi
Idrott
Underhåll löparbanorr mm , Fröjevi
Nytt material på elljusspåret
Omläggning sjumannaplan, Fröjevi
Underhåll ytskikt våtutrymme
Underhåll fasad mm Fröjevi
Renovering omklädningsrum gammal delen, Fröjevi
Summa

50
50
100

100

250
100
75
525

2

Investering
2016
GATA
Asfaltering gång- och cykelvägen (Befintliga vägen till Vibyn )
Asfaltering Stenfallsgatan-Skogsstigen
Asfaltering Prästgatan- Prästryggen inklusive parkering till camping
Asfaltering av vägen till reningsverket och återvinningscentral
Asfaltering villagator
Asfaltering strandpromenaden
Tak på sandupplag
Summa

Drift
2016

Investering
2017

Drift
2017

200
130
300
700
400
400
400

PARK
Soffor och papperkorgar på strandpromenaden
Perenner strandpromenaden
Summa

50
1 780

100
100
200

Fellingsbro
Idrott
Nya dörrar omklädningsrum paviljongen
Ny värmeanläggning omklädning paviljongen
Omläggning asfaltsytor omklädning paviljongen
Ytskiktet våtutrymmen och bastu , omklädning paviljongen
Underhåll löparbanor mm Fellingsbro IP
Nytt kylmaskineri Bernehov
Ny bottensug Fellingsbrobadet
Bassängtäckning Fellingsbrobadet
Spontanidrottsanläggning
Summa

30
150
25
100
50
4 215
50
400
4 765

255

925

3

Investering
2016

Drift
2016

GATA
Asfaltering gång- och cykelväg Norrväg- Växthus
Asfaltering gång- och cykelväg Soldatvägen-Hästskovägen
Asfaltering gång-och cykelväg Strandvägen-Hemvägen
Asfaltering, Fabriksvägen
Asfaltering villagator
Gatuskyltar
Sandupplag med tak
Summa

Investering
2017

Drift
2017
40
80
140
320
600
60

110
110

1 240

Ramsberg
GATA
Gatuskyltar
Asfaltering, Hasselbacken,Stenmursgatan,Örnbovägen och Jeanbergsvägen
Sandupplag med tak
Summa

110
110

Ej specificerad ort
Lekplats
Skyltar
Handikapp anpassningar badplatser
Summa

500
100
100
700

20
600
620

Lindesberg
Idrott
Spontanidrottsanläggning, Hagaberg
Summa
Totalt

950
950
6 385

6 265

3 020

2 330

4

Bilaga 2

Förslag: Fördelning av statsbidrag för asyl- och flyktingmottagande, 44,4 mnkr
Investeringsbudget
Kommunstyrelsen
- Bergslagens kommunalteknik
- Tillväxtförvaltningen
- Tillväxtförvaltningen
- Tillväxtförvaltningen
- Kommunledningskontoret
Socialnämnden

2016 2017 2018
Idrottsanläggningar, gata och park
Inventarier och teknisk utrustning
Portabel scenvagn *)
Bokbuss
Inventarier, måltid
Inventarier

Summa investering

Driftbudget
Kommunstyrelsen
- Bergslagens kommunalteknik
- Kommunledningskontoret
- Tillväxtförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden

Summa drift

*) Beslut KF 2016-04-19

6,4
1,0
0,5
5,0
0,5
4,0
17,4

0,0

0,0

2016 2017 2018
Underhåll, idrottsanläggningar, gata och park
PA-konsult
Projekt integration samhälle/näringsliv
Förstärkt elevhälsa
Tillfälliga skollokaler
Resurser undervisning (studiehandledning)

6,3
0,6

6,9

3,0
0,7
0,7
4,0
3,0
2,0
13,4

2,3
0,7
3,0
2,0
1,0

9,0

6. Detaljplan för
flerbostadshus

, Lindesby Norra i Lindesberg för

Ärendebeskrivning

Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning har på uppdrag av Lindesbergs kommun arbetat
fram ett förslag till detaljplan för
(Lindesby norra) i Lindesberg, Lindesbergs
kommun.

Syftet med detaljplanen är att möta efterfrågan på centralt belägna bostäder, genom att
planlägga och uppföra nya lägenheter i närheten av stadskärnan.
Planförslaget har varit ute på samråd samt granskning. Under granskningen inkom 21
yttranden. Enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 25 § ska kommunen, om den ändrar sitt
planförslag väsentligt efter granskningstiden, kungöra och låta granska det ändrade
förslaget på nytt.

Bedömningen var att detta behövde göras och ny granskning gjordes på det reviderade
detaljplaneförslaget.

Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande påtalat att hänsyn behöver tas till arten större
vattensalamander samt en ansökan om artskyddsdispens behöver göras innan byggnation
inom planområdet sker.

Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade den 27 januari 2016 att tillstyrka detaljplan
för
(Lindesby norra), i Lindesbergs kommun, Örebro län, och överlämnade
den till kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun för antagandeprövning.
6.1. Handlingar
Detaljplan

förslag beslut(1).pdf (inkluderad nedan)

A_PK_S2009-470.pdf (inkluderad nedan)
Info LSS på b-bostad Lindesby.pdf (inkluderad nedan)
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FÖRSLAG TILL BESLUT

BMB
Bergslagens
Miljö- och Byggförvaltning
Hällefors Lindesberg
Ljusnarsberg Nora

2016-01-27

Dnr S2009-470

Bergslagens Miljö- och Byggnämnd
Stadsarkitektkontoret
Frida Nilsson
Tfn. 0581-810 67
info@bmb.se

p 2016.869
2016-03-09
Dnr 2014/397

Detaljplan för
(Lindesby norra) i Lindesberg,
Lindesbergs kommun, Örebro län.
Förslag till beslut
Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att tillstyrka Detaljplan för
(Lindesby norra) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro
län och överlämnar den till kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun för
antagandeprövning.
Ärende
Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning har på uppdrag av Lindesbergs
kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för
(Lindesby
norra) i Lindesberg, Lindesbergs kommun.
Syftet med detaljplanen är att möta efterfrågan på centralt belägna bostäder,
genom att planlägga och uppföra nya lägenheter i närheten av stadskärnan.

Ärendets tidigare behandling
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 6-31 oktober 2014.
Därefter har förslaget varit utsänt på granskning under tiden 4 – 27 mars
2015. Under granskningstiden har reviderade planhandlingar funnits
tillgängliga på Stadsarkitektkontoret samt digitalt på www.bmb.se
Under granskningskedet inkom 21 yttranden. Dessutom framkom att
kommunpolitiken önskade att ändra planen i större utsträckning. Enligt PBL
(2010:900) 5 kap. 25 § ska kommunen, om den ändrar sitt planförslag
väsentligt efter granskningstiden, kungöra och låta granska det ändrade
förslaget på nytt. BMB bedömde att de förändringar som skett efter
granskningsperioden 4 – 27 mars 2014 var av sådan omfattning att en ny
granskning skulle genomföras.
Därmed sändes detaljplaneförslaget ut på ny granskning under perioden 3
juni – 1 juli. Under den andra granskningsperioden inkom 14 yttranden.

Postadress

Besöksadress

Telefon / fax

E-post / www

Organisationsnr:

Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

Kungsgatan 41
Gamla Kirurgen

0581-810 00 vxl
0581-169 72 fax

info@bmb.se
http://www.bmb.se
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Dnr S2009-470
Kommunicering
Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande meddelat att de med hänsyn till
ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PLB och nu kända förhållanden att ett
antagande av detaljplanen inte kommer att prövas.
Emellertid skriver Länsstyrelsen att arten större vattensalamander finns i
planområdet. Arten är skyddad och dess livsområde är skyddat och kräver
hänsynstagande samt en ansökan om artskyddsdispens för att byggnation i
planområdet ska vara genomförbar.
För övriga synpunkter inkomna under samråds- och granskningsskede se
granskningsutlåtande.
Hur beslutet kan överklagas
Besvärshänvisning kommer att skickas ut till dem som inte fått sina
synpunkter tillgodosedda efter att planen har antagits i kommunfullmäktige.

Frida Nilsson
fysisk planerare

Postadress

Besöksadress
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E-post / www
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Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg
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Gamla Kirurgen

0581-810 00 vxl
0581-169 72 fax

info@bmb.se
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Diarienummer S2009 - 470
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ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för

(Lindesby norra)
i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län

ANTAGANDEHANDLING
Detaljplan för
län.

(Lindesby norra) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro

Upprättad på Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning den 3 oktober 2014.
Reviderad 16-12-2015.
Plan- och Bygglagen (2010:900)

PLANBESKRIVNING
Handlingar tillhörande detaljplanen:
1. Plankarta i skala 1:1000 (vid utskrift i A1 format) med planbestämmelser
2. Planbeskrivning
3. Fastighetsförteckning
Övriga handlingar:
1. Behovsbedömning
Utredningar:
1. Översiktlig geoteknisk undersökning av Lindesby, (bostadsområde), 2004-10-19,
utförd av VAP.
2. Bullerberäkning, Trivector Buller Väg II, 2014-09-15
3. Översiktig stabilitetsutredning utförd av EQC
4. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför planerat bostadsbygge i Linde socken i
Västmanland, Örebro län

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Bakgrund & syfte
I Lindesberg finns en efterfrågan på centralt belägna bostäder, och även en efterfrågan på
småhus och flerfamiljshus i stadens utkant. Lindesbergs kommun har för avsikt att bemöta
denna efterfrågan genom att planlägga och uppföra nya lägenheter i stadskärnan, men också
genom att bygga nytt i attraktiva, mindre centrala, lägen för att på så sätt skapa rörelse på
bostadsmarknaden.
Området Lindesby har under minst 30 år funnits med i kommunens översiktliga planering
som en utbyggnadsreserv för bostäder. Genom en parallell planläggnings- och
projekteringsprocess avser kommunen nu att genomföra en etappvis utbyggnad av
Lindesbyområdet, en process som inleddes redan 2004 genom planläggningen av
småhusområdet Lindesby södra där samtliga tomter nu är sålda.

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. MB
Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken samt att
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miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Miljöpåverkan beskrivs vidare under rubriken
påverkan på miljön.
Planförfarande
Detaljplanearbetet genomförs med normalt planförfarande i enlighet med Plan- och Bygglagen
(2010:900), vilket innebär att samråd kommer ske med berörda, och förslaget kommer därefter
att ställas ut för granskning.

PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet är lokaliserat till de västra delarna av Lindesbergs tätort, nordväst om stora
Lindesjön, väster om Lindeskolan.

Bild 1. Planområdets placering i tätorten Lindesberg.

Areal och markägoförhållande
Det aktuella planområdet omfattar ca 57 000 m2. All mark inom planområdet ägs av
Fastigheter i Lindesberg AB (FALAB). Planområdet ligger i den östra delen av fastigheten
.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplaner
För centralorten Lindesberg finns en fördjupning av översiktsplanen som antogs av
kommunfullmäktige den 16 december 2014. Denna utgör en fördjupning av den
kommunövergripande översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige den 17 april 2007.
I den kommuntäckande översiktsplanen samt den fördjupade översiktsplanen är området
Lindesby utpekat som utbyggnadsområde. Översiktsplanen pekar på de fördelar i form av
närhet till service, arbete, skola, dagis och handel som vidare utbyggnad av Lindesby kan ge.
Även i fördjupningen av översiktsplanen är området utpekat som utbyggnadsområde (se bild
2 och 3).
I översiktsplanen beskrivs att ny bebyggelse i första hand bör ske i anknytning till befintlig
infrastruktur och etablerade sociala strukturer, vilket bland annat innebär komplettering i
kommunens befintliga tätorter. Områden med kulturhistoriskt värde är inget hinder för
kompletteringar av bebyggelsen, men det ska ställas höga krav på placering och utformning
av byggnader och en ekologisk grundsyn bör följa all nybyggnation.

Bild 2. Karta ur den kommuntäckande översiktsplanen för Lindesbergs kommun. B1 markerar
det aktuella området.
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Bild 3. Planförslag för fördjupning av Lindesbergs stad.
Detaljplaner
Det aktuella planområdet ligger utanför detaljplanelagt område.
Den första etappen av bostadsbyggande i Lindesby påbörjades i och med att detaljplanen för
(etapp 1), numera kallad Lindesby södra, vann laga kraft 2005. Detta område
ligger söder om det aktuella planområdet. Området består av en blandning av en- och
tvåvånings villabebyggelse.
Öster om det aktuella planområdet ansluter en detaljplan med parkmark som fortsätter österut
fram till villafastigheterna. Norrut ligger en stor detaljplan som domineras av användningen
industri.
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Bild 4. Gräns för detaljplanelagt område. Väster om gränsen är det ej detaljplanelagt.

Utvecklingsstrategi Vision 2025
2013 antog kommunfullmäktige Utvecklingsstrategi Vision 2025, år 2014-2016. I
strategin finns bland annat följande inriktningsmål under Attraktivitet och infrastruktur:



Attraktiva boendealternativ som passar alla grupper finns både i stad och på
landsbygd.
Lediga och attraktiva tomter för boende, handel och industri finns tillgängliga
i hela kommunen.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Historik
De skriftliga källorna ger ingen upplysning om när området vid Lindesby började kultiveras
av människan. Men det är sannolikt att här var en boplats på 1300-talet då Lindesås
(nuvarande Lindesberg) var en etablerad marknadsplats.
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I samband med att drottning Kristina utfärdade privilegiebrevet 1643, vilket låg till grund för
bildandet av Lindesbergs stad ingick Lindesby som en donationsjord med tillhörande hemman
(äldre begrepp med betydelsen bostad, boning, hemvist, hem).
Av kartmaterialet att döma har Lindesby tillhört de mindre byarna, men det attraktiva läget
har lockat de förnämligare borgarna till bosättning på platsen. Källorna talar om rådmän och
sexmän (polisiär ordningsman) som innehaft bostad i Lindesby. (källa Lindesbergs museum)

Bild 5. Illustration av bebyggelse vid Lindesby gård på en karta från 1708. (Bergslagens
Miljö- och Byggförvaltnings kartarkiv)
Den sydöstra delen av planområdet utgörs av lämningar från det som historiskt utgjort en
betydande gård i denna del av staden, den så kallade Lindesby gård. Inom området finns ett
stort antal terrasser, stenmurar, vägar, enstaka husgrunder mm. Av bebyggelsen återstår en
lada/ladugård. Äldsta skriftliga belägg är från år 1622. (källa raa.se)
I mitten av 1800-talet fanns här en större mangård, som ända in på 1900-talet betecknades
som herrgård. Innehavaren av gården var bruksägare Gustaf Örn som inte minst gjorde sig
känd som donator till Lindesbergs Museum. Tyvärr brann gården ner i oktober 1970.
De terrasseringar, trädgårdsdamm etc. som finns kvar idag kan förmodligen härledas till den
senaste herrgårdsepoken. Den ungefärliga utbredningen av Lindesby gård syns i östra delen
av bild 6. (källa Lindesbergs museum)
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Bild 6. Hybridkarta/flygbild på området Lindesby och Torphyttan.
Väster om det aktuella planområdet ligger Torphyttan, granne med Lindesby. Åldern på
Torphyttan är även den okänd men var sannolikt även den en boplats på 1300-talet. Det är en
relativt väl bevarad by som är belägen intill Torphyttebäcken med dess möjlighet till
vattenkraft. Något som var till hjälp vid de tidiga försöken att utvinna järn ur bergets malm.
Hyttanläggningen är belägen på västra sidan av Torphyttebäcken som är djupt nedskuren i en
ravin. Många av de äldre gårdarna är bevarade och det finns några inslag av modernare villor.
Väster om Torphyttan passerar riksväg 50 som under 1980-talets stadsplanering riskerade
klyva byn i två delar. Tillslut valdes iallafall att lägga förbifarten något längre från tätorten
vilket då lämnade stora delar av Torphyttan intakt.
Markanvändning
Området är idag ett naturområde som främst används för rekreation, och som en länk mellan
det befintliga Lindesby södra och Torphyttevägen.
Naturen i Lindesby
Skogarna vid Lindesbyberget och Lindesby trädgård är mycket viktiga för stadens
grönstruktur. Skogarna är flitigt använda av naturälskare, hundägare, barn och skola. Dessa
skogar ligger mycket strategiskt för det intilliggande stora bostadsområdet Brodalen som
annars saknar närhet till grönområden. Dessa grönområden betyder också mycket för
Lindeskolan och för centrala Lindesberg.
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Ett framtida bostadsområde kan profileras med den närhet till rik och varierad natur som är så
utmärkande för Lindesby. Det är därför viktigt att1slå vakt om naturmiljön i området.

2

1

Bild 7. Flygbild över Lindesby, vy söderut.
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Bild 8. Vy söderut i dalen som löper i de centrala delarna av planområdet (position 1 i bild 7)

Bild 9. Vy norrut i dalen som löper i de centrala delarna av planområdet (position 2 i bild 7)
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Naturvärden
Området präglas av mycket varierade och värdefulla naturmiljöer och ett stort inslag av
ädellövträd och ovanligt stora hasselbestånd. I hjärtat av område A (i bild 10) finns en damm
med anor från 1800-talet och därtill Lindesby Gård som tidigare nämnts. I denna damm finns
större vattensalamander som är ett skyddsvärt och fridlyst groddjur. År 2004 restaurerades
dammen för att gynna dessa groddjur.
Med undantag för lekperioden lever den större vattensalamandern på land och håller då till
under murkna trädstammar och under mosstäckta stenar, bland rötter och håligheter i marken.
Kring dammen finns miljöer som är mycket väl lämpade. Ett område 100 meter runt dammen
utgör salamanderns livsmiljö.
Lindesby trädgård är en liten oas. Här finns många olika naturmiljöer, vilket gör artrikedomen
mycket stor. Den kulturhistoriska miljön är mycket spännande och värdefull. På häradskartan
från 1864-67 syns en omfattande trädgårdsanläggning. I området syns spår av stenmurar,
terrasseringar, husgrunder och planterade träd. Platsen är öppen och gräset har slagits de
senaste åren.
Kring bäckravinen (B i bild 10) ligger en tät lövrik skog med mycket höga naturvärden.
Denna lövrika miljö och förekomsten av äldre lövträd gynnar också ett rikt fågelliv. Området
är värdefullt för den biologiska mångfalden.

Bild 10. Beskrivning av planområdets olika delar och angränsande områden.
Söder om planområdet ligger Lindesbyberget (C i bild 10). En värdefull lövrik skog med
öppna bergknallar och ett stort bestånd av hassel. Hassellunden är i sin storlek ovanligt stor
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för trakten och är på det sättet unik. Hela området är mycket värdefullt för rekreation och
undervisning.
Geoteknik/rasrisk
En översiktlig jordartskarta över tätorten Lindesberg arbetades 1973 fram av AB Jacobson &
Widmark. Informationen är baserad på geobildstolkning samt inventering av utförda
borrningar samt fältkontroll av flygbildstolkning. I bild 11 illustreras resultatet från
undersökningen.
A = Berg i dagen
B = Berg, berg med tunt jordtäcke, morän
C = Finsediment med liten mäktighet (< 2-3 m) I regel med utbildad torrskorpa.
D = Grovsediment: grus, sand
E = Finsediment: silt lera

Bild 11. Översiktlig geoteknisk utredning från 1973.
Planområdet ligger inom område med låg radonrisk.
Det finns även en översiktlig geoteknisk undersökning från 2004 (Lindesby bostadsområde,
2004-10-19, utfört av VAP, uppdragsnummer 04372) där delar av planområdet studerats i mer
detalj. Utredningen gjordes då med utgångspunkten att det skulle byggas enfamiljshus och
parhus. (se bild 12)

11(33)

ANTAGANDEHANDLING
Utdrag ur utredningen:
”I det norra husläget utgörs jorden av fast morän. I en punkt har slagsonderingen avbrutits i
mycket fast jord 1,3 m under markytan och i den andra punkten har stopp erhållits mot
förmodad sten, block eller berg 0,7 meter under markytan.
I övriga huslägen utgörs jorden av lera med som mest ca 3,0 m mäktighet. Leran är mestadels
fast med 0,0-1,0 m lösa lager från 1,5-2,0 m djup. Leran vilar på mestadels halvfast - fast
friktionsjord och vid slagsondering i två punkter har stopp erhållits mot förmodat sten, block
eller berg 4,6 och 5,6 m under markytan.
Vid undersökningstillfället (maj-juni 2004) erhölls ingen grundvattentillrinning ner till lägsta
provtagningsnivå 2,5 m under markytan i punkt 15 motsvarande nivå +75,8. Förekommande
lös lera inom södra delen indikerar att grundvattnets trycknivå där följer den sluttande
markytan på 1,5-2,0 m djup.”

Bild 12. Området för planförslaget illusterat i Översiktlig geoteknisk utredning. Den röda
markeringen förtydligar vilket område i bilden som beskrivs nedan.
Utdrag ur översiktlig geoteknisk utredning (Grundläggning, område 1 i bild 12)
”Uppfyllnader kommer troligtvis att erfordras på grund av att markytan sluttar inom
föreslagna byggnadslägen och planerad tomtmark ligger lägre än markytan där gatan skall
anläggas. Grundläggningen i det föreslagna norra byggnadsläget kan utföras med platta på
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fast morän och/eller fyllning av icke tjälfarlig friktionsjord.”
Ras- och skredrisk
Länsstyrelsen i Örebro har gjort en kartering över områden där det föreligger risk för ras och
skred. Nedan visas ett utdrag ur karteringen.

Bild 13. Utdrag ur Länsstyrelsen kartering över områden där ras- och skredrisk föreligger.
Då Länsstyrelsen i Örebro län i sin kartering indikerat att det kan finnas problem med
stabiliteten i planområdet har en översiktlig stabilitetsutredning beställts. Det område som
undersökts är planområdets östra del som tillåter byggnation av bostäder.
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Bild 14. Utdrag ur PM Översiktlig stabilitetsutredning som visar området för utredningen
samt borrpunkterna för stabilitetsberäkningen.
Utredningen visar att området i detaljplanen som tillåter byggnation har en tillräckligt god
stabilitet enligt de säkerhetskrav som ställs även med den belastning som framtida planenlig
bebyggelse innebär.
Utdrag ur utredningen
”Lerskiktet är relativt tunt i förhållande till släntlutningen varpå glidytan blir väldigt flack.
Belastning mot marken ovan släntkrön är i beräkningen satt till 40 kPa och skall motsvara
både eventuell fyllning och belastning från byggnad. Det skall beaktas att grundläggning av
byggnad måste hanteras för sig och ingår inte i föreliggande utredning.”
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15. Bilden visar beräkning med last från fyllning och byggnad uppgående till 40 kPa varpå
säkerhetsfaktorn uppgår till 2,1 dvs. mer än kravet 1,5.
”I den kombinerade analysen uppgår säkerheten mot skred till 1,75 vilket överskrider kravet
enligt skredkommissionen på 1,35 – 1,45.”
”De nu

utförda beräkningarna bygger på antaganden att jordlagerföljden är likartad i
bäckravinens fot utmed hela det aktuella området. Utifrån resultaten från de tidigare utförda
fältarbetena går det att utläsa att det är högst sannolikt att den nu beräknade sektionen är den
där lösa jordlager förekommer i störst utsträckning vid släntkrön varpå det är troligt att den nu
utförda utredingen är representativ för hela det aktuella området.”

Bild 16: Bilden visar beräkning med last från fyllning och byggnad uppgående till 40 kPa
varpå säkerhetsfaktorn uppgår till 1,75 dvs. mer än kravet 1,35 – 1,45.
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Fornlämningar
Inom det aktuella planområdet finns en registrerad fornlämning i Riksantikvarieämbetets
databas.
Utdrag ut Riksantikvariets databas:
”Bytomt. Lindesby bytomt, ca 180-230x100-150 m (NNV-SSÖ). Äldsta skriftliga
belägg är från år 1622, enligt uppgift i Noraskogs arkiv (OAU). Utbredningen
baseras på enägodelningskarta från år 1788 (LMV akt S46-66:2) samt fältstudier.
Inom området finns ett stort antal terrasser, stenmurar, vägar, enstaka husgrunder
mm. Av bebyggelsen återstår en lada/ladugård.”
”Skogsbeväxt bergshöjd samt f d åkermark/fruktträdgård.”

Arkeologisk utredning
En arkeologisk utredning som beställts på uppdrag av Länsstyrelsen visade att det finns
ytterligare en fornlämning intill planområdet. Den är belägen i väster om ravinen. Fynden på
platsen tyder på att den funnits en sentida boplatsanläggning i området då man hittat spår av
eldstäder, kulturlager, nedgrävning och eventuella stolphål. Man har också funnit delar av
förhistorisk keramik på platsen. Inom områden med fornlämning i krävs tillstånd för
markingrepp. Det aktuella området har tagits bort ur detaljplaneförslaget.
Förutom fornlämingen har tio stycken andra platser identifierats som vad man kallar övrig
kulturhistorisk lämining. Sex av dessa är lämningar efter bytomter i form av olika spår efter
byggnader i området, dessa byggnader finns även markerade i äldre kartor. De resterande
övriga kulturhistoriska lämningarna består av två vägbottnar, en stenmur samt ett gruvhål.
Länsstyrensen i Örebro län har yttrat sig om fornlämingen i förhållande till
nybyggnation. De har uttryckt att det kommer att krävas en arkeologisk
förundersökning innan markarbeten kan påbörjas inom ca 10-20 meter från gränsen
för fornminnet. En förundersökning är nu genomförd och Länsstyresen har fattat
beslut angående bottagande av den del av fornminnet som berörs av exploatering i
detaljplaneförslaget. I sitt beslut skriver Länsstyrelsen att den del av fornminnet
som berörs kan tas bort. Detta med motiveringen att denna del av fornminnet sedan
tidigare är mycket stört och därför väger intresset att exploatera marken tyngre än
bevarandeintresset.

16(33)

ANTAGANDEHANDLING

Bild 17. Bild över fornlämning från riksantikvarieämbetets databas www.raa.se

Radon
Enligt dokumentation från Lindesbergs kommun ligger planområdet inom en yta som är
klassad som ”lågrisk” för radon. Eventuella krav på kompletterande radonundersökningar
ställs i bygglovet.
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Bebyggelse
Befintlig bebyggelse i/utanför planområdet
I planområdet finns idag ingen bebyggelse. Den befintliga bebyggelsen i Lindesby södra är
friliggande typhusvillor med en och två våningar, i varierande stil. I den gällande detaljplanen
för Lindesby södra saknas ett övergripande grepp kring gestaltning och placering av husen
vilket har påverkat möjligheten att ge varje tomt och dess byggnad bästa möjliga
förutsättningar för bl a utsikt.
Nordväst om planområdet finns ett fåtal enstaka villor från 40-50-talet och utgör de första
inslagen av småskalig bykaraktär som förstärks i och kring Torphyttan. De enstaka villor som
ligger strax nordväst om planområdet är dock inte lika gamla som bebyggelsen i Torphyttan.
Tillkommande bebyggelse
Planförslaget möjliggör en byggnation av flerbostadshus på den östra sidan om ravinen.
Planen tillåter upp till fyra våningar samt möjlig lokalisering av förskola i bottenvåningen på
något av husen. Området i södra delen av planen, närmast Lindesbys befintliga
villabebyggelse, tillåter som mest två våningar. Syftet med detta är att skapa en mjuk
övergång från den befintliga bebyggelsen till det nya området för bostäder. Bebyggelsen bör
utformas i samspel med befintliga natur- och rekreationsvärden. Val av material och kulörer
är viktigt för att skapa harmoni i området. Se inspirationsbilder på sida 20.

Bild 18. Illustration över hur planområdet skulle kunna bebyggas
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Förskola
I planområdets finns möjlighet att anlägga en förskola i bottenvåning av tillkommande
bostadshus. Om det blir aktuellt måste det i bygglovet säkerställas att barnen får tillräckligt
med friyta utomhus samt att det finns möjlighet för hämtning/lämning samt transporter för
leverans av varor (om tillagningskök ska finnas).

Bild 19. Detaljplaneskiss 151216. Den plankartan som är den juridiska handlingen som sätter
ramarna för byggrätten och markanvändningen finns bifogad i granskningshandlingarna.
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Inspirationsbilder
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Översvämningsrisk
Det aktuella planområdet ligger inte inom det område som är markerat som beräknat högsta
flöde. Normalvattennivån på Lindesjön är ca 61 meter över havet och nivåerna inom
planområdet varierar mellan ca 73 - 83 meter över havet. Den lilla bäck som passerar genom
planområdet, och som avleder en del av dagvatten från nordvästra industriområdet, kommer
få ökat flöde i samband med kraftiga regn men bedöms inte vara någon risk för
byggnadertillkommande bebyggelse. Risken bedöms som låg på grund av att det är en
nivåskillnad på minst 5 meter mellan byggrätterna och bäckens nivå vid normalflöde.

Bild 20. Bild hämtad ur ”ÖVERSVÄMNINGSKARTERING UTMED ARBOGAÅN
Med detaljerad översvämningskartering för det identifierade området
med betydande översvämningsrisk, Lindesbergs-området, samt detaljerad kartering för
Arboga (Rapport nr: 16, 2013-12-10)” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB).
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Buller
Bullerberäkningar har genomförts med hjälp av trafikmätningar (mars-april 2014) längs
Torphyttevägen. Analysen har genomförts med Trivectors Buller väg II.

Mätpunkt 2

Bild 21. Mätpunkt för trafikflöden markerade i förhållande till planförslaget.
Trafikmängderna förbi planområdet är idag relativt låga. Enligt Trafikverkets prognoser
kommer antalet fordonskilometer för personbilstrafiken i Örebro läns norra delar öka med
faktor 1,08, det vill säga ca 8 procent (Trafikutredning Lindesberg 2014-01-10). Någon form
av lokal bullerreducerande åtgärd, eventuellt ett plank, kan komma att behövas utmed
Torphyttevägen i anslutning till den östra föreslagna användningen Bostäder, beroende på
husens utformning. Plankartan innehåller en bestämmelse för att säkerställa att bostäder och
uteplatser placeras på ett sådant sätt att de inte utsätts för högre bullernivåer än riktvärdena 55
respektive 70 dBA.

Trafikmätningen genomfördes då planförslaget hade en annan omfattning. Detta har resulterat
i att mätpunkt ett i blivit inaktuell då en inte längre ingår i planområdet. Vid mätpunkt 2 sker
inga förändringar av bullernivåerna vid jämförelse mellan beräkningar av dagens trafik och
den prognosticerade ökningen.
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Bild 22. Redovisning av bullernivåer vid mätpunkt 2 utifrån prognosticerad trafikökning
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Förorenad mark
Inom planområdet finns inga förorenade områden. Nordöst om planområdet finns ett mindre
industriområde, dessa verksamheter är identifierade som potentiellt förorenade områden. Då
samtliga verksamheter är av typen verkstadsindustri och bilvårdsanläggning mm. har
miljökontoret gjort bedömningen att inga skärskilda åtgärder behöver vidtas med tanke på
förorenad mark.
Avstånd till industri
Norr om planområdet, i anslutning till Fotbollsgatan, finns Lindesbergs industriområde. Det
sk. nordvästra industriområdet har under senare år brutits upp med inslag av
handelsverksamheter, men domineras av industri där Arvin meritor är mest framträdande. En
ny detaljplan med ledig industrimark finns norr om Arvin meritor, det sk. norra
industriområdet. Den långsiktiga avsikten är att flytta all verksamhet med någon form av
omgivningspåverkan till norra industriområdet samt hänvisa nyetableringar till detta område.
Nordvästra och norra industriområdet innefattar till största del industri och
småindustriverksamheter. Den allmänna rekommendationen, enligt boverkets allmänna råd
1995:5 Bättre plats för arbete, gällande avstånd mellan småindustriområde och bebyggelse är
200 meter och för industri 500 meter.

Bild 23. Nordvästra industriområdet. Arvin meritor är illustrerat i rött.
Det finns verksamheter nordöst om planområdet i det som kan beskrivas som industrikvarter.
Villabebyggelse ligger i direkt anslutning till dessa verksamheter, i och med detta har
bedömningen gjorts att verksamheterna är av sådan karaktär att det inte krävs något uttalat
skyddsavstånd till den tillkommande bebyggelsen. Gällande detaljplan för industrikvarteren
anger användningen Jb-småindustri samt Jm-småindustri och bostadsändamål (se bild 23).
Rekommenderat skyddsavstånd till denna typ av verksamheter är enligt Bättre plats för arbete
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(1995), 50 meter. Planerade bostäder ligger mer än 100 meter från detta område.

Bild 24. Gällande plan nordöst om aktuellt planområde. BMBs planid LG_30, lantmäteriets
planid 1885K-1794.
Avståndet mellan dagens industri och området som föreslås planläggas för bostäder är mellan
250-400 meter. Gällande detaljplan för området norr om planområdet tillåter dock en möjlig
utbyggnation av industriändamål söderut, mot planområdet (2 i bild 25). Kortaste avstånd
mellan föreslagen bostadsanvändning och planlagd (ej utbyggd) industrimark är ca 70 meter.
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Bild 25. Gällande detaljplan norr om planområdet. BMBs planid LG_A51, Lantmäteriets
planid 18-LIN-2613.
I Bättre plats för arbete står att läsa om riktvärden för skyddsavstånd gällande olika
verksamheter. Skyddsavstånd räknas normalt från en planerad ny bostadsbebyggelse till
närmsta riskfyllda eller störande verksamhet. Skyddsavstånden kan vara kortare än
riktvärdena om det är fråga om bland annat verksamheter av mindre omfattning och gynnsam
topografi.
Den enda verksamhet som eventuellt skulle kunna ha en påverkan på det aktuella planområdet
är Por Pac AB (1 i bild 25) som är en plastbearbetande industri. Enligt Bättre plats för arbete
anges ett skyddsavstånd för denna typ av verksamhet på minst 200 meter, men beroende på
typ av plastbearbetande industri så kan skyddsavstånd upp till 500 meter förekomma. Por Pac
AB behandlar inte polyester därav klassas verksamheten som en övrig plastbearbetande
industri. Ett skyddsavstånd för nybyggnation om 200 är således tillräckligt. Avståndet är idag
över 250 meter.
Mellan det planlagda industriområdet och föreslagen bostadsbebyggelse går Torphyttevägen.
Terrängen är kuperad och mellan vägens södra sida och föreslaget B-område finns en viss
höjdskillnad. Höjdskillnaden är ca 1-2 meter mellan föreslagen bebyggelse och planlagd (ej
utbyggd) industrimark. I planområdets nordöstra del stiger terrängen och blir som en naturlig
barriär gentemot planlagd industrimark. Att planområdet ligger lite lägre än industrimarken
anses fördelaktigt då eventuellt buller sprider sig uppåt och området skulle i så fall inte
utsättas för lika mycket buller. Höjdskillnaden i områdets norsöstra del kan även fungera som
en bullervall som fångar upp ljud. Vegetationen i området består av tät skog som även den
fungerar som en barriär, främst visuellt. Området regleras i planen som NATUR med avsikten
att skogen ska bevaras. Förhärskande vindriktning i Lindesberg är syd, sydväst och västlig.
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Eventuell spridning av lukt eller andra utsläpp som sprids i luften rör sig således sannolikt
oftast inte in över planområdet.
Ytterligare faktorer som motiverar ett kortare skyddsavstånd är att det idag redan finns
befintlig bebyggelse som ligger 50 meter från planlagd industrimark, vilken kommer behöva
tas hänsyn till vid en eventuell ny etablering/utvidgning av industriverksamhet. Typ av
verksamhet som kan tänkas etableras, med hänsyn till befintlig miljö skulle kunna vara;
verkstadsindustri, montering, service, upplag eller liknande. Miljöbalken reglerar vilken typ
av verksamhet som skulle kunna godkännas inom den del av byggrätten som ännu inte
bebyggts (2 i bild 25).
Generellt bör verksamheter med ungefär liknande störnings- och/eller riskpåverkan förläggas
vid samma plats. Det är inte lämpligt att placera verksamheter med större risker/störning i
områden med verksamheter med låg omgivningspåverkan. Kommunen har i sin fördjupning
av översiktsplanen för Lindesbergs stad (Antagen 16 december 2014) hänvisat verksamheter
med omgivningspåverkan till Norra industriområdet vilket ytterligare borde styra vilken typ
av verksamhet som eventuellt kan komma att etableras direkt norr om planområdet.
Avstånd till värmeverk
I planområdets närområde finns ett värmeverk för fast och flytande bränsle. De risker som är
förknippade med verksamheten är läckage från oljecisterner, brand samt den explosionsrisk
som ångackumulatorn innebär. Hur dessa risker ska minimeras redogörs för i verksametens
tillståndsansökan. Förbränningsanläggningen för fast bränsle har i detta fall det mer
omfattande skyddsavståndet och det är därför det som diskuteras nedan.
Förbränningsanläggningen har en effekt på 4,8 MW, vilket resulterar i ett skyddsavstånd på
200 meter. Detta skyddsavstånd uppfylls med god marginal då planområdet ligger ca 330
meter från förbränningsanläggningen. Planområdet ligger ca 280 meter från fastighetsgränsen
för fastigheten där Linde energi har sin verksamhet. Störningar i form av buller från
verksamheten anses inte påverka planområdet utifrån transporterna till och från verksamheten
samt att bullernivån i samband med lossning av last inte överstiger 40dB (A) på ett avstånd av
300 meter. Det bör också tilläggas att bullerberäkningen är gjord utan att beakta topografi,
växtlighet eller byggnader som kan ha en skärmande och därför bullerdämande effekt. Därför
är det mycket troligt att bullret från värmeverket kommer att uppmäta ännu lägre nivåer än
vad som anges i beräkningen. Störningar av lukt från Linde energis värmeverk förekommer
inte och påverkar därför inte planområdet.
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Bild 26. Illustrationskarta över fastigheten för värmeverket samt planområdet.

Strandskydd
Inom planområdet rinner en bäck. Denna omfattas inte av strandskydd.
Offentlig och kommersiell service
Offentlig service
Planområdet blir en påbyggnad på det bostadsområde som utgör den västra delen av tätorten
Lindesberg. Avståndet till den nordvästra delen av stadskärnan, där den mesta servicen i form
av handel ligger, är ca 1 km.
Offentlig service såsom bibliotek, vårdcentral, folktandvård, apotek och arbetsförmedling är
lokaliserad i stadskärnans nordvästra del. Närheten till låg-, mellan- och gymnasieskola är
god. Samtliga i, eller strax utanför, stadskärnan. Undantag är högstadieskolan som i dagsläget
är lokaliserad på Stadsskogen, ca 2,5 km från planområdet.
Kommersiell service
Tyngdpunkten för handel ligger, liksom för den offentliga servicen, i norra delen av
stadskärnan. Dagligvaruhandel finns inom ett avstånd av ca 1km, och övrig service som
teknik, kläder, inredning, frisör finns även de inom samma avstånd.
I Lindesbergs tätort har det sedan några år tillbaka utvecklats en mer utbredd handel i den
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nordvästra delen, ofta kallad för ”industriområdet”. Avståndet till den södra delen av handel/industriområdet är även det ca 1 km.
Lek
Området ligger i direkt anslutning till bl a det natursköna Lindesbyberget och vandringsleden
Lindesjön-runt. Närmsta lekplats ligger i området Tredingen och omges av Gärdesgatan,
Villagatan och Tredingsgatan. Området Lindesby med dess vackra natur är i sig också en
värdefull lekplats för barn.
Naturmiljö och rekreation
Lindesby har ett rikt växt och djurliv och en mängd slingrande stigar som bland annat kopplas
ihop med vandringleden ”Lindesjön runt”. Sedan gångvägen runt Lindesjön anlades har
området nedanför Lindesby passerats av många. Innan utbyggnaden av bostadsområdet
Lindesby södra rörde sig människor genom och över dalen. Kopplingen mellan
vandringsleden och Lindesby förhöjer värdet från båda håll.
Naturvärden i Lindesbyområdet är värdefulla för skolan då de ligger på ett avstånd som gör
att man på en lektion snabbt når området och fortfarande får tid för lektionens innehåll.
Lindesbyberget som används både för idrott och biologi/naturkunskap. Möjligheten för
träning, motion, rekreation och för att utveckla förståelsen för naturens skiftningar är stor.
Fältstudier är något som är viktigt för utbildningen, och närheten till dessa naturrum är något
som gör skolan unik.
Ett av de områden som används är området vid och kring den gamla Lindesbyträdgården (A i
bild 10), inkluderat den så kallade. salamanderdammen i norra delen av Lindesbyträdgården.
Den större vattensalamandern finns i planområdet. Den är en fridlyst art och omfattas av
artskyddsförordningen. Det innebär att det är förbjudet att skada, döda och fånga vilt levande
exemplar. Det är också förbjudet att skada artens ägg eller larver, eller ta bort dem från
vattnet, samt att skada eller förstöra artens livsmiljöer. Ett platsbesök har genomförts med
sakkunnig från länsstyrelsen. För att tillgodose den större vattensalamanderns tillgång till sin
omgivande livsmiljö har en ca 25 meter bred passage ordnats i södra delen av planområdet.
Bestämmelser för vegetation och gatans utformning finns i planen för att säkerställa att
passagen håller en, för salamandrarna, tillräckligt god kvalitet. Vidare anpassningar av kan
krävas inför exploatering, exempel på åtgärder som kan bli aktuella är kompensations åtgärder
i form av anläggande av dammar, en breddning av passagen etc. Vilka åtgärder som krävs
klargörs i en ansökan om artskyddsdipens som görs inför byggnation.
Inverkan på miljön
Enligt gällande lagstiftning ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om en
detaljplan medför betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten och
andra resurser. För att bedöma planens miljöpåverkan har en så kallad behovsbedömning
gjorts. Behovsbedömningen är utformad som en checklista utgående från 4 § MKBförordningen.
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Resultatet av behovsbedömningen (se separat dokument) är att genomförande av planen inte
bedöms ge sådana effekter som skulle innebära att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6
kap 11 § miljöbalken behöver upprättas.
Trafik och infrastruktur
Gatunät
Området öster om planområdet består av lokalgator som matar villatomterna. Bergslagsvägen,
Djupdalsgatan och Torphyttevägen är de större huvudgatorna. Djupdalsgatan agerar
huvudmatningsled ner till Lindeskolan och arenahallen. Förutsättningarna på Djupdalsgatan
är bättre för större trafikflöden jämfört med intilliggande gator, främst i och med att antalet
utfarter från villafastigheter är få vilket i sin tur skapar färre trafikfarliga situationer.
Industrifastigheterna norr om planområdet trafikmatas via Fotbollsgatan vilken ansluter till
riksväg 50.
Parkering
Behovet av parkering för lägenheter i flerbostadshusen ska lösas inom fastigheten.
Biltrafik
Genom området finns idag en befintlig grusväg vilken är tänkt att behållas med den behöver
breddas och asfalteras. Området föreslås trafikmatas via Torphyttevägen för att sedan ledas
ner till området via lokalgatan vilken föreslås vara en återvändsgata för att inte skapa
genomfartstrafik.
Gång- och cykeltrafik
I dagsläget finns ingen cykelväg (gc-väg) längs Torphyttevägen. Det finns dock trottoarer på
båda sidor om vägen. I vägområdet i planen har tankar om en framtida cykelväg beaktas och
vägområdet har breddats i jämförelse med dagsläget. Viktiga stråk att titta vidare på i
samband med gång- och cykelvägar är stråket upp mot stadsskogsvallen där det idag finns en
låg- och mellanstadieskola samt stråket västerut till idrottsområdet. Norra Lindesby ska länkas
samman med det redan idag befintliga bostadsområdet söder om planområdet via en cykelväg
som fortsätter mellan vändplanerna för biltrafiken. På så sätt blir det enkelt att ta sig in till
centrum via gång och/eller cykel.
Kollektivtrafik
Närmsta busstation är resecentrum som även erbjuder anslutning till tåg. Avståndet till
resecentrum är ca 1 km.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsledningar (VA) finns framdragna upp till norra delen av Lindesby södra.
Den länken kan klara av en belastning på ytterligare ca 200 hushåll. För byggnation inom
området planlagt för bostäder i planförslaget krävs inga större investeringar för VAanslutning.
Dagvatten
Bäcken som rinner genom planområdet innehåller till största delen dagvatten från
industriområdet i norr. En bebyggelse i planområdet bör inkludera en LOD-damm i
planområdet eller strax norr om planområdet. Detta för att rena vattnet som kan innehålla
föroreningar, och dessutom för att reglera vatten flödet nedströms.
Dagvatten från parkeringsplatser, uppställnings- och körytor och därmed liknande ytor ska
renas innan det får anslutas till den förbindelsepunkt som är anvisad.
Dagvattenåtgärder på kvartersmark önskas utföras på ett sådant sätt att fastigheten inte
avleder mer dagvatten än motsvarande maxflöde från den oexploaterade fastigheten.
Exploatören ansvarar för rening och fördröjning av dagvatten innan det går ut i det allmänna
ledningsnätet. Dagvattenåtgärder bör vara dimensionerade för ett tvåårsregn.
El/Fjärrvärme
El- och fjärrvärmeledningar passerar planområdet på den östra sidan om bäcken.
Tillkommande bebyggelse ska anslutas till dessa.
Ledningarna passerar ca 35-40 meter öster om bäcken, och ungefär på samma avstånd väster
om grusvägen som leder upp till Torphyttevägen. Fjärrvärmen består till 95 procent av
spillvärme och bioenergi från Korsnäs Frövi. Det pumpas i ett isolerat stålrör från Korsnäs
Frövi till produktionsanläggningen i Lindesberg. Förutom denna ledning löper andra el-,
fiber- och fjärrvärmeledningar/-kablar i denna ledningsrätt.
Det betyder att ledningarna, med en zon på 5 meter på var sida, inte får bebyggas. På
plankartan illusteras detta med prickmark på kvartersmarken.
Avfall och återvinning
Avfallshanteringen föreslås hanteras som en gemensamhetsanläggning med en upphämtnings
plats.
Närmaste återvinningscentral för förpackningar, trädgårdsavfall mm är Centralförrådet vid
Staffettgatan, ca 1,5 km från planområdet.
Planens genomförande
Handläggning och tidplan
Detaljplanearbetet genomförs med normalt planförfarande. Samråd hölls under perioden 3 31 oktober 2014. Planen var sedan utställd för granskning under perioden 4-27 mars 2015.
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Planen ställdes ut för en andra granskning under perioden 3 juni-1 juli 2015. Handlingarna
överlämnas därefter för antagandeprövning.
Antagande
Detaljplanen kommer att antas i kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. Dessförinnan
kommer planen att tas upp i Bergslagens Miljö- och Byggnämnd för godkännande.

Avtal
Avtal gällande beställning av ny detaljplan har upprättats mellan Bergslagens Miljö- och
Byggförvaltning och Näringsliv och utveckling, Lindesbergs kommun.
Organisatoriska frågor
En utbyggnad i området kan påbörjas först när detaljplanen vunnit laga kraft och när
erforderliga bygglov och övriga tillstånd samt artskyddsdispens erhållits.
Artskyddsdispens
Inför byggnation krävs en ansökan om artskyddsdispens enligt 8 kap i miljöbalken på grund
av att den större vattensalamandern, som är fridlyst, förväntas kunna påverkas av
exploateringen. Den hänsyn som krävs avgörs i ansökan om artskyddsdispens. Ansökan görs
till Länsstyrelsen.
Fastighetsrättsliga frågor
Marken inom Lindesby 1:65 ägs av Fastigheter i Linde AB (FALAB).
Fastighetskonsekvenser
Det kommer att bildas nya fastigheter inom gränsen för användningen ”bostäder”, vilken
kommer styckas av från
Fastighetsbildning kan genomföras när detaljplanen
vunnit laga kraft.
Ekonomiska frågor
Alla omkostnader i samband med planens upprättande och handläggning belastar Näringsliv
och utveckling, Lindesbergs kommun, som är beställare av detaljplanen.
Planens genomförande avseende fastighetsbildning samt projektering och utbyggnad av
planområdet bekostas av exploatören.
Hänsyn inför/under byggnationen
Det åligger byggherren att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att försäkra sig om att
inga skador uppstår på intilliggande byggnader vid en kommande exploatering.
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Det förekommer större vattensalamander i planområdet. Dess livsmiljö sträcker sig in i
området för exploatering. Detta kräver ansökan om artskyddsdispens enligt 8 kap i
miljöbalken. Hänsyn till den större vatten salamandern ska tas vid exploatering för att
säkerställa deras tillgång till sina livsmiljöer samt möjligheter till etablering och fortlevnad.
Vilka åtgärder som krävs för ett hänsynstagande regleras i ansökan om artskyddsdispens.
Inga större naturvärden bedöms bli påverkade av planens genomförande.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmänna platser i planområdet.
Administrativa frågor
Planen handläggs som normalt planförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen.
Genomförandetiden föreslås bli 10 år från den dagen planen vinner laga kraft.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Vid planarbetet har förutom undertecknad planförfattare även Per Axelsson och Isabella
Lohse, fysiska planerare medverkat i planarbetet i samarbete med tjänstemän på Bergslagens
Miljö- och Byggförvaltning, Näringsliv och Utveckling samt Bergslagens kommunalteknik.

Frida Nilsson
Fysisk planerare

Isabella Lohse
Enhetschef

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den xx xxxx 20xx. Beslutet vann laga kraft den
xx xxxxx 20xx.
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BEHOVSBEDÖMNING
Upprättad på Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning den 3 mars2015.
Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program enligt
6 kap 11§ miljöbalken

Nedanstående utgör underlag för en bedömning av om ett genomförande av
rubricerad detaljplan kan antas medföra en betydande olägenhet. Underlaget är
utformat som en checklista utgående från 4 § MKB-förordningen.
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en
detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Miljöbedömningens första steg,
den sk. behovsbedömning, ska avgöra om detaljplanens, programmets eller
ändringens genomförande medför en betydande miljöpåverkan.
Bedöms planens genomförande innebära en betydande miljöpåverkan skall enligt 6
kap miljöbalken en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.
Om en verksamhet enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken kräver tillstånd eller om
planen förutsätter verksamhet enligt bilaga 1 eller 3 antas planen medföra betydande
miljöpåverkan.
Bedömningen är preliminär och efterhand som planprocessen fortskrider och ny
kunskap tillförs så kan bedömningarna enligt nedan omvärderas.
Plandata
Planområdet är lokaliserat till de västra delarna av Lindesbergs tätort, nordväst om
stora Lindesjön, väster om Lindeskolan.
Det aktuella planområdet omfattar ca 86000 m2. All mark inom planområdet ägs av
Fastigheter i Lindesberg AB (FALAB). Planområdet ligger i den östra delen av
fastigheten
.
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Översiktskarta, Planområdets placering i tätorten Lindesberg.
Syftet med planläggningen
I Lindesberg finns en efterfrågan på centralt belägna bostäder, och även en efterfrågan
på småhus och flerfamiljshus i stadens utkant. Lindesbergs kommun har för avsikt att
bemöta denna efterfrågan genom att planlägga och uppföra nya lägenheter i
stadskärnan, men också genom att bygga nytt i attraktiva, mindre centrala, lägen för
att på så sätt skapa rörelse på bostadsmarknaden.
Området Lindesby har under minst 30 år funnits med i kommunens översiktliga
planering som en utbyggnadsreserv för bostäder. Genom en parallell planläggningsoch projekteringsprocess avser kommunen nu att genomföra en etappvis utbyggnad av
Lindesbyområdet, en process som inleddes redan 2004 genom planläggningen av
småhusområdet Lindesby södra där samtliga tomter nu är sålda.
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Detaljplaneskiss 2015-06-03
Markägoförhållanden – nyttjare
All mark inom planområdet ägs av Fastigheter i Lindesberg AB (FALAB).
Planområdet ligger i den östra delen av fastigheten
.
Gällande regleringar och skyddsvärden
Berörs området av
internationella konventioner
(Natura 2000, UNESCO
världsarv etc)
Berörs området av 3-4 kap
miljöbalken (riksintressen)
Berörs området av 7 kap
miljöbalken (strandskydd,
biotopskydd,
natur/kulturreservat)
Berörs området av 8 kap
miljöbalken
(artskyddsförordningen)

Beskrivning

ja

nej
X

X
X

X

Den mark som är planlagd
som NATUR är inventerad
och klassad som skyddsvärd
skog.
Det förekommer större
vattensalamander i
planområdet. Dess livsmiljö
sträcker sig in i området för
exploatering. Detta kräver
ansökan om artskyddsdispens
hos Länsstyrelsen. Hänsyn ska
tas vid exploatering för att
3(8)
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Berörs området av
byggnadsminnen eller
fornminnen

X

Innehåller området höga
naturvärden(naturvårdsprogr
am eller nyckelbiotoper)

X

Strider planen mot ÖP eller
FÖP
Är området ekologiskt
känsligt eller belagt med
andra restriktioner
(förorenad mark).

X
X

Är området påverkat av
skyddsavstånd
(skyddsavstånd till ny och
befintlig bebyggelse)

säkerställa deras tillgång till
sina livsmiljöer samt
möjligheter till etablering och
fortlevnad. Detta regleras
ytterligare i ansökan om
artskyddsdispens.
Fornlämningen Lindesby gård
ligger i planområdets sydöstra
del. Fornlämningen föranledde
en arkeologisk utredning vars
resultat redovisas i
granskningshandlingen.
Vid området i nordväst kring
bäckravinen finns en tät lövrik
skog med höga naturvärden.
Detsamma gäller området
öster om bäcken. Dessa
områden är inventerade och
klassade som skyddsvärd
skog. Områdena planläggs
som NATUR.
Området är ekologiskt känsligt
i och med förekomsten av den
fridlysta arten större
vattensalamander. Ett
resonemang kring åtgärder för
att minimera negativ påverkan
har förts kring vilka åtgärder
som bedömts som tillräckliga
(se i planbeskrivning)
Norr om planområdet finns
industriverksamheter.
Avståndet mellan dessa och
bebyggelsen är mellan 250400 meter. Inom 70 meter
finns mark som är planlagd för
industri men ej utbyggd. Ett
resonemang har förts kring typ
av industri och
terrängförhållanden och
avståndet har utifrån det
bedömts vara tillräckligt (se
resonemang i
planbeskrivning).

X

Förändringar i samband med ny detaljplan
Beskrivning

ja

nej
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GRANSKNINGSHANDLING
Förändrad markanvändning

X

Ökad exploateringsgrad

X

Behov av följdinvesteringar
(Infrastruktur,vägar, VA,
energi)
Krav på följdändringar av
omgivande markanvändning

X

Investering i VA samt ny
tillfartsväg kommer att krävas.

X

Eventuella begränsningar av
tillkommande industrier på
den idag planlagda men ej
utbyggda industrimarken
direkt norr om planområdet.
En bullerberäkning har
genomförds vilken redovisar
att området kan utsättas för
bullervärden som överskrider
riksdagens riktvärden.
Nivåskillnaderna är av den
omfattning att de anses kunna
lösas genom lokala
bullerreducerande åtgärder,
vilka inte behöver regleras i
plan.
Ansökan om artskyddsdispens
hos länsstyrelsen krävs inför
exploatering.

Strider planen mot uppsatta
MKN enligt 5 kap
miljöbalken eller andra
riktvärden (luftföroreningar,
buller etc)

Kräver föreslagna
verksamheter eller planens
genomförande anmälan eller
tillstånd enligt miljöbalken
Kan ett genomförande av
planen medföra så negativa
effekter att förebyggande
åtgärder eller
kompensationsåtgärder
behöver vidtas
Strider planen mot uppsatta
miljömål nationellt, regionalt
och lokalt.

Nu varande naturmark
kommer att exploateras för
bostäder.

X

X

X

X

Effekter på miljön
(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande)
Beskrivning
1 2 3 4 Kommentar
Planens negativa inverkan på
X
En
marken (instabilitet,
rasriskbedömning
sättningar, erosion, rasrisk
har genomförts
etc)
gällande rasrisk,
vilken redovisas i
granskningshandli
5(8)
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Planens negativa inverkan på
luft eller klimat
(föroreningar, lokalklimat,
vind)
Planens negativa inverkan på
vatten (yt- eller
grundvattnets kvalitet,
mängd, infiltration,
strömningsförhållanden etc
Planens negativa inverkan på
växt eller djurliv (påverkas
hotade arter, antalet arter,
arternas sammansättning)

X

Vattensalamandern
vilken är ett fridlyst
groddjur håller till bland
annat i en damm i det
östra naturområdet.

Planens negativa inverkan på
landskapsbilden (utsikter,
utblickar, landmärken)

Planens negativa inverkan på
omgivningen i övrigt
(stadsbild, grannar,
verksamheter)

ngen

X

Ytor kommer att
hårdgöras.
Dagvattenåtgärder
ska vidtas.

X

Området planläggs
som NATUR.
Ytterligare
åtgärder för att
säkra dess tillgång
till området som
utgör deras
livsmiljö regleras i
ansökan om
artskyddsdispens.
På grund av
höjdskillnader och
terräng kommer
inte tillkommande
bebyggelse
påverka utsikten
för befintlig
bebyggelse.
Bebyggelsen ska
samspela med
befintlig natur.

X

X

Störningar och effekter på hälsan
(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande)
Beskrivning
1 2 3 4 Kommentar
Planens genomförande ger
X
Störningar vid
störningar i form av ljud
genomförandet är
(omgivningen exponeras för
tidsbegränsade.
störande ljud)
Trafiken kommer
att öka något.
Planens genomförande ger
störningar i form av ljus

X
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Planens genomförande ger
störningar i form av
vibrationer (omgivningen
exponeras för
markvibrationer)
Planens genomförande
innebär risker (explosion,
brand, strålning, utsläpp,
transporter av farligt gods)

X

Eventuell
påverkan under
själva
byggnationen.

X

Effekter på hushållningen med mark, vatten och andra resurser
(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande)
Beskrivning
1
2 3 4 Kommentar
Innebär planen att en
X
långsiktigt hållbar
resursanvändning inte
främjas (uttömmande av ej
förnyelsebara resurser såsom
dricksvatten, grus och
bergtäkter etc)
Ger planen negativ inverkan
för rekreation och rörligt
friluftsliv
(närströvområden, parker,
grönstråk, utflyktsmål,
vandringsleder, frilufts- och
idrottsanläggningar)

X

Delvis. Mycket av
naturområdena
kommer dock att
sparas för
rekreation.

Ger planen negativ påverkan
på kulturhistoriska värden
(arkeologi, fornlämningar,
jord-, skogsbruks eller
industrihistoriska värden)

X

Inom planområdet
finns en
kulturhistoriskläm
ning. En
arkeologisk
utredning har
gjorts som
resulterade i nya
fynd. En
arkeologisk
förundersökning
genomförs nu..

Utvärdering
Innebär förslaget tydliga
motsättningar mellan olika
intressen

ja

nej Kommentar och värdering
X Hänsyn tas i planen till värdefull natur.
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Är det sannolikt att allvarliga
negativa miljöeffekter
uppkommer

X

Är osäkerheten av
bedömningen av planens
miljöeffekter stor

X

Är effekterna varaktiga

X

Kan ett genomförande av
planen innebära negativ
effekt inom enskilda
områden på miljön, hälsan
eller hushållningen med
mark, vatten och andra
naturresurser
Ger ett genomförande av
planen som helhet negativ
effekt på miljön, hälsan eller
hushållningen med mark,
vatten och andra
naturresurser (då den
samlade effekten av flera
mindre effekter kan innebära
betydande miljöpåverkan)

Tillkommande bebyggelse kommer att bestå.
X

X

Behovsbedömning
Ett genomförande av planen
kan innebära en betydande
påverkan på miljön, hälsan
och hushållningen med
mark, vatten och andra
naturresurser. En
miljökonsekvensbeskrivning
enligt 6 kap miljöbalken
erfordras.

ja

nej Kommentar och värdering
X Ett genomförande av planen bedöms inte
innebära en betydande miljöpåverkan enligt 6
kap MB. En miljökonsekvensbeskrivning anses
inte nödvändig.

Frida Nilsson
Fysisk planerare
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Fastighetsförteckning
2014-06-09
Ärendenummer

T14271

Handläggare

Lisbeth Oikarinen
Ärende

Fastighetsförteckning för detaljplan för Lindesby 1:65
Kommun: Lindesberg

Fastigheter inom området

Län: Örebro

( fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad

Beteckning på kartan

.

å, allmänt vattenområde)

Ägare/innehavare, adress

Övrigt

Fastigheter I Linde AB
Box 76
711 22 LINDESBERG

Marksamfälligheter inom området
Beteckning på kartan

(samfälld mark, samfällt vatten, samfällt fiske, allmänningar)

Ägare/innehavare, adress

Samf 1

Ändamål
VÄG
Tillkommen vid
ägostyckning 1903 -08-31 akt
18-LIN -717

Delägarfastigheter däribland :
Lindesbergs Kommun
711 80 LINDESBERG
Lindesbergs Kommun
711 80 LINDESBERG

Anläggningssamfälligheter inom området
Beteckning på kartan

(Gemensamhetsanläggningar enligt AL, anläggningar enligt LSV)

Ägare/innehavare, adress

Ändamål

Inga berörda

Rättigheter inom området

(servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltv

årdsområde, fiskevårdsområde, rättigheter

mineral/torv)

Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Lr 1

Servitut, FJÄRRVÄRME

1885-12.1
LINDE ENERGI AB
Belastar:

Ändamål

2014-06-09

Lantmäteriet
T14271

Lindesby 1:65

Sida 2

Fastigheter I Linde AB
Box 76
711 22 LINDESBERG

Lr 2

Servitut, VATTEN

1885-12.2
LINDE ENERGI AB
Box 77
711 22 LINDESBERG
Belastar:
Fastigheter I Linde AB
Box 76
711 22 LINDESBERG
Lr 3

Servitut,
TELE/DATAKOMMUNIK
ATIONSLEDNING

1885-12.3
LINDE ENERGI AB
Box 77
711 22 LINDESBERG
Belastar:
Fastigheter I Linde AB
Box 76
711 22 LINDESBERG
Lr 4

Servitut, STARKSTRÖM

1885-12.4
LINDE ENERGI AB
Box 77
711 22 LINDESBERG
Belastar:
Fastigheter I Linde AB
Box 76
711 22 LINDESBERG
Lr 5

Servitut, FJÄRRVÄRME

1885-543.1
LINDE ENERGI AB
Box 77
711 22 LINDESBERG
Belastar:
Fastigheter I Linde AB
Box 76
711 22 LINDESBERG

Lantmäteriet

2014-06-09

T14271

Sida 3

Ny1

Nyttjanderätt, TELE

2973

Inskrivet 1954 -12-01

Till förmån för:
Telia Sonera AB
106 63 STOCKHOLM

Fastigheter utanför området
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Övrigt

Lindesbergs Kommun
711 80 LINDESBERG

Upplysning
Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas
eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning.

Fastighetsförteckningen upprättad av

Lisbeth Oikarinen
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Figur 1. Översiktskarta utredningsområdet som är markerat med en röd
prick. Skala 1:250 000.
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Sammanfattning
Arkeologgruppen i Örebro AB gjorde en arkeologisk utredning etapp 1
och 2 inför planerat bostadsbygge i Lindesbergs socken i Västmanland.
Fältinventeringen genomfördes under tre arbetsdagar mellan den
6 och 8 oktober 2014 av Mikko Helminen och Leif Karlenby.
Utredningsområdet, som berör fastigheten
, uppgår till cirka 7 hektar och är beläget strax väster om Lindesbergs
samhälle. Syftet med den arkeologiska utredningen är att klarlägga i
vilken omfattning det, utöver Lindesbys gamla bytomt (Linde 508:1),
förekommer fornlämningar inom det berörda området.
Den arkeologiska utredningen har omfattat arkiv-, litteratur- och
kartstudier samt en fältinventering (etapp 1) och en utredningsgrävning (etapp 2). Vid fältinventering och utredningsgrävning registrerades 11 objekt bestående av boplatslämningar. Ett objekt, klassades
som fornlämning och 10 objekt som övrig kulturhistorisk lämning.

Inledning

Arkeologgruppen i Örebro AB har genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför planerat bostadsbygge i Lindesbergs
socken i Västmanland. Fältinventering genomfördes under tre
arbetsdagar mellan den 6 och 8 oktober 2014 av Mikko Helminen
och Leif Karlenby.
Utredningsområdet berör fastigheten
. Det uppgår
till cirka 7 hektar och är beläget strax väster om Lindesbergs samhälle (se figur 1 och 2). Syftet med den arkeologiska utredningen är
att klarlägga i vilken omfattning det, utöver Lindesbys gamla bytomt
(Linde 508:1), förekommer fornlämningar inom det berörda området.
Området delas mitt i tu av en dalgång där det rinner en bäck. På
båda sidor om vattendraget finns skogbeväxta höjder. I sydväst ligger
före detta åker och i sydöst finns Lindesbys gamla bytomt. Intill
utredningsområdet ligger Stora Lindessjön som avvattnas genom
sjön Väringen i Arbogaån. Området är beläget 65–90 meter över
havet (se figur 2).

Bakgrund och kulturmiljö

Enligt Fornsök finns det förutom Lindesbys gamla bytomt (
inga tidigare kända fornlämningar inom det aktuella utredningsområdet (se figur 2). Cirka 400 meter sydväst om utredningsområdets västra del, i Torphyttans by, finns ett hyttområde och en
dammvall (fornlämningsobjekten
respektive
).
Lindesbergs äldsta stadsområde är beläget cirka 600–1500 meter
öster och sydöst om utredningsområdet (fornlämningsobjekt
). Enligt Sveriges geologiska undersöknings strandförskjutningskurva över trakten kring Lindesberg har dalgången utgjort en
smal havsvik med öppning mot söder för cirka 8000–9000 år sedan.1
1

SGU, strandnivåkarta. Beräkning motsvarar höjdkurvorna till
69–77 meter över havet i på det aktuella området.
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Figur 2. Utdrag från fastighetskartan med utbredningen av utredningsområdena och tidigare kända fornlämningsobjekt (Fornsök) markerade
i lila respektive blått. Skala 1:10 000.

Den historiska bebyggelsen i Lindesby har sina rötter i grundandet
av Lindes bergslag under tidig medeltid. Som administrativ enhet
omnämns Lindesby redan i medeltida urkunder.2 Senast vid mitten
av 1600-talet beboddes hemmanen i byn av bergsmän.3 Sannolikt har
detta varit fallet redan under medeltid, i samband med grundandet
av bergslaget.
Enligt historikern Wilhelm Tham framgår det i tidigmoderna jordeböcker att byn, vid sidan av boskapsskötsel, redan under denna period
haft åkerbruk.4 Dess läge vid Stora Lindessjön gjorde att Lindesby låg
längs transportsträckan mellan Lindesbergs och Noras fögderis centralort Guldsmedshyttan i norr och Arbogaån i söder.5
2
3
4
5

6

Tham 1943: 51-76
Johansson 1893-1895: 114, 259
Tham 1943: 188-190
Tham 1943: 133-136

Arkeologgruppen rapport 2014:36

I privilegiebrevet till Lindesberg stad erhålles tillgång bland annat
till Lindesby och Lindeshyttan. Processen ledde till att staden köpte
det östra hemmanet strax öster om det aktuella utredningsområdet i
Lindesby år 1648. De resterande delarna av byn inklusive det aktuella
utredningsområdet kom i stadens ägo först vid slutet av 1700-talet.6
Hyttområdet i Torphyttan by, som gränsar mot Lindesby i väst, brukades under tiden 1539–1797.7
Kartan över Lindesby östra hemmans ägor från år 1709 visar
utsträckningen av en vinterväg, som löper från Stora Lindessjön,
passerar hemmanets bytomt på östra sidan av dalgången, löper över
dalgången ungefär vid mitten av utredningsområdet och fortsätter
i nordsydlig riktning strax norr om utredningsområdet. Vägen uppges markera dåvarande gräns mellan östra och västra Lindesby
”altifrån Lindes by intill Forneboda Skillnaden, och sedan samma skillnad efter till”.8 Enligt beskrivningen till kartan över Lindesbyns och
Lindeshyttans ägor från år 1788 beskrivs ytan inom det västra utredningsområdet och väster om dalgången som hagmark och betesmark
(Stora hagen samt intill dalgången westerna beten). Utredningsområdet strax öster om dalgången och norr om Lindesby gamla gårdstomt
beskrivs i samma karta som betesmark och skogsbacke vilken avgränsas av landsvägen i norr.9
Kartan över Lindesby från år 1863 (se figur 3) förevisar i detalj
olika indelningar inom de aktuella inventerings- och utredningsområdena. Området närmast landsvägen i väster och i norr bestod
enligt kartan av skogs- och betesmark. Dagens delvis igenvuxna
odlingsmark och dalgången beskrivs i kartan som åkermark respektive slåttermark. Övergångsstället för vintervägen i kartan från år
1709 är markerad på 1863 års karta med en symbol för en bro. Strax
norr om Lindesby gamla gårdstomt och trädgård finns en park med
en damm samt en vinkelformad gärdsgård markerade.10 I en karta
upprättad över Lindesby ägor fyrtio år senare (1902–1903) finns
både parkanläggningarna och husen vid åkermarken kvar.11

Syfte och frågeställningar

Uppdraget innebar att utföra en arkeologisk utredning etapp 1 och 2
inom fastigheten
, som berörs av detaljplaneläggning
för bostäder, parkområde samt naturområde. Syftet med den arkeologiska utredningen är att klarlägga i vilken omfattning det, utöver
Lindesby gamla tomt
förekommer fornlämningar
inom det berörda området. Inga tidigare arkeologiska insatser är
kända inom området.
6
7
8
9
10
11

Tham 1949: 300-308
Fornsök, objekt Linde 1:1 [URL: http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/		
html/10224900010001, använt 2014-11-03]
LMS, Örebro län, akt S46-66:1 (1709); se även LM, Örebro län, akt 18-LIN-22
(odaterad)
LM, Örebro län, akt 18-LIN-717 (1903-08-31); LMS, Örebro län, akt S46-66:2
(1788-10-21)
LM, Örebro län, akt 18-LIN-453 (1863)
LM, Örebro län, akt 18-LIN-717 (1902-1903)
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Figur 3. Utdrag från kartan över östra delarna av Lindesby från
år 1863 med utbredningen av utredningsområdena avgränsade
i lila. Skala 1:5 000. Karta från Lantmäteriet.

Syftet med den arkeologiska utredningen etapp 1 och 2 var att:
• fastställa om fornlämningar kommer att beröras i samband
med den aktuella exploateringen samt att så långt som möjligt
beskriva dessa.
• skapa ett fullgott underlagsmaterial för en fortsatt beslutsoch planeringsprocess.
Arkeologisk utredning etapp 1 bestod av arkiv- och litteraturstudier
samt kartanalyser och fältinventering över området. Etapp 2 utgjordes
av utredningsgrävning med syftet att fastställa eventuella fornlämningar som är inte synliga ovan mark.

Metod

Arkiv- och litteraturstudier samt kartanalyser
Arkiv-, litteratur- och kartstudierna har främst genomförts i de digitala arkiven samt i GIS-miljö. I Fornsök har en närmare genomgång
av information gjorts av tidigare kända fornlämningar och av eventuella tidigare utredningar eller undersökningar i området. Det historiska kartmaterialet har analyserats utifrån Lantmäteriets historiska
kartmaterial på internet, vilket innefattar Rikets allmänna kartverk,
8
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Lantmäteristyrelsens kartarkiv (LMS) samt Lantmäterimyndighetens
kartarkiv (LM). Material i Noraskogs arkiv (OAU) har kontrollerats,
liksom Svenskt Diplomatarium på Riksarkivet som användes i syfte
att spåra eventuella medeltida namnkopplingar. Statens Historiska
Museums fynddatabas har använts i syfte att spåra eventuella arkeologiska lösfynd i utredningsområdet.
Lantmäteriets LiDAR-data över undersökningsområdet användes
för att identifiera eventuella forn- och kulturlämningar inom undersökningsområdet och för att undersöka områdets topografi.12

Fältinventering och utredningsgrävning

Fältinventeringen i samband med etapp 1 innebar att utredningsområdet besiktigades okulärt i syfte att hitta tidigare ej kända fornoch/eller kulturlämningar som var synliga ovan mark samt för att
bedöma eventuella boplatslägen. Syftet med utredningsgrävningen i
etapp 2 var att fastställa eventuella fornlämningar som inte är synliga
ovan mark. Lägen och antalet för schakt bestämdes utifrån resultaten av arkivstudierna och fältinventeringen. Utredningsgrävningen
genomfördes i de delar som ligger utanför fornlämning Linde 508:1.
Utredningen etapp 2 genomfördes med sökschakt som grävdes
med grävmaskin (se figur 4). De schakt som öppnades vid bebyggelselämningar i den östra delen av området var cirka 4 meter långa,
medan schaktlängd på öppen åkermark varierade mellan 10 och
30 meter. Schaktens bredd blev en skopbredd, det vill säga cirka
1,2 meter. Schakten fördelades över ytan på ett sådant sätt att det
skulle finnas möjlighet att fastställa om och var fornlämning förekommer inom området. På de platser där de topografiska förutsättningarna bedömde som mer lämpliga lades schakten tätare och på ställen
där förutsättningarna ansågs sämre grävdes schakten glesare. I de fall,
där en eventuell fornlämning påträffades vid fältinventeringen drogs
schakt i syfte att avgränsa det påträffade fornlämningsobjektet.
Samtliga lämningar mättes in med en handhållen GPS, fotograferades och beskrevs skriftligt. Även samtliga schakt och osäkra anläggningar mättes in med GPS. Anläggningarna dokumenterades i plan
med skriftliga beskrivningar och fotografier. Påträffade anläggningar
som betraktades som osäkra grävdes till hälften i syfte att kontrollera
att det inte rörde sig om stenlyft, rester efter rötter eller dylikt.
12

Medelfel i plan är ca 0,4 m i SWEREF 99 TM och medelfel i höjd är ca 0,1 m i
RH 2000 på väldefinierade ytor. Det generella medelfelet i höjd i all terräng är
cirka 25 cm. Punkttätheten i materialet är minst 1 pkt/ 2m² och maximalt
1 pkt/ m².
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Figur 4. Sökschakt dras i det västra utredningsområdet. Foto av Leif Karlenby.
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Resultat
Allmänna iakttagelser
Resultaten från den arkeologiska utredningen redovisas i objektordning från väster till öster. Sammanlagt påträffades 11 objekt
(se figur 5 och Arkeologiska objekt nedan). Ett av de nyupptäckta
objekten (nummer 4) består av boplatsanläggningar som konstaterades i sökschakt i gammal åkermark inom det västra utredningsområdet. Objektet ges den antikvariska bedömningen fornlämning.
Resten av de nyupptäckta objekten utgörs av lämningar kopplade
till sentida bebyggelse och markanvändning i Lindesbyn. De finns
belagda på ägokartorna från åren 1863 och 1902–1903. Dessa objekt
(1–3 och 5–11) har redovisats med den antikvariska bedömningen
övrig kulturhistorisk lämning. Detta gäller objekt som inte kan visas
vara äldre än år 1850 eller som på annat sätt inte faller in under definitionen av fornlämning. Begreppet har använts för att bedöma de
lämningar som enligt Riksantikvarieämbetets aktuella rekommendation inte faller under Kulturmiljölagen.13
13

Se även Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.
Version 4.1 Riksantikvarieämbetet (daterad 2014-06-26).

Figur 5. Utdrag från fastighetskartan med utbredningen av utredningsområdena, fornlämningsobjekt Linde 508:1 samt de påträffade
arkeologiska objekten markerade i lila, blått respektive orange.
Skala 1:5 000.

11

Lindesby

Figur 6. Karta över schakten och påträffade anläggningar i det västra
utredningsområdet samt väster om dalgången. Skala 1:1 000.
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Utredningsgrävning
Utredningsgrävningen omfattade sammanlagt 12 schakt (se bilaga 1
och figur 6), som täckte en yta på sammanlagt cirka 230 kvadratmeter. Schakt 211, 213 och 216 grävdes i eventuella husgrunder,
som hade identifierats med hjälp av ägokartorna från åren 1863 och
1902-1903. I schakt 213 och 216 konstaterades anläggningar, som
tolkades som troliga rester efter dessa byggnader (se objekt 7 och 8).
Schakt 217 öppnades i gammal åkermark mellan Lindesbys gamla
bytomt i öster och dalgången i väster.
Resten av schakten grävdes i gammal åkermark väster om dalgången. I schakt 219, 222, 224, 226, 236 och 239 konstaterades
anläggningar som tolkades som delar av en boplats (se objekt 4).
I det nordligaste schaktet (217) konstaterades inga anläggningar och
i det sydligaste schaktet (248) påträffades ett fragment av en hästsko
och ett fragment av ett klart glaskärl. De låg i fyllningsjord till ett dike
(anläggningarna 245 och 246).

Arkeologiska objekt

Objekt 1 – Gruvhål: Övrig
Ett område med en eventuell skärpning (A208) och fyra avlånga
prospekteringsschakt (A231 – A234) troligen gjorda i samband med
mindre provbrytning.
Läge: x 6 606 181, y 511 504 (centroid)
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Förslag till åtgärd: —
Objekt 2 – Bytomt
En husgrund, vars läge motsvarar ett hus markerat i en karta över
Lindesby ägor från år 1863, men som saknasr i kartan från år 1902-1903.
Läge: x 6 606 225, y 511 522 (centroid)
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Förslag till åtgärd: —
Objekt 3 – Färdväg: Övrig
En vägbotten, som har blivit beväxt, men fortfarande används som stig.
Objektet finns markerat i en karta över Lindesby ägor från år 1902–1903.
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Förslag till åtgärd: —
Objekt 4 – Boplats
Område med ett flertal observationer av boplatslämningar i form av eldstäder (A227, A230, A240), kulturlager (A223), nedgrävning (A241) och
eventuella stolphål (A220, A221, A237, A238). I anslutning till kulturlager
A223 i den nordligaste delen av fyndområdet togs tillvara en buk- och en
mynningskärva av förhistorisk keramik.
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Anläggningarna, som observerades på en yta om cirka 45x20 meter
(i nord-sydlig riktning), påträffades i samband med sökschaktning
i odlingsmark och låg under under ploglagret samt i steril fin sand
(se figur 6). I samma område och i en liknande kontext observerades
även tunna och vittrade jordlager (A225 och A229) som kan ha en
koppling till boplatsanläggningar eller härstamma från sentida aktiviteter i området.
Boplatsytan är belägen på en svagt, åt öster och sydöst sluttande
slänt, som avgränsas mot dalgången i norr, öster och sydöst av en
brant terrasskant.. Marken har börjats odlas senast vid mitten av
1800-talet.
Läge: x 6 606 234, y 511 548 (centroid)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Förslag till åtgärd: —

Figur 7. Eventuell eldstad (A227) i schakt 226. Foto taget
från söder av Leif Karlenby.
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Objekt 5 – Bytomt
Ett eventuellt spisröse till ett hus. Platsen motsvarar ett hus
markerat i kartan över Lindesby ägor från år 1863.
Läge: x 6 606 334, y 511 604
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Förslag till åtgärd: —
Objekt 6 – Färdväg: Övrig
En vägbotten, som har blivit bevuxen, men fortfarande används som stig.
Anläggningen finns markerad i kartor över Lindesby ägor från åren 1863
och 1902–1903.
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Förslag till åtgärd: —
Objekt 7 – Bytomt
En lämning efter ett hus markerat i kartan över Lindesby ägor från år 1863.
På platsen finns en eventuell syllstensrad bestående av tre ohuggna stenar
i cirka 0,4–0,5 meter i diameter vardera. Från ett sökschakt (OS216), som
öppnades tvärs över syllen, konstaterades en eventuell ässja (A214) bestående av skörbrända stenar och kol.
Läge: x 6 606 314, y 511 653 (centroid)
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Förslag till åtgärd: —
Objekt 8 – Bytomt
En eventuell lämning efter ett hus markerat i kartan över Lindesby ägor
från 1863. Från ett sökschakt (OS212), som öppnades på en stenröjd yta
på platsen, konstaterades en ränna med taktegel och ett fragment blå
slagg. Anläggningen är belägen strax nordväst om Lindesby bytomt och
har därmed samband med fornlämningen Linde 508:1, men kan dateras
tidigast till mitten av 1800-talet.
Läge: x 6 606 295, y 511 658 (centroid)
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Förslag till åtgärd: —
Objekt 9 – Bytomt
Ett eventuellt spisröse. På platsen finns ett hus markerat
i en karta över Lindesby från år 1863.
Läge: x 6 606 293, y 511 667 (centroid)
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Förslag till åtgärd: —
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Objekt 10 – Bytomt
En husgrund (cirka 15x10 meter) bestående av stora syllstenar. Syllen
motsvarar ett hus markerat i kartor över Lindesby ägor från åren 1863
och 1902–1903. Anläggningen är belägen i slybevuxen utkant av Lindesby
bytomt och strax utanför gränsen till fornlämningen
.
Läge: x 6 606 217, y 511 679 (centroid)
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Förslag till åtgärd: —
Objekt 11 – Hägnad: Stenmur
En tydlig stenmur som omgärdar en sentida park med en damm strax
norr om Lindesby gamla bytomt. Anläggningen formar en vinkel och är
belägen i bergbunden granskog. Objektet är markerat i kartorna över Lindesby ägor från åren 1863 och 1902–1903 och har därmed varit i varaktigt
bruk som en del av parken fram till början av 1900-talet.
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Förslag till åtgärd: —
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Bilagor
Bilaga 1. Schakttabell
Bilaga 2. Anläggningstabell

Bilaga 1. Schakttabell
ID

Längd/m

Bredd/m

Djup/m

Yta/m2

211

4

2

0,5

4

213

4

1,2

0,3

4,8

216

4

1,2

0,2

4,8

217

20

1,2

0,2

24

218

10

1,2

0,2

12

219

19

1,2

0,4

22,8

222

10

1,2

0,3

12

224

27

1,2

0,3

32,4

226

26

1,2

0,3

31,2

Observationer

Anläggningar

Öppnades på en
jordhög, som
visade sig bestå av
nyligen deponerad
fin sand.

-

Öppnades innanför
en eventuell
byggnadslämning.

Öppnades innanför
en eventuell
byggnadslämning.

Öppnades på
odlingsmark. Tunt
matjord/ploglager,
därefter sand.

Öppnades på
odlingsmark. Tunt
matjord/ploglager,
därefter silt.

Öppnades på
odlingsmark. Tunt
matjord/ploglager,
därefter siltigt
sand.

Öppnades på
odlingsmark.
Matjord/ploglager,
därefter silt och
sand.

Öppnades på
odlingsmark. Tunt
matjord/ploglager,
därefter siltigt
sand med ljusa
fläckar.

Öppnades på
odlingsmark. Tunt
matjord/ploglager,
därefter silt och
sand.

A212
A214
A220
A221
A223

A225

A227
A229
A230

ID

Längd/m

Bredd/m

Djup/m

Yta/m2

236

28

1,2

0,3

33,6

239

20

1,2

0,3

24

248

19

1,2

0,4

22,8

Observationer

Anläggningar

Öppnades på
odlingsmark.
Matjord/ploglager,
därefter silt och
sand.

A237, A238

Öppnades på
odlingsmark.
Matjord/ploglager,
därefter silt och
sand.

Öppnades på
odlingsmark.
Matjord/ploglager,
därefter silt och
sand.

A240, A241

A245, A246

Bilaga 2. Anläggningstabell
ID

Schakt

A212

213

A214

216

A220

219

A221

219

A223

222

A227

226

A225

224

A229

226

A237

236

A230

226

A238

236

A240

239

A241

239

A245

248

A246

248

Beskrivning
Ränna med taktegel och ett fragment blå slagg. Belägen
troligen innanför en husgrund till ett hus markerat i karta
över Lindesby ägor år 1863.

En eventuell ässja bestående av skörbrända stenar och kol.
Troligen belägen innanför en husgrund till ett hus markerat i
karta över Lindesby ägor från år 1863.
Fyllning till en nedgrävd grop i cirka 0,2 meter i diameter
bestående av förfärgad grå sand och små mängder av kol. Ett
möjligt stolphål?
Fyllning till en nedgrävd grop i cirka 0,4 meter i diameter
bestående av förfärgad grå sand med en skörbränd sten och
inslag av små mängder av kol.

Ett ljust kulturlager med inslag av kol. Från lagret tillvaratogs
en keramikskärva.
Ett två meter brett vitt lager av silt eller sand med inslag av
kol. Lagret har troligen kommit till i samband med eldning.
En eventuell lämning efter en eldstad i cirka 1 meter i
diameter med skörbrända stenar på cirka 0,2 meter i
diameter.

Ett två meter brett vitt lager av silt eller sand med inslag av
kol. Lagret har troligen kommit till i samband med eldning.
Ett litet lager av kol i cirka 0,3 meter i diameter efter en
eventuell eldstad.

Fyllning till en nedgrävd grop i cirka 0,4 meter i diameter
bestående av matjord och små mängder av kol. Ett möjligt
stolphål?

Fyllning till en nedgrävd grop i cirka 0,3-0,4 meter i diameter
bestående av matjord och små mängder av kol. Ett möjligt
stolphål?
En eventuell lämning efter en eldstad, som konstaterades
på en cirka 1,5 meters sträcka och som fortsätter utanför
schaktet på båda sidorna. Lämningen består av ett sandlager
med kol, sot och enstaka skörbrända stenar.
Fyllning till en nedgrävd grop i cirka 0,5 meter i diameter
bestående av förfärgad brungrå sand och små mängder av
kol och bränd lera.
Fyllning till ett dike eller en ränna.

Fyllning till ett dike eller en ränna med inslag av tegelkross
och kol.
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LSS på B - bostad (Norra Lindesby)
Marita Allen; Isabella Lohse

Hej,
Jag har talat med vår konsulterade stadsarkitekt angående möjligheterna att bygga LSS-boende på
användningen bostad i detaljplan. Enligt honom så finns inga hinder att bygga ett LSS.boende på
kvartersmark mad användningen bostad. Hans motivering var bland annat att:
LSS är ju en slags gruppboende, eller särskilt boende, där huvudändamålet är just att bo.
Meningen är också att LSS-boenden, oavsett typ, inte ska upplevas som att leva på en institution.
Man kan alltså till och med säga att LSS ska anges med bokstaven B.

I och med detta finns ingen anledning att återremittera detaljplanen för Norra lindesby om kommunen
endast vill möjlig göra för att LSS-boende i planen. Vill man däremot ha möjlighet att bygga HVB-hem
på användningen bostad (B) är beskedet från arkitekten annorlunda:

Däremot var jag betydligt mer tveksam till om HVB-hem kan fungera under ändamålet B. Jag
nickade Nej, men med viss tvekan. Just HVB-hem befinner sig ju i gråzonen mellan B och D. För
att undersöka saken vidare kollade jag på Boverkets hemsida. Nedanstående kursiverade texter är
urklippta under avsnittet som handlar om gråzonen mellan Bostäder och Vård – och där just HVB
lyfts som exempel. Huvudtolkningen verkar vara att HVB ska anses vara Vård (Vänersborgsfallet).
Tydligen inte så enkelt, eftersom frågan har behövt prövas i domstol.

Sedan finns en gråzon när det gäller verksamheter där boende, vård eller andra verksamheter
förekommer i olika kombinationer. Om en verksamhet har ett betydande vårdinslag tyder det på att
verksamheten är att se som vård och är följaktligen bara planenlig på mark som är planlagd för vård.

Bostad
Användningen bostad används i PBL-sammanhang för precis det vi förväntar oss, verksamheter för
boende med en varaktig karaktär. I detaljplanesammanhang är permanentbostäder och fritidsbostäder
att anse som samma användning. Andra exempel på bostäder är studentbostäder samt vissa former av
gruppbostäder och träningsbostäder.
……….. ……….. ………..
Vad gäller avgränsning mellan vad som är en bostad och vad som ska anses vara en vårdinrättning
har klargjorts i några olika rättsfall (MÖD mål nr P15-12 och MÖD mål nr P4246-14). Dessa
domslut anger exempelvis hur HVB-hem, som har både boende- och vårdinslag, kan bedömas. I en
senare dom har ett HVB-hem för ensamkommande barn ansetts utgöra vård och inte vara förenligt
med bostadsändamål i detaljplan (MMD Vänersborg mål nr P 1433-14). Domstolarna har i praxis
gjort bedömningarna utifrån hur stort vårdinslaget är, vilken omgivningspåverkan verksamheten
förväntas ha etc.
Hör av er om något är oklart.
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Med vänlig hälsning,
Frida Nilsson
Fysisk planerare
Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning
Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg
0581-81067
frida.nilsson@bmb.se

Klicka för att lägga till en signatur
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7. Detaljplan för

med flera, Tallen, i Frövi

Ärendebeskrivning

Bergslagens miljö- och byggförvaltning har på uppdrag av Lindesbergs kommun arbetat
fram ett förslag till detaljplan för
m.fl. (Tallen) i Frövi, Lindesbergs kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, lägenheter, i form at två
lamellhus i 5 till 6 våningar inom fastigheterna

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 25 november – 16 december 2015.
Därefter har förslaget varit utsänt på granskning under tiden 4 – 25 februari 2016.

Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade den 30 mars 2016 att tillstyrka detaljplan
för
m.fl. (Tallen) i Frövi, Lindesbergs kommun och överlämnade den till
kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun för antagandeprövning.
7.1. Handlingar
Beslut BMB antagande av Tallen(2).pdf (inkluderad nedan)
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Stadsarkitektkontoret
Frida Nilsson
fysisk planerare
frida.nilsson@bmb.se

GRANSKNINGSHANDLING

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING
DETALJPLAN FÖR

M.FL. (TALLEN) I FRÖVI

PLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, lägenheter, i form av två
lamellhus i 5 till 6 våningar inom fastigheterna
De båda lamellhusen är
anpassade till terrängen och är sammanlänkade i markplan med en förbindelsegång, korridor.
Byggnaderna kommer sammanlagt att inrymma cirka 39 lägenheter med förhöjd standard, och
utgör ett så kallat trygghetsboende. Angöring med bil och cykel till de nya bostäderna
kommer främst att ske från vannebodagatan.

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd under tiden 25 november 2015 till och
med 16 december 2015. Förslaget till detaljplan har varit tillgängligt för granskning på
biblioteket i frövi (järnvägsgatan 6d) och på förvaltningens hemsida www.bmb.se. Under
samrådstiden inkom 8 yttranden varav 6 med synpunkter. Samrådsredogörelsen redovisar
inkomna synpunkter, så kallade yttranden, samt vilka förändringar de medfört i förhållande
till samrådshandlingen.

HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS
Förslaget till detaljplan har varit utställt för granskning under tiden 4 februari 2016 till
25 februari 2016. Förslaget till detaljplan har varit tillgängligt för granskning på
stadsarkitektkontoret, biblioteket i frövi (järnvägsgatan 6d) samt digitalt på förvaltningens
hemsida www.bmb.se. Under granskningen inkom 3 yttranden varav två med synpunkter.
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INKOMNA SYNPUNKTER
Nedan redovisas synpunkter som inkommit under granskningen, även de utan erinran, samt
kommentarer till dessa.

Följande hade synpunkter under samrådstiden men inte yttrat sig under granskningstiden:



Trafikverket, inkom 2015-12-02
Fastighetsägare
inkom 2015-12-15

Följande har yttrat sig men inte haft några synpunkter:


Lindesbergs kommun, inkom 2015-12-14

MYNDIGHETER
Länsstyrelsen Örebro län, inkom 2016-02-22
Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och
bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna synpunkter.
Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända
förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas.

KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN
BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK, INKOM 2016-02-23

Processerna har tagit del av granskningshandlingen och har inget ytterligare att tillägga.
NERIKES BRANDKÅR, INKOM 2016-02-08

Med anledning av begärt yttrande angående granskningshandling för detaljplan, Lindesberg
m.fl. (ert dnr S2015-143) får jag meddela att Nerikes Brandkår inte har några nya
synpunkter på framtagen plan än de som tidigare meddelats i yttrande 250-2015-00969-2.
SKANOVA, INKOM 2016-02-04

Skanova har flera markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad karta.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge
för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna
ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Kommentar:
Plankartan har försetts med ett u-område som säkerställer befintlig ledning som försörjer
.
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SAKÄGARE OCH ÖVRIGA
FASTIGHETSÄGARE TORP 23:7 , INKOM 2016-02-06

Ej nöjd med eran kommentar gällande mina synpunkter om bullerpåverkan för mig
), ni skriver att huskroppen som är närmast mig (den norra) kommer att medföra en
ökning av bullernivån med 1 dBA för ekvivalent ljudnivå (medelljudnivå) och 2 dBA för
maximal ljudnivå (den högsta momentana ljudnivån under en viss tidsperiod). Då undrar jag
vad en ökning utifrån vad i dBA?
Som jag kan förstå enligt detaljplanen (buller) så kommer
utsättas för rekylerande
ekvivalent ljudnivå 64 dBA samt den maximala ljudnivån uppgår till 80 dBA, detta är inte
acceptabelt enligt buller lagen Störningar och effekter på hälsan (störningar i form av ljud,
omgivningen exponeras för störande ljud).
Ni skriver också för att mätningar ska vara relevanta måste dessa utföras under rätt
förhållanden då ljudnivån påverkas av vindstyrka, vindriktning, temperatur, nederbörd med
mera. Dessutom är det ogörligt att mäta buller i ett projekt som enbart kommit till
planeringsstadiet (byggnaden är inte på plats ännu!). Jag kan upplysa vederbörande och alla
inblandade att när väl byggnaderna är på plats, då är det liksom för sent!
Detta kommer bli ett stort bullerproblem för mig (
det enda alternativet att komma
ifrån problemet med buller är att bygga bullerplank uppe vid banvallen (järnvägen).
Följaktligen kommer frågan VEM som står ansvarig att åtgärda problemet om nu denna
detaljplan genomförs och det visar sig att bullernivåerna för mig
och mina
grannar strider mot bullerlagen?
Synpunkter gällande störningar och buller under eventuell byggtid.
Jag jobbar skift på Billerud Korsnäs Frövi och jobbar sedeme.20ra nattskift, detta blir inte
hållbart i hälsosynpunkt då jag inte kommer att kunna sova på dagarna på grund av bygget.
Kommentar:
Befintlig bullernivå för
påverkas av planerad bebyggelse på så vis att befintliga
ljudnivåer vid södra fasaden, till följd av reflektion från planerad byggnad, får en ökning av
bullernivån med 1 dBA för ekvivalent ljudnivå och 2 dBA för maximal ljudnivå. 1-3 dBA
upplevs som en knappt hörbar förändring. En förändring med 8-10 dBA upplevs som en
fördubbling/halvering av ljudnivån.
Bullerberäkningar är en vedertagen och säker metod för att fastställa bullernivåer och
säkerställa att gällande riktvärden för trafikbuller (SFS 2015:216) vid bostadsbyggande följs
vid planering av ny bostadsbebyggelse. Utförda beräkningar för ekvivalenta och maximala
ljudnivåer från väg- och spårtrafik har beräknats enligt de samnordiska beräkningsmodellerna,
SNV Rapport 4653 för vägtrafik och 4935 för spårtrafik.
Hur eventuell omgivningspåverkan under byggtiden kan minimeras är inte möjligt att reglera i
en detaljplan.
KVARSTÅENDE SYNPUNKTER

Följande bedöms inte ha fått sina synpunkter under samrådet och granskningen tillgodosedda:
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Sakägare:



Trafikverket
Nerikes Brandkår

Ej sakägare:
 --

SAMMANFATTNING
Samrådsredogörelsen redovisar inkomna synpunkter, så kallade yttranden, samt vilka
förändringar de medfört i förhållande till samrådshandlingen. Efter samrådet gjordes mindre
justeringar av plankartans bestämmelser samt redaktionella ändringar av texten i
planbeskrivningen.
Inkomna synpunkter har resulterat i vissa justeringar i planhandlingarna men i stora drag är
planförslaget sig likt. De yttranden som inkommit under granskningstillfället har medfört
följande ändring i planförslaget: Ett u-område som säkerställer befintlig teleledning till Torp
24:3 har införts på plankartan. Dessutom har planbestämmelsen om att gällande
fastighetsindelningsbestämmelse upphör att gälla tagits bort på plankartan.

Frida Nilsson
fysisk planerare

Isabella Lohse
enhetschef

4 (4)

2016-03-07

Diarienr: S2015-143

Stadsarkitektkontoret
Frida Nilsson
fysisk planerare
frida.nilsson@bmb.se

ATAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
Detaljplan för

m.fl. (Tallen) i Frövi, Lindesbergs kommun

INLEDNING
DETALJPLANENS SYFTE

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, lägenheter, i form av två
lamellhus i 5 till 6 våningar inom fastigheterna
SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, lägenheter, i form av två
lamellhus i 5 till 6 våningar inom fastigheterna
De båda lamellhusen är
anpassade till terrängen och är sammanlänkade i markplan med en förbindelsegång, korridor.
Byggnaderna kommer sammanlagt att inrymma cirka 39 lägenheter med förhöjd standard, och
utgör ett så kallat trygghetsboende. Angöring med bil och cykel till de nya bostäderna
kommer främst att ske från Vannebodagatan.
Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
PLANHANDLINGAR

Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, och denna planbeskrivning.
PLANFÖRFARANDE

I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras
eller bevaras. Detaljplanen för
m.fl. (Tallen) handläggs med så kallat utökat
förfarande.
Detta förfarande är aktuellt då detaljplanen bedöms vara av betydande intresse för
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Under samrådsskedet för planförslaget ges
berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Samrådstiden är minst tre veckor. En
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kungörelse ska göras inför samrådet och efter samrådet görs en samrådsredogörelse som
redovisas i samband med granskning. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som
sedan ställs ut för granskning av allmänheten. Granskningstiden är också minst tre veckor.
Synpunkterna från granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande. Efter granskningen
antas detaljplanen av kommunfullmäktige. Efter tre veckor vinner beslutet om antagande laga
kraft om det inte överklagas.

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.
PLANDATA

Karta. Blått fält visar planområdets avgränsning och läge i centrala Frövi. Bildkälla: raa.se
Planområdet ligger i sydöstra Frövi, söder om järnvägen och Vannebodagatan. Området
omges av ett mindre antal villor och naturmark. Väster om området begränsas det av en
fotbollsplan.
Planområdet utgörs av fastigheterna
samt del av
Planområdet är cirka 4800 m2 stort. Alla de inblandade fastigheterna ägs i dagsläget av
Lindesbergs kommun.
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Genomförandet av detaljplanen innebär att redan ianspråktagen och bebyggd mark ges samma
användning, bostäder, men med en högre exploatering. Den föreslagna bebyggelsen kommer
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innebära en förändring i stadsbilden till följd av byggnadernas volym, höjd och utbredning.
Under byggtiden finns risk för störning till följd av sprängning av berg, transporter osv. Efter
färdigställandet bedöms förändringen inte innebära någon sådan negativ inverkan. Den
planerade bebyggelsen bedöms ej medföra någon betydande påverkan på naturvärden eller
kulturmiljövärden eller att några miljökvalitetsnormer överskrids. Då planförslaget inte
bedöms innebära någon betydande påverkan på miljön som avses i 6 kap 11§ miljöbalken har
inte någon miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN

Planområdet eller dess närområde omfattas inte av något riksintresse. I utkanten av Frövi
finns Hinseberg, en herrgårdsmiljö från 1800-talet, som är av riksintresse för kulturmiljövård
(RK39). Järnvägen genom Frövi är av riksintresse. Bergslagsbanan som sträcker sig mellan
Kil och Gävle är av nationell betydelse och är ett utpekat strategiskt godsnät. Godsstråket
genom Bergslagen ingår i TEN-T nätet och är av internationell betydelse. Stråket sträcker sig
mellan Storvik och Mjölby. Då banan är av riksintresse är även järnvägsstationen i Frövi med
resandeutbyte av riksintresse.
ÖVERSIKTSPLAN

Den kommuntäckande översiktsplanen som antags av kommunfullmäktige den 17 april 2007
är i vissa delar styrande över den områdesplan, som räknas som en fördjupad översiktsplan,
som upprättades för Frövi under 80-talet. Arbetet med någon ny fördjupad översiktsplan för
Frövi pågår inte. Pågående detaljplanarbete är förenligt med de övergripande riktlinjer som
finns i den kommunomfattande översiktsplanen.
GÄLLANDE DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER

Planområdet omfattas av tre olika gällande detaljplaner samt ett tillägg, se bild nästkommande
sida. Detaljplan 316, laga kraft i februari 1990, medger bostäder i två våningar och att
suterrängvåning får anordnas. Detaljplan A19, laga kraft oktober 1963, samt detaljplan A13,
laga kraft juli 1957, tillåter bostäder i öppet byggnadssätt i två våningar. Tillägget med
plannummer 430 vann laga kraft i maj 2013 och innebar att
fastighetsindelningsbestämmelserna upphävdes inom planområdet dvs. de områden som är
markerade med röd linje på bild nedan.
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Karta: Gällande detaljplaner
För området finns gällande fastighetsindelningsbestämmelser från 1958 (Förslag till ändring
av tomtindelning för del av kvarteret Linden, B 262). Tomtindelningen upprättades när sådana
planer var obligatoriska inom stadsplanelagda områden. Något behov av tomtindelning för
berörda fastigheter bedöms inte föreligga. Tomtindelningsbestämmelserna kommer att
försvinna för fastigheterna
i samband med beslut om antagande av den
nya detaljplanen. De fastigheter som planläggs för det nya bostadshuset,
samt
del av
, kan sammanföras med fastigheten
(Tallen) alternativt
sammanläggas till egen fastighet.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
OMRÅDESSTRUKTUR

Frövi är en tätort vid sjön Väringen. Bebyggelsen är småskalig och består mestadels av
småhusbebyggelse, friliggande villor i en till två våningar, samt i de centrala delarna av orten
av flerfamiljshus i två till tre våningar. Flerfamiljshusen är företrädesvis uppförda i puts eller
tegel. Huvudgatorna utgörs av Bergslagsvägen, infarten från norr, Centralvägen som
genomkorsar orten i öst-västlig riktning samt av Järnvägsgatan. Det är huvudsakligen
bebyggelsen längs med Järnvägsgatan och längs delar av Centralvägen som utgör centrum i
Frövi. Verksamheter och service finns även spridda på andra platser inom orten. Större
arbetsplatsområden, verksamheter, finns huvudsakligen lokaliserade i den västra delen av
orten, Frövifors och Mariedal. Samhället genomkorsas av järnvägen i öst-västlig riktning.
MARK OCH VEGETATION

Terrängen inom kvarteret Tallen och Linden är kuperad. Den högsta punkten är i mitten av
Gruvgränd i höjd med fastigheten
. En kraftig brant i nordvästlig/sydöstlig riktning
genom kvarteret Linden gör att marken utefter Vannebodagatan är plan och i nivå med gatan.
Grönstrukturen inom planområdet består huvudsakligen av anlagda trädgårdar (gräsmattor,
olika fruktträd, björkar och blommor) samt ett icke hävdat parti utefter Vannebodagatan.
Den föreslagna bebyggelsen innebär att en större andel av den mark som i dagsläget består av
gräsbevuxna ytor utefter Vannebodagatan kommer att hårdgöras för parkering. För att
balansera intrycket av de hårdgjorda ytorna kan carportar och miljöbod med fördel förses med
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så kallade gröna tak. Parkeringsytorna kan också förses med gröna element som träd och
buskar. Befintlig höjdskillnad som löper genom fastigheten planeras att i stora delar behållas
men omformas som en ängsslänt. Skyddande vegetation i form av buskar och träd föreslås
planteras i fastighetsgräns mot öst (
) och väst
), för att minska
direkt insyn. Entréområden, både mot Vannebodagatan och Gruvgränd, bör ges en prydlig
grön utformning, gärna innehållande olika växter.

RADON

Enligt dokumentation hos Lindesbergs kommun ingår planområdet i ett område med låg risk
för radon. Kompletterande radonundersökningar erfordras. Byggnad ska utföras på så sätt att
grunden säkras mot radon såvida radonundersökningen inte visar på annat.
GEOTEKNINSKA FÖRHÅLLANDEN

I områdets södra del består jorden delvis av berg i dagen och ytliga lager av sand och morän
ovan berg. I riktning mot norr ökar jorddjupet och lösare lagrad lera förkommer. I områdets
mellersta och norra del förekommer torrskorpefast lera i mäktigheter varierande mellan ca
0.5-1.5 meter och som underlagras av lösare lagrad lera i mäktigheter varierande mellan 0-3
meter. Lerans sättningsförhållanden har uppmätts och det förväntas inga
konsolideringssättningar vid anläggandet av hårdgjorda ytor. Grundläggning för planerad
bebyggelse bedöms kunna utföras med platta på mark på ny fyllning ovan naturligt lagrad
morän.

FÖRORENAD MARK

Det finns inga kända föroreningar inom planområdet.

MARKAVVATTNINGSFÖRETAG

Planområdet berörs av ett markavvattningsföretag som heter Frövi Station (18-NÄS-78).
Företaget bildades genom en förrättning 1905, och gäller med samma rätt som en vattendom
till dess att en ny dom meddelas via Miljödomstolen, eller att företaget upphör.
Syftet med dessa markavvattningsföretag var att förbättra markavvattningen av marken för att
skapa odlingsmark. Kostnaden fördelades på fastighetsägarna inom markavvattningsomradet.
Ett upphävande av markavvattningsföretaget verkar rimligt då det kan antas vara inaktuellt.
Denna process drivs oberoende av detaljplaneprocessen. Planens genomförande innebär inte
åtgärder som strider mot förrättningens syfte.

KULTURMILJÖVÄRDEN/FORNLÄMNINGAR

Enligt Riksantikvarieämbetets fornsök finns det inte några kända fornlämningar inom
kvarteret Linden och Tallen. Om fornlämningar skulle påträffas i samband med
exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen.
Det finns ingen bebyggelse inom planområdet som har klassats som bevarandevärd. I
närområdet, cirka 150-200 meter nordväst om planområdet, finns Frövi stationsbyggnad som
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är en rest av det forna järnvägssamhället. Frövi var under en period en stor tågbytespunkt.
Bebyggelsen har bevarandevärde och står under antikvarisk kontroll.
BEBYGGELSEOMRÅDEN/BEBYGGELSE (BEFINTLIG OCH NY)
Bebyggelsen i och kring planområdet består av både bostadsbebyggelse, verksamheter och
offentliga lokaler som är uppförda under olika tidsepoker. Byggnaders storlek (volymer), dess
karaktär och arkitektonisk stil är därför skiftande. Äldreboendet Tallen, som ligger utefter
Gruvgränd (södra sidan), är en byggnad i tre våningar med fasader i betongelement i ljusa
kulörer och med sadeltak. Norra sidan av Gruvgränd inleds med gaveln på Folkets hus, en två
till tre våningar hög sluten tegelfasad med sockel i sten. Fasaderna är bearbetade och teglet är
i övrigt vackert murat kring fönster och i takfot. Takmaterial är plåt. Där efter följer två
friliggande villor, två våningar höga, och med olika fasadmaterial och utföranden. I slutet på
gatan finns en industribyggnad som troligtvis innehåller en kontorsdel som är i en våning och
med fasader i tegel och resterande del är ett garage med fem portar. Tvärs över gatan, jämte
äldreboendet Tallen, finns en äldre stuga i två våningar med röda träfasader med vita knutar
och fönsterfoder.
Bebyggelsen utefter Vannebodagatan utgörs liksom Gruvgränd inledningsvis av Folkets hus,
se beskrivning ovan, samt av centrumbebyggelse i form av tre våningar höga byggnader i
tegel med utanpåliggande balkonger. Bottenvåningen inrymmer Folktandvård och
Vårdcentral och övriga våningar inrymmer lägenheter. Centrumbebyggelsen är modernistisk i
sitt uttryck och tidstypisk för sin samtid. Utmed norra sidan av Vannebodgatan ligger ett
mindre flerfamiljshus i två våningar (ljus puts) och friliggande villor i en till två våningar.
Gatan avslutas med ett minnesmärke. På Vannebodagatans södra sidan finns efter Folkets hus
en asfalterad parkeringsplats, grönytor i form av ej exploaterad mark och till sist Körbergs
möbler. Byggnadsdelen som inrymmer affären är i två våningar och med fasader mestadels i
ljus plåt. Sammanbyggt med affären finns ett bostadshus i en våning, med fasader i rött tegel
och mörkt trä. Taket är ett sadeltak med mörka betongpannor.

Bild: Äldreboendet Tallen, t.h, samt ”fickparken” vid korsningen Järnvägsgatan och
Centralgatan
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Bild: Villa utefter Gruvgränd, norra sidan (Äldreboendet Tallen syns i bakgrunden)

Bild: Gatuvy från Gruvgränds vändplan mot väster.

Bild: Småhusbebyggelsen på norra sidan om Vannebodagatan
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Bilder: T.v. Affärsdelen Körbergs möbler, t.h. bostadsdelen. Byggnaderna sitter samman
På platsen planeras två flerfamiljshus, lamellhus, i fem till sex våningar. Det ena av husen
placeras med långsidan mot Gruvgränd. Byggnaden tar upp delar av höjdskillnaden inom
tomten vilket resulterat i att byggnaden är 4 våningar hög mot söder, Gruvgränd, och 5
våningar mot norr. Därutöver finns också en källarvåning som genom en förbindelsegång
binder samman den södra byggnaden, utefter Gruvgränd, med lamellhuset som är placerat
närmst Vannebodagatan. Den norra byggnaden är placerad direkt nedanför branten.
Byggnaden är genomgående 6 våningar hög. I detaljplanen regleras högsta nockhöjd i meter
över angivet nollplan till +60,5 meter för de båda byggnaderna.
Nockhöjd är den högsta delen på byggnadens takkonstruktion, oavsett vilken typ av
takkonstruktion som byggnaden har. Delar som sticker upp över taket som skorstenar och
antenner räknas inte in. Eftersom markförhållandena är mycket oregelbundna inom
fastigheten används plushöjd i förhållande till ortens nollplan.
Byggnadernas volymbehandling och utformning ska bidra till att minska det storskaliga
intrycket av byggnaderna samt ger dem ett elegant uttryck. Fasaderna föreslås vara i en ljus
kulör i puts eller tegel för att anknyta till omgivande bebyggelse. Detaljer och nischer föreslås
kläs med träpanel alternativt ett skivmaterial. Balkonger glasas in och ges fronter i glas,
förslagsvis i en kulört grön färg och entrébalkonger ges fronter i en djupröd nyans. Entréer
markeras för att öka orienterbarheten samt ges en inbjudande och välkomnande utformning.
Taket på byggnaderna ges en flack lutning. Högsta tillåtna taklutning regleras i detaljplanen
till 15o. Takmaterialet bör vara i plåt i mörk kulör alternativt i papp. Sammanlagt kommer
byggnaderna att innehålla cirka 39 lägenheter, mestadels tvåor men också några treor och en
etta. I föreslagna byggnader vetter lägenheterna mot väster, öster och söder. Det finns inga
lägenheter som vetter direkt mot den bullerutsatta sidan mot norr. Detta för att klara gällande
bullerriktlinjer.
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Bild: De föreslagna nya byggnaderna sett från Gruvgränd. Inglasade balkonger vetter mot
söder.

Bild: De nya byggnaderna sett från Vannebodagatan. Vy mot sydväst.

Bild: De nya byggnaderna från Vannebodagatan. Vy mot sydöst
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De båda byggnaderna planeras att länkas samman med en förbindelsegång i marknivå.
Förbindelsegångens fasader ges en öppen och transparant gestaltning medan taket planeras
utformas som ett grönt tak med växtlighet.
Komplementbyggnader som carport och miljöbod kommer att förläggas i den norra delen av
tomten, utefter Vannebodagatan. Dessa byggnader kommer utgöra entrén till området och ska
ges en medveten och omsorgsfull gestaltning. För att stärka den gröna karaktären inom
fastigheten kan tak utgöras av så kallade gröna tak. Även taken på planerade carportar inom
fastigheten
äldreboendet Tallen, kan med fördel utformas som så kallade gröna
tak. Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader som carport och miljöbod regleras till
3,5 meter på plankartan.

SERVICE (OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL)

Frövi centrum är huvudsakligen lokaliserat utefter Järnvägsgatan. Här finns bibliotek,
vårdcentral, tandvård, apotek, pizzerior, begravningsbyrån Fonus, Bergslagens sparbank med
flera. Gatans slut markeras i norr av järnvägsstationen. Strax intill, väster om, finns Frövi
hotell. Öster om Bergslagsvägen finns Tempo, dagligvaruaffär, och Preem, drivmedel. Det
föreslagna +65-boendet kommer ligga på gångavstånd, 150-200 meter, mitt emellan dessa
båda målpunkter.
LEK OCH REKREATION

Cirka 300 meter norr om planområdet, utefter Bergslagsvägen, finns idrottsplatsen Fröjevi
med fotbollsplaner, ishockeyrink och tennisbanor. Inom Mariedalsområdet, cirka 1 km
nordväst om planområdet, finns elljusspår för promenader och löpning vid barmark och för
skidåkning på vintern.

GATOR OCH TRAFIK
KOLLEKTIVTRAFIK

Kollektivtrafiken mellan Frövi och Örebro är väl utbyggd och trafikeras av både buss,
Länstrafiken, och tåg, Tåg i Bergslagen. Tillsammans trafikeras sträckan på vardagar med två
turer varje timme, förutom vid rusningstid då det är tre turer per timme. Helger trafikeras
dagtid med en till två turer per timme. Resan med tåg tar cirka 14 minuter och med buss cirka
40 minuter. På-/avstigning sker vid Frövi Resecentrum. Busshållsplats finns även utefter
Bergslagsvägen, i höjd med Gruvgränd.
GATUNÄT OCH TRAFIK

Planområdet gränsar i söder mot Gruvgränd och i norr mot Vannebodagatan. Gruvgränd är en
smal återvändsgata (7 meter mellan fastighetsgränser och ingen anslutning till
Bergslagsvägen) med begränsad trafik. Gatan används av besökare till äldreboendet Tallen för
parkering, vilket påverkar framkomligheten för övriga fastigheter med tillfart från Gruvgränd.
Trafikmätning vid infarten till Äldreboendet Tallen visar att gatan trafikeras av cirka 400
fordon ett vanligt dygn. Av dessa utgör 16,5% tung trafik (lastbil).
Vannebodagatan är en av förbindelselänkarna mellan Bergslagsvägen, infartsgatan från norr,
och centrum och resecentrum. Gaturummet är 13 meter brett mellan fastighetsgränserna.
Gatan är försedd med trottoarer på båda sidor. Mätningar visar att gatan trafikeras av cirka
590 fordon ett vanligt dygn. Av dessa utgör 9% tung trafik (lastbil). De planerade bostäderna
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kommer att generera viss trafik på Vannebodagatan. Totalt beräknas Vannebodgatan att
trafikeras av cirka 810 fordon ett vanligt dygn (4 resor per dygn per p-plats).
Befintlig bostadsdel inom fastigheten
(Körbergs möbler) har idag angöring till sitt
källargarage via fastigheten
Lastkaj för varumottagning till Körbergs möbler finns
i den östra delen av fastigheten, mot Bergslagsvägen.
Angöring till Tallen sker från Gruvgränd i höjd med Folkets hus. Trafiken på Gruvgränd
kommer att minska när kantstensparkering längs med gatan förbjuds i höjd med befintliga
bostäder (
).
Angöring till de nya flerfamiljshusen kommer för bilister att ske från Vannebodagatan.
Cyklister har möjlighet att angöra de nya byggnaderna från både Gruvgränd och
Vannebodagatan.
En förbindelsegång, i markplan, mellan de båda lamellhusen planeras att anläggas för att klara
tillgängligheten inom fastigheten.
GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄT

Cykling sker företrädesvis på körbanor inom tätorten. Hösten 2015 byggdes den södra
trottoaren till Vannebodagatan om och breddades för att skapa en bättre trafiksituation för
cyklister.

PARKERING

Parkering på allmän plats dvs. längs gator och på av kommunen upplåtna platser är i Frövi
utan kostnad. I planområdets närhet finns allmän parkering utefter Centralvägen, södra sidan,
samt på en upplåten yta längs med Vannebodagatan, jämte folkets hus. Här finns cirka 18
parkeringsplatser.
Inom kvarteret Tallen finns 18 markerade parkeringsplatser. Av dessa är åtta stycken förhyrda
med motorvärmare. I anslutning till fotvården, östra gaveln på byggnaden, finns en asfalterad
yta som används för parkering. Denna rymmer tre bilar. Befintlig verksamhet inom Tallen har
behov av 33 p-platser för personal, 5 p-platser för besökande och uppskattningsvis cirka 10 pplatser för boende (då Tallen är ett äldreboende (smålägenheter) med visst inslag av vård har
behovet av parkeringsplatser per lägenhet räknats som 0,2 bilplatser per lägenhet).
Parkeringsbehovet för Tallen är större än tillgången på parkeringsplatser inom kvartersmark
vilket har resulterat i att många parkerar utefter Gruvgränd. Villor och övriga verksamheter
längs Gruvgränd har parkering ordnad på kvartersmark.
Parkeringssituationen för äldreboendet Tallen (befintlig verksamhet) planeras att förbättras
genom att den befintliga parkeringen vid östra gaveln på äldreboendet Tallen utökas till 6
stycken parkeringar, varav fem i carport, (angöring från Gruvgränd). För att förbättra
förhållanden på Gruvgränd föreslås att kantstensparkeringen förbi befintliga bostäder
förbjuds. Parkeringsförbudet beslutas i vanlig ordning av den nämnd som hanterar
trafikfrågor.
För den nya bebyggelsen, som är ett lägenhetsboende (trygghetsboende), har
parkeringsbehovet beräknats till 43 parkeringsplatser fördelat på 39 p-platser för boende (1 pplats per lägenhet) och 4 p-platser för besökande. Någon utökning av personalstyrkan till följd
av de nya lägenheterna förväntas inte ske.

11 (19)

Diarienr: S2015-143

För att förbättra parkeringssituationen i området finns möjlighet att planera och markera
parkeringsplatser på befintlig yta för parkering vid Folkets hus, samt utöka denna parkering
öster ut. Befintliga detaljplaner ger utrymme att anlägga dessa parkeringsplatser.
Cykelparkering ska anordnas inom kvartsmark. För boende ska cykelparkering finnas i nära
anslutning till entréer, både norra och södra entrén.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
VATTEN OCH AVLOPP, EL, TELE, BREDBAND OCH UPPVÄRMNING

Då området är centralt beläget i Frövi och delvis redan bebyggt finns all infrastruktur som el,
fjärrvärme, vatten och avlopp samt tele och bredbrand redan nedlagd i anslutande gator.
Befintliga fastigheter är anslutna. De nya byggnaderna kommer att ansluta till befintlig
vattenledning i Gruvgränd medan övriga ledningar ansluter till befintliga ledningar i
Vannebodagatan. Kapaciteten i befintliga ledningar är tillräcklig för att klara den planerade
byggnaden.
Även brandpostnätet är väl utbyggt med två brandposter på Gruvgränd och två på
Vannebodagatan.
AVFALL

Utrymme för gemensam hantering av avfall i form av miljöbod ska finnas inom fastigheten.
Miljöboden kommer att placeras utefter Vannebodagatan. Exakt läge avgörs i samband med
projektering av marken.
Återvinningsstation (förpackningsinsamling) finns vid Tempo, öster om Bergslagsvägen.
DAGVATTEN

Principen för dagvattenhanteringen är att dagvatten skall hanteras så lokalt och nära källan
som möjligt för att minimera uppkomsten av flöden och föroreningar. Då markens
förutsättningar, berg och lera, inte medger lokalt omhändertagande av dagvatten i någon
större omfattning föreslås att dagvattnet utjämnas och fördröjs inom fastigheten i ett
markförlagt fördröjningsmagasin innan det avleds till ledningsnätet. Det markförlagda
fördröjningsmagasinet placeras under ytan som föreslås utgöra parkering, i norra delen av
tomten mot Vannebodagatan, Enligt beräkningar bör fördröjningsmagasinet klara en kapacitet
på ca 25 m3. Hur stor yta som fördröjningsmagasinet kommer uppta beror på vilken lösning
som väljs. En stenkista upptar en yta om närmare 150 m2 och dagvattenkassetter upptar en yta
om cirka 45 m2. En betydligt större area har avsatts i detaljplanen. Exakt placering av det
markförlagda fördröjningsmagasinet, inom avsatt yta, bestäms i samband med projektering av
anläggningen.

HÄLSA OCH SÄKERHET
TILLGÄNGLIGHET, TRYGGHET

Lägenheterna planeras att byggas med förhöjd standard vilket innebär en förbättrad
tillgänglighet i lägenheterna och de gemensamma utrymmena. De båda byggnaderna är
sammanlänkade med en förbindelsegång. Syftet med förbindelsegången är dels att skapa full
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tillgänglighet inom och mellan byggnaderna dels att skapa säkra och lätta förbindelser för
besökare till och boende i de båda husen.
Marken är kuperad vilket medfört en lösning där den ena av byggnaderna placeras i den
branta delen av tomten i suterräng. För att lösa tillgängligheten har huvudentrén placerats mot
Vannebodagatan och en sekundär ingång från Gruvgränd. Båda entréerna är fullt tillgängliga
och invändigt är husen försedda med hiss. Byggnaderna är dessutom sammanlänkade med en
förbindelsegång. Till följd av terrängförhållandena samt buller från tågtrafiken finns det
endast en större gemensam och fullt tillgänglig uteplats (terrass) som är placerad på norra
sidan av byggnaden utefter Gruvgränd. Terrassen nås via trapphuset samt utvändigt från
parkeringen och entréområdet mot Vannebodagatan via en gångstig. Terrassen är fullt
tillgänglig via trapphuset. Terrängförhållandena gör att gångstigen inte är fullt tillgänglig.

STÖRNINGAR OCH RISKER
RISKER

Närområdet kring järnvägen påverkas av buller från järnvägstrafiken och det finns även en
risk vid transporter av farligt gods på järnväg. Transporter med farligt gods på järnväg sker i
stora volymer genom Frövi. Transporter med farligt gods på järnväg är generellt sett väldigt
säkra. De olyckor som inträffar sker främst genom urspårning eller sammanstötningar. Vid
urspårning hamnar vagnarna nästan uteslutande inom en vagnslängd från banan (inom 15
meter). Som störst påverkansområde brukar ofta anges ett avstånd på 25-30 meter från spåret.
Sannolikenheten för sammanstötningar mellan tåg har minskat med nya trafiksystem.
Sammanstötningar under växling på bangårdar är däremot förekommande men där är
hastigheten låg och det leder till små eller inga konsekvenser. Risker som eventuellt skulle
kunna påverka planområdet är olycksscenarier som innebär explosion och utsläpp av giftiga
gaser. I båda fallen är ett långt skyddsavstånd skadebegränsande. Enligt rapporten Riskhänsyn
vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt
bensinstationer, rekommenderas det att inom 100 meter från transportled för farligt gods ska
risksituationen bedömas vid exploatering.
Inom olika avstånd till järnvägen finns olika riktlinjer och rekommendationer för vad som kan
anses vara lämplig markanvändning. Riskzon A utgör området närmast järnvägen, farligt
godsleden, dvs. 0-30 meter. Denna zon bör lämnas byggnadsfritt. Riskzon B utgör området
30-70 meter från farligt godsled (inom denna zon finns befintlig bostadsbebyggelse utefter
Vannebodagatans norra sida). Tät kontorsbebyggelse bör undvikas närmare än 30 meter från
spårkant. Riskzon C utgör område 70-150 meter från farligt godsled. Inom riskzon C finns det
möjlighet att uppföra t.ex. bostäder, handel, kontor, lager, centrum och andra persontäta
verksamheter utifrån vissa förutsättningar. Områden längre bort än 150 meter från farligt
godsled kan inrymma all slags bebyggelse eller ändamål utan krav på särskilda åtgärder.
Den planerade bostadsbebyggelsen är lokaliserad på en höjd strax över 120 meter från
järnvägen och närmsta spår. Området mellan den planerade bostadsbebyggelsen och befintlig
spåranläggning innehåller idag bostäder i form av friliggande villor, mindre flerfamiljshus (23 våningar) samt vårdlokaler i form av vårdcentral och folktandvård. Riskreducerande
effekter är avståndet till järnvägen (cirka 122 meter från närmsta järnvägsspår till byggrätt för
planerad bostadsbyggnad), att befintlig bebyggelse mellan järnvägen och planerad byggnad
verkar som en skärm och barriär vid en olycka, utformningen av planerad byggnad med
trapphus mot både norr och söder samt en utformning av tomten där parkeringar har förlagts
mot järnvägen dvs. en utemiljö som inte är utformad för långvarig vistelse bidrar till att
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riskerna bedöms acceptabla och planerad markanvändning som lämplig. Persontätheten i
området kommer trots den föreslagna nya byggnaden att vara låg. Någon särskild riskanalys
har inte utförts.
Strax över 170 meter, nordost, om föreslagen ny bostadsbyggnad finns en bensinstation.
Enligt Bättre plats för arbete rekommenderas ett skyddsavstånd på 100 meter, där 50 meter
motiveras av riskhänsyn och resterande skyddsavstånd beror på buller, lukt, ljusstörningar och
dylikt. Föreslagen byggnad är lokaliserad längre bort än 100 meter från riskkällan.

BULLER

Planområdet påverkas av buller från vägtrafik och från spårtrafik, gods- och persontåg. För att
innehålla målet högst 55 dBA vid alla fasader krävs mycket höga bullerskydd utmed
järnvägen och/eller kraftig begränsning av trafikmängden. Detta bedöms i dagsläget inte som
realistiskt varför bedömningen av bullersituationen för dessa bostäder sker utgående från att
minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet får en bullerdämpad sida med högst 55 dBA
ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå.
ÅF-Infrastructure AB har utfört bullerberäkningar som visar att ekvivalent ljudnivå vid den
norra fasaden för byggnad närmast järnvägen (den mest utsatta fasaden) uppgår till 64 dBA
medan gavlar till båda lamellbyggnaderna samt norra fasaden till byggnaden närmast
Gruvgränd uppgår till 56-60 dBA ekvivalent ljudnivå. Den maximala ljudnivån uppgår till 80
dBA för de mest utsatta fasaderna mot järnvägen. I fasader mot söder uppgår
trafikbullernivåerna till 54 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid. Med
föreslagen byggnadsutformning (entrébalkonger mot norr) och planlösning erhåller samtliga
bostadsrum fasad mot bullerdämpad sida med högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal
ljudnivå nattetid (22.00 – 6.00) och riktvärden enligt förordningen SFS 2015:216 innehålls.
Med en 2 m hög lokal bullerskyddsskärm vid gemensam uteplats har samtliga lägenheter
tillgång till gemensam uteplats med högst 50 dBA ekvivalent och högst 70 dBA maximal
ljudnivå.
Samtliga lägenheter har inglasad balkong med bullerskyddad sida. Med delar av glaspartierna
i öppet läge så att 50-75% inglasning erhålls kan uteplats med högst 50 dBA ekvivalent och
70 dBA maximal ljudnivå erhållas för respektive lägenheter.
Med lämplig vägg- och fönsterkonstruktion kan samtliga lägenheter innehålla högst 30 dBA
ekvivalent och 45 dBA maximal ljudnivå inomhus.
Inom planområdet gäller att bostadsbyggnader skall placeras och utformas så att den
ekvivalenta ljudnivån inte överstiger 55 dB(A) utanför hälften av boningsrummen. Samtliga
lägenheter ska ha tillgång till gemensam uteplats där ljudnivån inte överstiger 70 dB(A)
maximal ljudnivå.
Trots den bullerproblematik som finns i Frövi så har exploateringen med bostäder på
föreslagen plats, i de centrala delarna av Frövi, flera positiva effekter som väger upp och gör
platsen lämplig att bebygga:


Ny bostadsbebyggelse med mycket goda kollektivtrafikförbindelser. Närhet till både
järnvägsstation och busshållsplatser bidrar till att skapa en hållbar stad om allt fler
väljer att åka kollektivt i stället för i egen bil.



Ny bostadsbebyggelse i anslutning till centrum och nära befintlig service i
angränsande kvarter kan bidra till minskat bilåkande inom orten. Fler bostäder centralt
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ger också ett ökat serviceunderlag för befintlig service i Frövi. Möjligheten att behålla
och utveckla servicen i Frövi ökar med fler boende på orten.


Den nya bostadsbebyggelsen ger ett tillskott av trygghetsbostäder, lägenheter, med
hiss vilket är positivt i Frövi.



Byggnationen av tillgänglighetsanpassade lägenheter förväntas leda till en ökad
inflyttning till orten tillföljd av ett ökat utbud av villor när äldre bosätter sig i de
planerade lägenheterna. Frövi är en del av Örebros arbetsmarknadsområde och bra
kollektivtrafikförbindelser gör orten attraktiv att bo i.



Frövi är en större tätort i bergslagen med närhet till och mycket bra
kollektivtrafikförbindelser med Örebro. Att främja en bostadsutveckling i
kollektivtrafiknära lägen bidrar till en tätare bebyggelse och en minskad pendling med
bil.

SOL- OCH SKUGGSTUDIER
Utförda sol- och skuggstudier visar att närliggande fastigheter kommer att påverkas av skugga
under delar av året och vid vissa tidpunkter under dygnet. Det är främst under de mörka
månaderna när solen står lågt och skuggorna är långa som angränsande bebyggelse kommer
att påverkas av skugga. Tiden på dygnet avgör vilken bebyggelse som är berörd. Under den
mörka tiden på året kommer fastigheten
att påverkas på förmiddagen
medan villorna på norra sidan av Vannebodagatan påverkas vid lunchtid och
på
eftermiddagen.
Under sommarmånaderna, när solen står högt, är påverkan på omgivningen mer begränsad
men delar av fastigheterna
påverkas av skugga tidig förmiddag och
på eftermiddagen. För bebyggelsen på norra sidan om Vannebodagatan är påverkan
minimal.
Fastigheten
bedöms få skugga på en del av tomten, mot Vannebodagatan, på
eftermiddagen under höst och vårmånaderna.

ANPASSNING TILL KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Den översiktliga översvämningskarteringen längs Arbogaån som gjorts av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) 2013 visar ingen risk för påverkan av planområdet från
sjön Väringen vid ett 100-års flöde eller beräknat högsta flöde enligt Flödeskommitténs
riktlinjer för damm-dimensionering.
Till följd av förändringar i klimatet förväntas skyfallen bli fler och öka i intensitet. Den årliga
nederbörden förväntas öka med 10-20 procent till år 2100 i Örebro län. Skyfallen har ofta
störst påverkan inom urbana områden där mycket mark är hårdgjord och platser översvämmas
som annars inte anses vara översvämningsbenägna. Detta ställer höga krav på
vattenavledningen i området.
Under ytan som avsatts för parkering till de nya bostäderna kommer ett markförlagt
fördröjningsmagasin att anläggs som uppehåller dagvattnet och utjämnar flödet till det
allmänna ledningsnätet. Fördröjningsmagasinet bidrar till att minska risken för stående vatten
och översvämningar i området.
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Diarienr: S2015-143

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
SOCIAL HÅLLBARHET

I Frövi finns stor efterfrågan på lägenheter för äldre. Att tillskapa tillgängliga lägenheter med
hiss bidrar till att äldre kan bo kvar på orten samtidigt som det kan bidra till en rörelse på
bostadsmarknaden som kan medföra att fler yngre flyttar till och bosätter sig i Frövi. +65boendet ger äldre möjlighet till ett tryggt och smidigt boende med stora möjligheter till sociala
kontakter (daglig verksamhet inom äldreboendet Tallen).
Planområdets läge i Frövi med närhet till service, omsorg, handel och kollektivtrafik ger det
planerade boendet höga kvaliteter.
Närliggande bebyggelse kommer främst påverkas av skugga från de nya flerfamiljshusen
under den del av året när solen står lågt. Under sommarmånaderna kommer en begränsad del
av
att påverkas av skugga under förmiddagen från den nya bebyggelsen.
kommer att påverkas på eftermiddagen.
kommer till viss
del att påverkas av insyn på tomten, till följd av den nya bebyggelsen. Gavlarna på
flerfamiljshusen planeras vara slutna, dvs inte förses med fönster, men delar av gavlarna
kommer utgöras av balkonger.
EKOLOGISK HÅLLBARHET

Byggnationen innebär mer hårdgjorda ytor vilket medför en ökad mängd dagvatten som måste
tas omhand. I detaljplanen finns yta avsatt på den egna tomten för fördröjning av dagvatten
innan det leds vidare ut på dagvattennätet. Komplementbyggnader som carport och miljöbod
kan med fördel förses med så kallade gröna tak. Det finns inga särskilda naturvärden att
bevarande inom planområdet.
KULTURELL HÅLLBARHET

Frövi innehåller en varierad bebyggelse från olika tidsperioder. De nya byggnaderna kan
komplettera orten med ny gestaltning och arkitektur som avspeglar detta årtionde (2015).
Byggnaderna särskiljer sig i volym och skala med angränsande bebyggelse men samspelar i
sitt uttryck med den modernistiska bebyggelsen i Frövi.
EKONOMISK HÅLLBARHET

Befintlig infrastruktur som gator, ledningsnät osv har kapacitet och används. Planförslaget
innebär en förtätning i en central del av orten vilket stärker underlaget för servicen. Läget nära
service och kollektivtrafik kan även bidra till att minska behovet av bil.
MILJÖKVALITETSNORMER
UTOMHUSLUFT

Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande
miljökvalitetsnormer för utomhusluft, avseende halterna för kvävedioxid, kväveoxider,
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5).
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Diarienr: S2015-143

VATTENFÖREKOMSTER

Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, avseende god kemisk och ekologisk status för
ytvatten samt grundvattnets kemiska och kvantitativa status.

DETALJPLANENS KONSEKVENSER
FASTIGHETSKONSEKVENSER
FASTIGHETSREGLERING/FASTIGHETSBILDNING

Detaljplanen medför att reglering av mark kommer att ske mellan fastigheter. Fastigheterna
(cirka 1512 kvm) och
(cirka 1291 kvm) samt del av
(cirka
1111kvm) kan föras samman med fastigheten
alternativt läggas samman till en
egen fastighet. Fastigheten
har möjlighet att reglera till en mindre bit (cirka 34 kvm)
mark från
för att klara sin nedfart till garaget. Fastigheten
ges möjlighet
att reglera till en cirka 4 meter bred remsa mark från
(cirka 132 kvm).
Fastighetsbildning inom planområdet bekostas av byggherren.

Karta som visar vilka markområden som kan regleras till vilken fastighet.
SERVITUT OCH LEDNINGSRÄTTER

Befintlig ledningsrätt bekräftas i detaljplanen med u-område. Övriga allmänna underjordiska
ledningar (u-områden) inom kvartersmark kan vid behov säkerställas med ledningsrätt.
För teknisk anläggning (nätstation m.m. som markerats med E1 på plankartan) inom området
kan ledningsrätt bildas till förmån för anläggningens ägare istället för avstyckning till egen
fastighet.
17 (19)

Diarienr: S2015-143

FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER

Gällande tomtindelningsbestämmelser (Del av kv. Linden, fastställd 7 maj 1958, akt B262)
försvinner för fastigheterna
i samband med att pågående detaljplan antas
och vinner laga kraft.
MARKAVVATTNINGSFÖRETAG

Inom båtnadsområdet har det skett fastighetsregleringar och förändringar av diken i
förhållande till vad som beslutats vid företagets tillkomst 1905. Om markavvattningsföretaget fortfarande fyller ett syfte bör dessa förändringar fastställas av Mark- och
miljödomstolen. Fastigheterna inom båtnadsområdet kan komma att belastas av kostnaden av
en utredning som klargör rätt andelstal eller, om syftet med markavvattningsföretaget har
upphört, av upphävandet av företaget. Upphävande av markavvattningsföretag sker genom en
överenskommelse mellan företagets medlemmar som sedan fastställs av Mark- och
miljödomstolen.

EKONOMISKA FRÅGOR
PLANEKONOMI

Kommunens kostnader för handläggandet av detaljplanen bekostas av byggherren i enlighet
med tecknat planavtal.
Byggherren bekostar dessutom genom plankonsult upprättandet av planhandlingar samt det
underlag som krävs för detaljplanens framtagande.
Byggherren bekostar förutom anläggnings- och byggnadsarbeten på kvartersmark även
iordningställandet av parkeringsplatser på allmän platsmark utefter Vannebodagatan (inom
fastigheten
) samt erforderliga fastighetsregleringar.
TEKNISK FÖRSÖRJNING

Anslutningsavgifter, när så behövs, för vatten, spillvatten, dagvatten, el och fjärrvärme betalas
av fastighetsägaren/byggherren enligt gällande taxa eller enligt särskild träffad
överenskommelse med ledningsägaren.

TEKNISKA FRÅGOR
Projektering av VA- och dagvattenanläggningar, el och fjärrvärme ska ske i samråd mellan
byggherren, BKT och Linde energi.
Eventuella kompletterande tekniska undersökningar skall ombesörjas och bekostas av
fastighetsägaren/byggherren.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs.

18 (19)

Diarienr: S2015-143

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingen har upprättas av Helena Hansson planeringsarkitekt från SWECO Architects i
samarbete med tjänstemän på Bergslagens Miljö- och Byggförvaltnings Stadsarkitektkontor.
Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstemän från trafikenheten,
miljökontoret och mätkontoret deltagit. Även tjänstemän inom Lindesbergs kommun och
Bergslagens kommunalteknik har medverkat.

Frida Nilsson
fysisk planerare

Isabella Lohse
enhetschef
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8. Almedalsveckan 2016
Ärendebeskrivning

Almedalsveckan genomförs söndag den 3 juli till söndag den 10 juli 2016. Lindesbergs
kommun har deltagit i aktiviteter under Almedalsveckan sedan 2013 i samarbete med
kommunerna Borlänge, Falköping och Nässjö samt Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande. Nätverksarbetet har intensifierats under
2015 och ett gemensamt strategiskt dokument utarbetas för åren 2016-2018.

Kommunchefen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2016 att
kommunstyrelsen ska besluta:

Kommunstyrelsen utser kommunalråden och oppositionsrådet samt fyra tjänstemän
inom ledningen att delta i det planerade arrangemanget tillsammans med samverkande
kommunerna Borlänge, Falköping och Nässjö.

Kostnaden beräknas till cirka 80 000 kronor och finansieras ur avsatta medel inom
kommunchefens anslag för integration.
8.1. Handlingar
Almedalsveckan 2016.pdf (inkluderad nedan)
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9. Riktlinjer för integrationsbidrag
Ärendebeskrivning

Kommunchefen inkom med förslag till riktlinjer för integrationsbidrag den 14 mars 2016.

Behovet av aktiva insatser för integration är stort och kommunens näringsliv är en viktig
resurs i sammanhanget. En rad idéer och förfrågningar om möjligheten att starta olika
former av integrationsprojekt har redan inkommit till kommunen. Det är angeläget att
skyndsamt bemöta och stötta detta engagemang genom utformning av tydliga regler för
effektiv hantering av bidragen.

Kommunchefen inkom med ett reviderat förslag till riktlinjer för integrationsbidrag den 31
mars 2016.
9.1. Handlingar
Riktlinjer för integrationsbidrag rev 160331.pdf (inkluderad nedan)
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10. Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal fyra år 2015
Ärendebeskrivning

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader
efter beslutsdatum.

Rapporteringen ska ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige i en statistikrapport över
hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut. Nämnden ska även ange vilka typer av bistånd och insatser
besluten gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.

Socialnämnden inkom med redovisning av ej verkställda beslut för fjärde kvartalet 2015
den 29 mars 2016.
10.1. Handlingar
SN § 45 Ej verkställda beslut kvartal 4 2015.pdf (inkluderad nedan)
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p 2016.1148
2016-03-29
Dnr 2016/129

p 2016.266
2016-03-24
Dnr 2016/13

Sammanställning av Ej verkställda beslut
Socialförvaltningen, Lindesbergs kommun
Alla beslut med en icke verkställighet över tremånader
rapporteras även om de blivit verkställda under perioden.
År 2010 2011 2012 2013
Kvartal 4
4
4
4
Avd för funktionsstöd (LSS)
Daglig verksamhet
Bostad med särskild service
Kontaktperson
Ledsagare
Avlösare (nytt fr o m kv 4/2011)
Stödfamilj
Antal inrapporterade ärenden
Beslut verkställda inom kvartalet
Avslut ärenden utan verkställighet
Återrapporterade ärenden, som blivit
inrapporterade även
föregående kvartal
Avd för funktionsstöd (SoL)
Daglig verksamhet
Kontaktperson
Boendestöd
Antal inrapporterade ärenden
Beslut verkställda inom kvartalet
Återrapporterade ärenden, som blivit
inrapporterade även
föregående kvartal
Avd för individ- och familj
Familjehemsplac
Kontaktperson/kontaktfamilj/familjeteam
Ekonomiskt beslut**
Antal inrapporterade ärenden
Återrapporterade ärenden, som blivit
inrapporterade även
föregående kvartal
Beslut verkställda inom kvartalet
Avd för vård och omsorg
Vårdboende
Gruppboende
Servicehus
Korttidsboende
Dagverksamhet
Antal inrapporterade ärenden
Återrapporterade ärenden, som blivit
inrapporterade även
föregående kvartal
Beslut verkställda inom kvartalet
* Erbjuden insats men tackat nej
**avsagt sig insatsen
*** avliden
**** Felaktigt inrapporterad

1
2
12
0

2014
4

2015
1

2

0
15
2
3

1
4
2
3
1
0
11
2
0

2
5
0
1
0
0
8
1
1

1
3
8
2
0
0
14
6
0

0
6
12
0
0
0
18
1
4

10

4

2

7

10

11

0

0

0
0
0

1
1
0

0
0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
1
0
1

0
0

0
0

0

0
9
13
2
0
2
26
2
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
2
2

2

4

0

0

0

0

0
13

0

0
4
0
4

0

0
4
0
4

0
4
0
4

13

0
12
2
14

0
0

0

0

11
1

0
0
0
12

12
6
0
1
0
19

7
0
1
2

1

1

3
3

6 7(2*,1***
4
7 (1*)
1
1
2
2 (1*)

10

1

6

8

17

2
3

6
6

2
2

3
1

5

3

4
2

3
7

8(5*)
4(3*)

6 6(4*1****)
3
4

Rapportering till Socialstyrelsen av icke verkställda beslut och avbrott (över 3 månader)
kvartal 3 år 2015
Alla beslut med en icke verkställighet över tre månader rapporteras även om de blivit verkställda under perioden.

Avd för funktionsstöd - LSS
Person
Boende
L.E
A.T-B
P.N
I.S
T.L
S.C

Beslut/
avbrott
2015-07-08
2015-02-06
2015-01-12
2014-04-15
2014-09-30
2015-01-29

Daglig verksamhet
K.Z

2015-10-01

Ledsagare
F.S
Kontakperson
T.L
P.L
J.L
S.G
A.P
S.A
A.E

2015-01-28

Avd för funktionsstöd - SoL
Person
Dagverksamhet
Boendestöd
Kontaktperson

Planerad
verkställighet

2015-06-01
2014-09-26
2014-12-08
2015-03-09
2015-02-25
2015-03-06
2015-03-09
2013-08-01
2015-05-08
2014-06-27
2015-06-08
2015-05-06

Beslut/
avbrott

Verkställt/
avslut

2015-10-01
2015-10-01
2015-10-20

2015-11-16

2016-02-01
2016-01-13
2015-10-01
2015-10-19
2015-10-22
2015-12-16
2015-11-06
2015-11-30

Planerad
verkställighet

Verkställt/
avslut

Väntetid Orsak till att beslut ej verkställts

Kvar efter rap

177
328
353
534
366
265

Resursbrist, ej funnit lämplig bostad
Resursbrist, ej funnit lämplig bostad
Resursbrist, ej funnit lämplig bostad
Resursbrist, ej funnit lämplig bostad
Resursbrist, ej funnit lämplig bostad
Resursbrist, ej funnit lämplig korttidsplats

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej

92

Resursbrist, ej funnits lämplig personal (

Ja

292

Resursbrist, ej funnit lämplig ledsagare

Nej

214
461
388
297
309
300
206
809
167
537
161
208

Resursbrist, ej funnit lämplig kontaktpers
Resursbrist, ej funnit lämplig kontaktpers
Resursbrist, ej funnit lämplig kontaktpers
Resursbrist, ej funnit lämplig kontaktpers
Resursbrist, ej funnit lämplig kontaktpers
Resursbrist, ej funnit lämplig kontaktpers
Resursbrist, ej funnit lämplig kontaktpers
Resursbrist, ej funnit lämplig kontaktpers
Resursbrist, ej funnit lämplig kontaktpers
Resursbrist, ej funnit lämplig kontaktpers
Resursbrist, ej funnit lämplig kontaktpers
Resursbrist, ej funnit lämplig kontaktpers

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Väntetid Orsak till att beslut ej verkställts

Kvar efter rap

Rapportering till Socialstyrelsen av icke verkställda beslut och avbrott (över 3 månader)
kvartal 3 år 2015
Alla beslut med en icke verkställighet över tre månader rapporteras även om de blivit verkställda under perioden.

Avd för vård och omsorg
Person
Vårdboende

gruppboende

Växelvård

Beslut/avbrott Planerad verkställighet
2015-08-20
2015-08-27
2015-08-27
2015-09-02
2015-09-07
2015-09-07
2015-09-16
2015-09-18
2015-09-24
2015-09-24
2015-09-24
2015-09-29
2015-08-11
2015-08-11
2015-09-02
2015-09-22
2015-09-24
2015-10-07

Verkställt/avslut

Väntetid
133
126
126
120
114
114
105
103
97
97
97
92
141
141
119
99
97
84

Orsak till att beslut ej verkställts
resursbrist, ingen plats att tillgå
resursbrist, ingen plats att tillgå
resursbrist, ingen plats att tillgå
resursbrist, ingen plats att tillgå
resursbrist, ingen plats att tillgå
resursbrist, ingen plats att tillgå
resursbrist, ingen plats att tillgå
resursbrist, ingen plats att tillgå
resursbrist, ingen plats att tillgå
resursbrist, ingen plats att tillgå
resursbrist, ingen plats att tillgå
resursbrist, ingen plats att tillgå
resursbrist, ingen plats att tillgå (gruppboende)
resursbrist, ingen plats att tillgå (gruppboende)
resursbrist, ingen plats att tillgå (gruppboende)
resursbrist, ingen plats att tillgå (gruppboende)
resursbrist, ingen plats att tillgå (gruppboende)
resursbrist, ingen plats att tillgå (gruppboende)

Rapportering till Socialstyrelsen av icke verkställda beslut och avbrott (över 3 månader)
kvartal 4 år 2015

Avd för individ och familj

Alla beslut med en icke verkställighet över tre månader rapporteras även om de blivit verkställda under perioden.

Avd för individ och familj
Person
Familjehemsplac.

Beslut/avbrott

Planerad verkställighet

Verkställt/avslut

Väntetid Orsak till att beslut ej verkställts

0

Kontaktperson/kontaktfamilj

8 st beslut

Ekonomiskt beslut

2 st beslut

Familjeteamet

5 st beslut

Ej hittat lämplig resurs

1 avslut född -87

Flyttat från kommunen

Kö till familjeteamet

Avd för indivd och familj - SoL
Person

Boendestöd
Kontaktperson

Beslut/
avbrott

Planerad
verkställighet

0st
0

Verkställt/
avslut

Väntetid Orsak till att beslut ej verkställts

Kvar efter
rap

11. Resestipendium 2016
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige inrättade år 2000 ett resestipendium för ungdomar under 20 år.
Stipendiesumman uppgår till 10 000 kronor. Stipendiet ska vara ett stöd till resor för
utveckling av språkliga, kulturella och sociala kontakter i avsikt att förbättra förståelsen
mellan folk och länder i Europa, i första hand till kommunens vänorter. Stipendiet kan
delas ut dels till ungdom under 20 år som är bosatt i Lindesbergs kommun, dels till grupp
av ungdomar under 20 år, som är verksamma i kommunen.

Resestipendiet delades ut för första gången den 19 juni 2000.

Efter utannonsering i ortstidningen och på kommunens webbplats, kommunens bibliotek
samt annons i Lindeskolans veckobrev har fem ansökningar inkommit till resestipendium
för år 2016.
11.1. Handlingar
Ansökan Spanskagrupp resestipendium Cadiz i Spanien.pdf (inkluderad nedan)
Ansökan resestipendium 2016 Frankrike LL.pdf (inkluderad nedan)
Resestipendium 2016 MO.pdf (inkluderad nedan)
Ansökan resestipendium 2016 Frankrike EC komplett.pdf (inkluderad nedan)
Ansökan resestipendium 2016 Frankrike MP.pdf (inkluderad nedan)
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ANSÖKNINGSBLANKETT

p 2016.784
2016-03-01
Dnr 2016/5
Fyll i ett av alternativen I eller II samt motivering för ansökan/nominering.
Blanketten finns att tillgå på vår hemsida, www.lindesberg.se , eller så kan den beställas/hämtas
från kommunens kansli, kommun@lindesberg.se, 0581-81031, 0581-81030.

I. Jag/Vi söker resestipendium 2016
Namn:

Personnummer:

E-post:

Tel.nr

Adress:

Mobil.tel:

II. Jag vill föreslå följande person/grupp till 2016 års resestipendium:
Namn:

Personnummer:

E-post:

Tel.nr

Adress:

Mobil.tel:

Kontaktuppgifter för mig som nominerar sökande:
Namn:
E-post:
Tel.nr dagtid:

Jag söker/nominerar till stipendiet för resa till:
Frankrike
…………………………………………………………………..(ska vara ett land i Europa)

V.g vänd!
Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015

Motivering (obligatoriskt):

Om din motivering inte ryms här är du välkommen att fortsätta på ett separat blad. Märk bladet med
ditt namn!
Ifylld blankett lämnas till kommunstyrelsens kansli:
Lindesbergs kommun
Stentäppsgatan 5
711 80 Lindesberg
kommun@lindesberg.se
Blanketten ska vara inlämnad senast den 1 mars 2016.
Vid frågor, kontakta oss gärna på telefon 0581-810 31 eller 0581-810 30

Resestipendium

1. Jag/vi söker resestipendium 2016
Namn:
Personnummer:
E-post:
Adress:
Tel.nr:
Mobil.tel:

Jag söker stipendiet för resa till:
Paris, Frankrike

_

12. Försäljning av mark mellan Lindesbergs kommun och Fastigheter i
Linde AB

Ärendebeskrivning

Fastigheter i Linde AB (FALAB) äger idag merparten av de småhustomter runt om i
kommunen inom den kommunala sfären, vilka erhölls i samband med sammanslagningen
med LEXPLO, som erbjuds till privatpersoner.
FALAB har beslutat att renodla sitt fastighetsinnehav och fokusera på fastigheter där de
ser en utvecklingspotential för framtida byggnationer, och därefter försälja resterande
fastigheter. Småhustomter ingår inte i FALABs planerade framtida fastighetsinnehav.
FALAB avser att förvärva en fastighet på norra industriområdet, vilken genom
transportköp, ska gå vidare till tredje part. I samband med försäljningen av industrimark
bör Lindesbergs kommun återföra ett antal av de aktuella fastigheterna tillbaka till
kommunen.

Mark- och exploateringsingenjör Jesper Almlöf inkom med en tjänsteskrivelse daterad den
12 mars 2016 där han föreslår kommunstyrelsen besluta att:

•
•
•

Under förutsättning att överenskommelse mellan tredje part och FALAB sluts
Att godkänna förslag av preliminär lista för köp av småhusfastigheter från
FALAB
Att godkänna preliminärt förslag på avstyckning samt försäljning av fastighet till
FALAB

I bilaga 2 till tjänsteskrivelsen återfinns en lista med aktuella fastigheter. Beroende på den
exakta storlek som avstyckad fastighet faktiskt får, samt beroende på den värdering som
slutgiltig bestäms på föreslagna köp av fastigheter kan ett mindre antal fastigheter tas bort
eller dras ifrån till den slutgiltiga affären.
12.1. Handlingar
Försäljning mark Lindesbergs kommun FALAB.pdf (inkluderad nedan)
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TJÄNSTESKRIVELSE

p 2016.962

2016-03-12

Dnr 2016/114

Näringsliv och utveckling
Jesper Almlöf
0581-811 27
Jesper.almlof@lindesberg.se

Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
•
•
•

Under förutsättning att överenskommelse mellan tredje part
och FALAB sluts
Att godkänna förslag av preliminär lista för köp av
småhusfastigheter från FALAB
Att godkänna preliminärt förslag på avstyckning samt försäljning
av fastighet till FALAB

Ärendebeskrivning
FALAB äger idag merparten av de småhustomter runt om i kommunen
inom den kommunala sfären, vilka erhölls i samband med
sammanslagningen med LEXPLO, som erbjuds till privatpersoner.
FALAB har beslutat att renodla sitt fastighetsinnehav och fokusera på
fastigheter där de ser en utvecklingspotential för framtida byggnationer,
och sedermera avyttra resterande fastigheter. Småhustomter ingår inte i
FALABs planerade framtida fastighetsinnehav.
FALAB avser att förvärva en fastighet på norra industriområdet, vilken
genom transportköp, ska gå vidare till tredje part. I samband med
försäljningen av industrimark bör Lindesbergs kommun återföra ett antal
av de aktuella fastigheterna tillbaka till kommunen.
I bilaga 2 återfinns en lista med aktuella fastigheter. Beroende på den
exakta storlek som avstyckad fastighet faktiskt får, samt beroende på den
värdering som slutgiltig bestäms på föreslagna köp av fastigheter kan ett
mindre antal fastigheter tas bort eller dras ifrån till den slutgiltiga
affären.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Ärendets beredning
Tillväxtförvaltningen

Jesper Almlöf

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
I samband med försäljning av fastighet på industriområdet, bör
kommunen ta tillfället i akt och återföra småhustomter till det
kommunala fastighetsbeståndet.
Konsekvenser
Köpeskillingen för den avstyckade fastigheten skall motsvara den
köpeskilling som aktuella småfastigheter har. Därav kan ett mindre antal
fastigheter dras bort eller läggas till vid en slutgiltig bedömning.

Merit Israelsson
Näringslivschef

Jesper Almlöf
Mark och exploateringsingenjör

Meddelas för åtgärd:
Jesper Almlöf
För kännedom:
Bilagor:
Bilaga 1. Förslag till Köpeavtal
Bilaga 2 Preliminär lista, aktuella småhusfastigheter, med tillhörande
karta.

Fastigheter i Linde AB

KÖPEKONTRAKT
Säljare:

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

org nr 212000-2015

Köpare:

Fastigheter i Linde AB
Box 76
711 22 Lindesberg

org nr 556639-6684

Fastighet

Säljaren överlåter och försäljer härmed till köparen
Fastigheten Lindesberg Del av

Köpeskilling

SJUHUNDRA ÅTTIO TUSEN KRONOR

780 000:-

Avtalsvillkor
1. Köpeobjektens skick
2. Köpeskillingens
erläggande
3. Tillträde
4. Avgifter m.m.

5. Ansökan om
avstyckning
6. Köpebrev

7. Utstakning av
tomtplats

Fastigheten är obebyggd och överlåtes i befintligt skick.
Genom att köpeskilling överföres till Lindesbergs kommuns
bankgiro. Betalning sker senast på tillträdesdagen
Köparen tillträder fastigheten så snart köpeskillingen erlagts
Köparen svarar för lagfartskostnader i samband med detta förvärv.
VA-anslutningsvagift är inkluderad, dock kan ev. extra avgift tas ut
beroende på placering av servis. Avgiften utgörs av den faktiska
kostnaden för upprättandet av servisen.
Detta avtal utgör tillika ansökan till Lantmäteriet om avstyckning av
köpeobjektet.
Säljaren förbinder sig att betala förrättningskostnaderna
När köpeskillingen är betald skall köpebrev upprättas och
undertecknas av parterna.
Köpebrevet skall utgöra underlag för lagfartsansökan .
Köpare och säljare skall närvara personligen när den nya tomtplatsen
stakas ut på plats

Fastigheter i Linde AB

Underskrifter

Lindesberg 2016-04-Säljare:
...............................
Christer Lenke /Kommunchef

.............................………………….
Irja Gustavsson/ Kommunstyrelsens ordförande

Ovanstående namnteckningar bevittnas:
.............................………………..

.............................………………

Lindesberg 2016-04Köpare:
……………………………………….
Roger Sixtensson/VD Fastighter i Linde AB

Jan Sahlin/Ordf. Fastigheter i Linde AB

Detta kontrakt har upprättats i 3 likalydande exemplar, ett för vardera parten och ett för
lantmäterimyndigheten.

Kartskiss
Akuell tomtplacering ca 9 200m2
Avstyckningens utbredning 100 m längs med ”rakan”, indraget 10 m västerut. 87 m
längs med södra stickvägen. Dessa möts i en 90graders vinkel i det sydöstra hörnet.
e

Bilaga 2
Fastighet:
Fastigheter från FALAB till kommunen
Prel. lista

1700 m2,

2 900 m2
Dp: Bostäder

1140 m2,
1220 m2,
, 1000 m2,
, 1050 m2,

Säljs som hela fastigheter

1050kvm,
Anm. Tomtmark

1200kvm,
Anm. Tomtmark

2 400kvm,
Anm. Tomtmark

1300 kvm,
1100
850
960
Anm. Tomtmark

1960 kvm

1500 kvm
.

1300 kvm, 1:52 1060, 1:53 1240
,
Kategori: 1b
Anm.

1 700 kvm
Anm.

1280 kvm

2640 kvm
Anm.

1120 kvm
Anm.

1714 kvm

770 kvm
Anm. 1a

1471 kvm

>1 28238 >2 1134kvm >3 4956kvm >3 4956kvm >5 1059 kvm >6 8234 kvm
Anm.

1060 kvm
Anm.

960 kvm

2194 kvm

3796 kvm

13. Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Den nuvarande kommunallagen (SFS 1991:900) trädde i kraft den 1 januari 1992. I
samband med det reviderades Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förslag till
normalarbetsordning för fullmäktige. Därefter har ytterligare lagändringar skett vilka gett
anledning till att SKL återigen reviderat underlaget till normalarbetsordningen.

SKL gav i december 2014 ut ett nytt cirkulär 14:57 samt förslag till ny arbetsordning med
en kommentardel som kan användas som underlag för kommunerna.

Kommunfullmäktiges presidium har efter diskussioner gällande behov av förtydligande
av vissa delar av arbetsordningen tagit fram ett förslag till ändrad arbetsordning för
kommunfullmäktige som överlämnades till kommunstyrelsens kansli den 3 mars 2016.

Efter kommunstyrelsen beredande sammanträde den 22 mars 2016 samt presidieträff den
5 april 2016 har fåtalet redaktionella ändringar gjort.
13.1. Handlingar
Arbetsordning KF 2016 - förslag 20160408.pdf (inkluderad nedan)
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LINDESBERGS KOMMUN
Författningssamling

ARBETSORDNING FÖR
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Antagen av Kf § §94/2013
Reviderad av Kf §294/2014

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning.
§ 1 Antalet ledamöter (5 kap. 1–3 §)
Fullmäktige har 45 ledamöter.
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.
§ 2 Ordförande och vice ordförande (5 kap. 6 §)
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium).
Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december månad.
Vid valet bestämmer fullmäktige mandattidens längd.
§3
Till dess presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara
ålderspresident.
§4
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av
tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.
§ 5 Tid och plats för sammanträdena (5 kap. 7, 8 och 10 §§ KL)
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i januari, mars, juli och augusti.
För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första
gången i november.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande.
§6
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice
ordförandena.
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En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla
uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.
§7
Om det finns särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa
in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en vecka före den bestämda
sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla.
§8
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma var kommunfullmäktiges
sammanträden ska hållas och när sammanträde ska hållas utanför centralorten Lindesberg.
. Två kommunfullmäktigesammanträden per år ska hållas utanför centralorten Lindesberg.
§9
Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om
sammanträde ska ske. Annonsering ska ske även på kommunens webbplats.
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska
införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl finns får dock ordföranden inför ett visst
sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna samt på kommunens webbplats.
§ 10 Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
Sammanträde med kommunfullmäktige bör avslutas senast kl. 22.00. Om fullmäktige inte
hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta
att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en
senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige
genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse
om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett
sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är
närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
§ 11 Ärenden och handlingar till sammanträdena
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett
ärende, om inte annat följer av lag.
§ 12
Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de
ärenden som tagits in i kungörelsen bör lämnas till varje ledamot och ersättare före
sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska lämnas till
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ledamöter och ersättare före sammanträdet. Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga
för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och enkla frågor bör lämnas till samtliga ledamöter och ersättare före det
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
§ 13 Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (5 kap. 12–17 §)
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
ska snarast anmäla detta till sitt parti, som kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.
§ 14
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in
den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren innan ledamoten avbryter sin tjänstgöring.
§ 15
Det som sagts om ledamot i 13 och 14 § gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.
§ 16
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett
pågående sammanträde. Endast om det finns särskilda skäl för det bör dock inträde ske under
pågående handläggning av ett ärende.
§ 17 Upprop
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig
under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och
när ordföranden anser att det behövs.
§ 18 Protokollsjusterare (5 kap. 61 §)
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats enligt 17 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med
ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall hjälpa
ordföranden vid röstsammanräkningar.
Fullmäktige väljer även två ersättare för protokollsjusterarna.
§ 19 Turordning för handläggning av ärendena
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns
med i kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att

4
återuppta det senare under sammanträdet.
§ 20 Yttranderätt (4 kap. 18 § första stycket och 19 §, 5 kap- 21, 22, 31, 53 och 56 §§ KL)
Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd, gemensam nämnd eller kommunalförbund
vars verksamhetsområde ett ärende berör får delta i överläggningen i ärendet.
Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning får delta i överläggningen, när
fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.
Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en
interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret.
Ordförande i en bolagsstyrelse i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL, har rätt
att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i
företaget.
§ 21
Kommunens revisorer ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör
revisorernas granskning eller egen förvaltning.
§ 22
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs
kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna,
revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med
vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i
den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna
upplysningar vid sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice
ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett
sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
§ 23
Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena.
§ 24 Talarordning och ordningen vid sammanträdena
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han
eller hon anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på
högst en minut för ett genmäle med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.

5
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av
ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare
under dennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa
sammanträdet.
§ 25 Yrkanden
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerat att de har uppfattas rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras,
läggas till eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta
det skriftligt.
§ 26 Deltagande i beslut (4 kap. 20 § första stycket)
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden,
innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige
fattar det med acklamation.
§ 27 Omröstningar (4 kap. 20 § andra stycket, 5 kap. 42–44 och 46 §§ KL, samt 2 § lag
(1992:339) om proportionellt valsätt)
När omröstningar genomförs, hjälps ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att
justera protokollet.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna lämnar sina röster efter upprop. Uppropet sker
enligt uppropslistan.
Ordföranden lämnar alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får
inte någon ledamot lämna sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en lämnad
röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras
omedelbart.
§ 28
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser
samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den:
1.
upptar namnet på någon som inte är valbar,
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2.
3.

upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
§ 29 Motioner (5 kap. 23 § 2 p KL)
En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den ges in till kansliet.
En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.
En motion
- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter
- får inte ta upp ämnen av olika slag
- väcks genom att den ges in till kanslienheten, eller vid ett sammanträde med
kommunfullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
§ 30 Interpellationer (5 kap. 49–53 §)
Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller
fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör
myndighetsutövning mot någon enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och vara
försedda med motivering. De bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för
kommunen.
1.

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.
Den bör ges in till kansliet tre arbetsdagar före det sammanträde vid vilket
ledamoten avser att ställa den.
Interpellationer som lämnats till kanslienheten sju dagar före utskick tas med i
kallelse till sammanträde och får besvaras. Interpellationer lämnade efter det tas
med till därefter nästkommande sammanträde.

2.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

3.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast
efter det då interpellationen ställdes. En interpellation som inlämnas sju
arbetsdagar före utskick av ordinarie kungörelse bör besvaras vid det
sammanträdet vid vilket den ställs.
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4.

Interpellationen får ställas till nämnders och kommunalförbunds presidium.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftlig. Uppgift om att interpellationssvar
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. Muntligt svar
är tillräckligt om interpellationen registrerats efter det att kallelsen till
sammanträdet, då den väcks, har utfärdats.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den
sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

5.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap.
17 eller 18 § kommunallagen, får den ordföranden till vilken interpellationen har
ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att
besvara interpellationen.

6.

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta
besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen, annan nämnd eller ett
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt
uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.

7.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret
på interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid
det tillfället.

§ 31 Frågor (5 kap. 54–56 §)
En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.
Den ska ges in till kanslietkanslienheten senast tre arbetsdagar före det sammanträde vid
vilket ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i § 30 gäller i tillämpliga delar också på fråga, svar på frågan behöver dock inte
vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
§ 32 Medborgarförslag (5 kap. 23 § 5 p)
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka medborgarförslag. Ett medborgarförslag ska
vara skriftligt, ha beteckningen medborgarförslag, ha uppgift om förslagsställare eller
förslagsställarnas namnförtydligande, adress och telefonnummer samt vara egenhändigt
undertecknat.
Ett medborgarförslag ska bara behandlas i sak i fullmäktige om det rör ett ämne som hör till
fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings befogenhetsområde. Det får inte avse
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller ha odemokratisk eller rasistisk
innebörd. Vidare får inte ämnen av olika slag tas upp i samma medborgarförslag.
Ett Mmedborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen kommunstyrelsens kansli
kanslienheten eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde.
Fullmäktige avgör om ett medborgarförslaget får framställas.
Ett Mmedborgarförslagen kan behandlas enligt följande två alternativ:
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1. Fullmäktige utser den ordförande eller annan förtroendevald som ska besvara
medborgarförslaget. Medborgarförslaget ska besvaras senast vid sammanträdet efter det
till vilket det är inlämnat. Svaret ska vara skriftligt.
2. Fullmäktige får överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende
som har väckts genom medborgarförslag. Medborgarförslag som överlåtits till nämnder att
besvara ska redovisas till fullmäktige vid ordinarie sammanträdet i april och oktober.
Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer
att handlägga ärendet. Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år
från det att förslaget väcktes. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas
ska förslagsställaren underrättas.
§ 33 Beredning av ärendena (5 kap. 26–34 §)
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska behandla ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av
sådana ärenden.
§ 34 Återredovisning från nämnderna (3 kap.15 § KL)
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av
uppdrag som fullmäktige lämnat.
§ 35 Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap. 25 a och 31 § KL)
Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om ansvarsfrihet
och anmärkning.
§ 36 Valberedning
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för
den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av nio ledamöter och lika många ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med
undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är
ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
§ 37 Målområdesberedningar
Två målområdesberedningar inrättas med uppdrag att arbeta utifrån kommunfullmäktiges
vision och inriktningsmålen i utvecklingsstrategin. Syftet med beredningarna är att utveckla
medborgardialogen, få ett bättre underlag till långsiktig planering och vitalisera
kommunfullmäktiges arbete.
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Målområdesberedningarnas uppdrag är av långsiktig, strategisk karaktär och ska fokusera på
frågor som berör kommunens framtida utveckling. Målområdesberedningarna ansvarar för att
i sitt arbete söka dialog med kommuninvånare på ett brett plan. Arbetet bygger på
omvärldsfokus och målområdesberedningarna ska skapa nya arenor och mötesplatser utifrån
ett medborgarperspektiv.
Bland kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utses två målområdesberedningar med 12
ledamöter per beredning som tillsätts proportionellt.
Kommunfullmäktige väljer en av ledamöterna i målområdesberedningen till beredningsledare
för målområdet och en ledamot till vice beredningsledare.
Kommunfullmäktige tilldelar uppdrag som utgår från ett av inriktningsmålen i
utvecklingsstrategin till målområdesberedningarna på förslag av kommunfullmäktiges
presidium.
Målområdenas uppdrag tidsbegränsas och kan variera beroende på uppdragets omfattning.
Varje målområdesberedning sammanträder högst fyra gånger per år.
Vid beredningens första sammanträde beslutas när beredningen ska sammanträda under året
och hur ofta aktiviteter ska ske utöver sammanträdena i samråd med kommunfullmäktiges
presidium.
Målområdesberedningarna redovisar sina uppdrag i en skriftlig slutrapport till
kommunfullmäktige. Vid uppdrag som överstiger ett år ska även delrapporter ges i den
omfattning kommunfullmäktige begär.
I arbetet med målområdesberedningarnas uppdrag representerar ledamöterna
kommunfullmäktige.
§ 38 Justering av protokollet (5 kap. 61 och 62 §)
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter senast fjorton dagar efter sammanträdet.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde justerar varje
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.
§ 39 Reservation (4 kap. 22 §)
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreterare
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen
avser, ska motiveringen dock lämnas senast under den sammanträdesdag beslutet fattas.
§ 40 Expediering och publicering
Utdrag ur protokollet ska lämnas till de nämnder, andra organ och personer som berörs av
besluten i protokollet.
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Hela protokollet ska alltid lämnas till kommunens revisorer.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de
andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.
§ 41 Allmänhetens frågestund (5 kap. 21 §)
Boende i Lindesbergs kommun ska få tillfälle att ställa frågor till fullmäktige
kommunledningen vid varje sammanträde. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice
ordförandena hur frågestunden ska genomföras.
Formaterat: Normal

För att kunna ge ett svar bör frågan skickats in till kanslienhete fem dagar innan
kommunfullmäktiges sammanträde.
Formaterat: Indrag: Vänster: 0 cm

Frågan ska ställas till kommunledningen och får endast beröra ämne som är av allmänt
intresse och som tillhör kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller annan nämnds
handläggning. Frågor får inte ha odemokratisk innebörd, vara rasistiska, strida mot lag eller
beröra myndighetsutövning mot enskild.
Ordföranden avgör om frågan får ställas. Den frågande måste vara närvarande vid
sammanträdet. Frågan ska vara kortfattad och ska läsas upp av ordföranden eller av
frågeställaren. Den ska besvaras muntligen och ska kunna besvaras kortfattat.
Under frågestunden får ingen debatt förekomma och inlägg från övriga ledamöter tillåts inte.
§ 42
Protokollet ska utöver de i 5 kap. 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även inom
samma tid publiceras på kommunens webbplats.

14. Taxa och avgifter för torghandel med mera
Ärendebeskrivning

Stabsekonom Gunnar Jaxell inkom den 26 februari med en tjänsteskrivelse där det
framkommer att det i Lindesbergs kommun endast är tre platser i Lindesbergs tätort som
är definierade som torgplatser. Platsernas storlek är bara angiven på Norrtullstorget där
måtten är 3*5 meter. Fasta i förväg uppbyggda torgstånd saknas. På Rådhustorget finns
inga markerade plaster och i Flugparken (Järnvägsparken) finns fyra platser som är stora
och kan hyras ut till flera handlare samtidigt.

Förvaltningens förslag är att torgplatser debiteras med fasta avgifter om 150 kronor/
dag inklusive el. Månadsavgift debiteras med 1 000 kronor och kvartalsavgift med 2 000
kronor. Ingen plats bör hyras ut med längre bindningstid.

Torghandel har tillåtits alla dagar i veckan tidigare och kan så även göras i framtiden.
Avgiften ska gälla även nytillkommande platser i andra orter i kommunen som kan komma
att definieras som torgplatser.

När det gäller användning av allmän plats kan avgiften delas in i några huvudgrupper.
Dels de som har med byggnation att göra, dels cirkus/tivoli och slutligen övrigt (kan gälla
parkfester, kioskverksamhet, marknader och liknande enstaka tillfällen).

Om mark upplåts för byggverksamhet (förråd, bodar, byggställningar och dylikt) föreslås
en månadsavgift om 500 kronor för ytor upp till 100 m2 och sedan ett tillägg om 250 kronor
för varje påbörjat hundratal m2.

Som avgift för cirkus, tivoli och liknande föreslås en avgift på minst 1 000 kronor och högst
3 000 kronor per tillfälle. Ett tillfälle kan pågå högst tre dagar. Avgiften sätts i relation till
eventets utbredning ytmässigt.
För ideella organsationer föreslås avgiftsfrihet. I övriga fall föreslås följande avgifter:

Sida 19 av 36

•
•
•
•

Parkfester, marknader o dylikt – 1000 kronor per tillfälle
Uteserveringar – 500 kronor per säsong
Tävlingar - avgiftsfritt
Övrigt – avgift förhandlas fram vid varje tillfälle.

Frågan om endast försäljare med F-skattsedel ska tillåtas använda torgplatser lämnas
öppen.

Stabsekonomen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2016 att
tillväxtutskottet ska föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
förvaltningens förslag till taxa och avgifter, samt uppdra åt tillväxtförvaltningen att arbeta
fram en enkel broschyr i vilken taxa och regler presenteras för kommande kunder.

Tillväxtutskottet beslutade den 5 april 2016 att föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta:

Förslag till taxa och avgifter antas enligt förslag från tillväxtförvaltningen daterat den 24
februari 2016, med förändringen att ansökan om uteservering inte ska kosta någonting. Fskattesedel ska inte inkluderas.

Tillväxtutkottet uppdrog åt tillväxtförvaltningen att arbeta fram en enkel broschyr i vilken
taxa och regler presenteras för kommande kunder.
14.1. Handlingar
TU § 51 taxa för torghandel mm.pdf (inkluderad nedan)
Tjänsteskrivelsen ny taxa nya avgifter torghandel.pdf (inkluderad nedan)
Taxa för upplåtelse av Torgplats eller offentlig plats i Lindesbergs kommun.pdf
(inkluderad nedan)
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2016-04-05

TU § 51

Dnr. 2016/85

Taxa och avgifter för torghandel med mera
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta:
Förslag till taxa och avgifter antas enligt förslag från tillväxtförvaltningen
daterat den 24 februari 2016, med förändringen att ansökan om
uteservering inte ska kosta någonting. F-skattesedel ska inte inkluderas.
Tillväxtutkottet uppdrar åt tillväxtförvaltningen att arbeta fram en enkel
broschyr i vilken taxa och regler presenteras för kommande kunder.
Ärendebeskrivning
Stabsekonom Gunnar Jaxell inkom den 26 februari med en tjänsteskrivelse
där det framkommer att det i Lindesbergs kommun endast är tre platser i
Lindesbergs tätort som är definierade som torgplatser. Platsernas storlek är
bara angiven på Norrtullstorget där måtten är 3*5 meter. Fasta i förväg
uppbyggda torgstånd saknas. På Rådhustorget finns inga markerade plaster
och i Flugparken (Järnvägsparken) finns fyra platser som är stora och kan
hyras ut till flera handlare samtidigt.
Förvaltningens förslag är att torgplatser debiteras med fasta avgifter om
150 kronor/dag inklusive el. Månadsavgift debiteras med 1 000 kronor och
kvartalsavgift med 2 000 kronor. Ingen plats bör hyras ut med längre
bindningstid.
Torghandel har tillåtits alla dagar i veckan tidigare och kan så även göras i
framtiden. Avgiften ska gälla även nytillkommande platser i andra orter i
kommunen som kan komma att definieras som torgplatser.
När det gäller användning av allmän plats kan avgiften delas in i några
huvudgrupper. Dels de som har med byggnation att göra, dels cirkus/tivoli
och slutligen övrigt (kan gälla parkfester, kioskverksamhet, marknader och
liknande enstaka tillfällen).
Om mark upplåts för byggverksamhet (förråd, bodar, byggställningar och
dylikt) föreslås en månadsavgift om 500 kronor för ytor upp till 100 m2
och sedan ett tillägg om 250 kronor för varje påbörjat hundratal m2.
Som avgift för cirkus, tivoli och liknande föreslås en avgift på minst 1 000
kronor och högst 3 000 kronor per tillfälle. Ett tillfälle kan pågå högst tre
dagar. Avgiften sätts i relation till eventets utbredning ytmässigt.
Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2016-04-05
För ideella organsationer föreslås avgiftsfrihet. I övriga fall föreslås
följande avgifter:





Parkfester, marknader o dylikt – 1000 kronor per tillfälle
Uteserveringar – 500 kronor per säsong
Tävlingar - avgiftsfritt
Övrigt – avgift förhandlas fram vid varje tillfälle.

Frågan om endast försäljare med F-skattsedel ska tillåtas använda
torgplatser lämnas öppen.
Stabsekonomen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2016
att tillväxtutskottet ska föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till taxa och
avgifter, samt uppdra åt tillväxtförvaltningen att arbeta fram en enkel
broschyr i vilken taxa och regler presenteras för kommande kunder.
Tillväxtutskottet beslutade den 2 mars 2016 att bordlägga ärendet till
sammanträdet den 5 april 2016.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
Förslag till taxa och avgifter antas enligt förslag från tillväxtförvaltningen
daterat den 24 februari 2016, med förändringen att ansökan om
uteservering inte ska kosta någonting. F-skattesedel ska inte inkluderas.
Tillväxtutkottet uppdrar åt tillväxtförvaltningen att arbeta fram en enkel
broschyr i vilken taxa och regler presenteras för kommande kunder.
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till Irja Gustavssons (S) förslag.

_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

2

p.2016.1429
2016-04-18
Dnr 2016/85

Taxa för upplåtelse av Torgplats eller offentlig
plats i Lindesbergs kommun
Antagen av KS/KF 2016-xx-xx

Har torgplats upplåtits enligt lokala ordningsföreskrifter för torghandel i
Lindesbergs kommun gäller följande avgifter:
Tillfällig torgplats (finns på Norrtullstorget,
Flugparken och Rådhustorget) inklusive el

150 kr/dag

Tillfällig torgplats inklusive el under en månad

1.000 kr/mån

Tillfällig torgplats inklusive el under ett kvartal

2.000 kr/kvartal

Har tillstånd lämnats enligt 3 kap 1 § ordningslagen att använda offentlig
plats får kommunen ta ut avgift enligt följande:
Parkfest

1.000 kronor/gång

Cirkus/Tivoli exklusive el (avgift i förhållande
till Cirkusens/Tivolits storlek)

1-3.000 kronor/gång (max 3 dagar)

Idrottstävlingar (föreningsdrivna)

Avgiftsfritt

Byggverksamhet upp till 100m2 per tillfälle

500 kronor per månad

Byggverksamhet över 100m2 per tillfälle
(grundavgift och sedan tilläggsavgift för varje
påbörjad yta om 100m2)

500 kr + 250 kr/100m2

Uteservering och trottoarpratare gratis, men max 2 trottoarpratare för affärsidkare med
undantag för livsmedelshandlare med lokalytor över 1000m2 som kan ha max 4 st.
Ideella föreningar nyttjar allmänplatsmark och torgplats gratis om det ej rör sig om
kommersiell verksamhet.
Övrigt nyttjande av allmänplatsmark avgiftsbeläggs efter förhandling mellan parterna ( t ex
kiosker, glasstånd mm).

15. Prioritering av länsvägar i Lindesbergs kommun för upprustning
Ärendebeskrivning

Jonas Kleber (C) lyfte vid tillväxtutskottets sammanträde den 14 april 2015 ärendet om
klassningen på kommunens länsvägar, då medborgare har synpunkter på dem. Hos
Region Örebro finns dock inga anteckningar på klagomål. För att få rätt klassning och
status på vägarna, måste det inkomma från kommunen.

Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att uppdrar till förvaltningen att:

•
•

Inventera kommunens länsvägar och deras skick och klassificering för att lämna
förslag på vad som kan göras internt i frågan.
Lyfta en diskussion med trafikverket huruvida kommunens länsvägar har rätt
klassificering

Stabsekonom Gunnar Jaxell inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 3 augusti 2015
där han föreslår att tillväxtutskottet ska uppdra till Beredningsgruppen för lokal utveckling
att bereda ärendet ytterligare.

Tillväxtutskottet beslutade den 11 augusti 2015 att uppdra till Beredningsgruppen för
lokal utveckling att bereda ärendet ytterligare, med återrapportering till tillväxtutskottet i
december 2015.

Landsbygdsutvecklare Christer Kallin överlämnade yttrande från beredningen för lokal
utveckling den 24 mars 2016.

Tillväxtutskottet beslutade den 5 april 2016 att föreslå att kommunstyrelsen ska överlämna
sammanställningen till Trafikverket för en omprövning av klassificering av vägar utifrån
beredningen för lokal utvecklings förslag daterat den 24 mars 2016, samt till Region
Örebro län för kännedom.
15.1. Handlingar
Sida 21 av 36

TU § 52 2016 prioritering av länsvägar.pdf (inkluderad nedan)
Prioritering av länsvägar.pdf (inkluderad nedan)
TU § 99.pdf (inkluderad nedan)
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2016-04-05

TU § 52

Dnr. 2015/165

Prioritering av länsvägar i Lindesbergs kommun för
upprustning
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen överlämnar
sammanställningen till Trafikverket för en omprövning av klassificering av
vägar utifrån beredningen för lokal utvecklings förslag daterat den 24 mars
2016, samt till Region Örebro län för kännedom.
Ärendebeskrivning
Jonas Kleber (C) lyfte vid tillväxtutskottets sammanträde den 14 april 2015
ärendet om klassningen på kommunens länsvägar, då medborgare har
synpunkter på dem. Hos Region Örebro finns dock inga anteckningar på
klagomål. För att få rätt klassning och status på vägarna, måste det
inkomma från kommunen.
Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att uppdrar till förvaltningen
att:



Inventera kommunens länsvägar och deras skick och klassificering
för att lämna förslag på vad som kan göras internt i frågan.
Lyfta en diskussion med trafikverket huruvida kommunens
länsvägar har rätt klassificering

Stabsekonom Gunnar Jaxell inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 3
augusti 2015 där han föreslår att tillväxtutskottet ska uppdra till
Beredningsgruppen för lokal utveckling att bereda ärendet ytterligare.
Tillväxtutskottet beslutade den 11 augusti 2015 att uppdra till
Beredningsgruppen för lokal utveckling att bereda ärendet ytterligare, med
återrapportering till tillväxtutskottet i december 2015.
Landsbygdsutvecklare Christer Kallin överlämnade yttrande från
beredningen för lokal utveckling den 24 mars 2016.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska föreslå att
kommunstyrelsen överlämnar sammanställningen till Trafikverket för en
omprövning av klassificering av vägar utifrån beredningen för lokal
utvecklings förslag daterat den 24 mars 2016, samt till Region Örebro län
för kännedom.
Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2016-04-05

Jonas Kleber (C) och Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till Irja
Gustavssons (S) förslag.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

2

p.2016.1134
2016-03-24
Dnr. 2015/165

Svar till Tillväxtutskottet TU § 99 Dnr. 2015/165

Prioritering av länsvägar i Lindesbergs kommun för upprustning.
Med tanke på att under första delen av 2016 kommer arbetet med Länstransportplan påbörjas och
senare antas för perioden 2018-2029.
Därav har Beredningsgruppen för lokalutveckling på uppdrag av TU tittat på prioriteringar av
Lindeberg kommuns länsvägar. Metod vald för dokumentet är att identifiera vägar med stort behov vid
inventering och därefter prioritera med följande motiveringsgrunder för respektive väg.
Prioritering: Se siffra framför respektive väg
Viktning utifrån vägarnas betydelse för bygden och dess näringsliv:
Klassificering på vägarna:
Skötsel och underhåll samt upprustning:
Behov av breddning och rätning:

Inventering:

1. Väg 851 mellan Fellingsbro Prästgård och Finnåkersbruk(se karta).

Viktning: Vid dialog med boende längs den aktuella vägen har följande framkommit.
Vägarna består till stor del av grusväg. Vägen trafikeras av skolskjutsar, kommersiella
transporter, företagare och privat personer. Den klassificering som är gjord av Trafikverket är
satta på ett sådant sätt att funderingar framkommer om man verkligen har tagit hänsyn alla
aspekter som är relevanta.
Klassificering: Driftsklass 4-5 Grusväg
Skötsel: Vintervägshållningsstandarden är under all kritik; skolskjutsar, mjölktankbilar och
timmerbilar kan bara mötas på mötesplatser och får problem med halt underlag;
företagsleveranser uteblir. Det vill säga att under vissa perioder fungerar inte de kommersiella
transporterna överhuvudtaget. Detta i ett område som har en kursgård och hög procent
företagare per capita och riktigt bra ByaBNP. Den ekonomiska aktiviteten i området
motsvaras inte av standarden och klassificeringen av vägen och en höjning skulle gynna det
funktionella området samt borga för dess utveckling.
Behov: Besiktning av vägens dikning; brobreddning och möjlighet till rätning av vissa kurvor.
Behovet av en uppgradering av klassificeringen av vägen är stort. Som referenspunkt kan
bland annat nämnas Lars Åke Eriksson på LÅ-Erikssons Bil & Mek HB som bedriver sin
butik och verkstad på adressen Finnåker 623, 732 73 Fellingsbro mitt i denna vägs sträckning.

2. Väg 850 mellan Sällinge och Finnåker (se karta).

Viktning: Vid dialog med boende längs den aktuella vägen har följande framkommit.
Vägarna består till stor del av grusväg. Vägen trafikeras av skolskjutsar, kommersiella
transporter, företagare och privat personer. Den klassificering som är gjord av Trafikverket är
satta på ett sådant sätt att funderingar framkommer om man verkligen har tagit hänsyn alla
aspekter som är relevanta. Driftsklass 4-5 Grusväg.
Klassificering: Driftsklass 4-5 Grusväg
Skötsel: Vintervägshållningsstandarden är under all kritik; skolskjutsar, mjölktankbilar och
timmerbilar kan bara mötas på mötesplatser och får problem med halt underlag;
företagsleveranser uteblir. Det vill säga att under vissa perioder fungerar inte de kommersiella
transporterna överhuvudtaget. Detta i ett område som har en kursgård och hög procent
företagare per capita och riktigt bra ByaBNP. Den ekonomiska aktiviteten i området
motsvaras inte av standarden och klassificeringen av vägen och en höjning skulle gynna det
funktionella området samt borga för dess utveckling.
Behov: Besiktning av vägens dikning; brobreddning och möjlighet till rätning av vissa kurvor.
Behovet av en uppgradering av klassificeringen av vägen är stort. Som referenspunkt kan
bland annat nämnas Lars Åke Eriksson på LÅ-Erikssons Bil & Mek HB som bedriver sin
butik och verkstad på adressen Finnåker 623, 732 73 Fellingsbro mitt i denna vägs sträckning.

3. Väg 846 mellan Bertilsbro och Rockhammar
Driftsklass 4-5 Oljegrus
Viktning: Vägarna består till stor del av oljegrusväg. Vägen trafikeras av kommersiella
transporter, företagare och privat personer. Denna vägsträcka trafikeras av stor mängd tungtrafik
som belastar vägen året runt.
Den klassificering som är gjord av Trafikverket bör omprövas för att säkerhetsställa att man har
tagit hänsyn till alla aspekter som är relevanta.
Klassificering: Driftsklass 4-5 Oljegrusväg
Skötsel: Vintervägshållningsstandarden är ifrågasatt då framkomligheten under vinter halvåret är
dålig.
Behov: av besiktning av vägs dikning samt möjlighet till en uppgradering av klassificeringen av
vägen är stort. Referens kan nämnas är Peter Olson på Billerunkorsnäs. Till Rockhammar
transporterar de från Frövi flis. Och från Rockhammar transporteras massa till Frövi.Skatta
lastvikten till 39-40 ton 2015 Flisbilar 5160 st Massabilar 2230 st 2018 med tillståndet 150 kton
Flisbilar 7980 st Massabilar 3750 st Så vägens beskaffenhet med underhåll, snöröjning etc är
mycket viktig för dem. Bygden har via sin lokala utvecklingsplan belyst avsaknaden av en gång
och cykelväg på samma sträcka. På denna väg med ganska gles kollektivtrafik så åker många
mopeder samt går och cyklar med livet som insats eftersom det saknas vägren och vägen är smal ut
till busshållsplatsen i Bertilsbro. Efter 2018 får man räkna med ca 12 lastade långtradare per timma
plus returer till och från pappersbruket. Den mesta trafiken går dagtid. En gång och cykelbana
längs hela vägen samt prioriterad gång- och cykeltrafik genom Rockhammar är önskvärd.

4. Väg 842 mellan Frövi och Sverkesta
Driftsklass 4-5 Oljegrus
Viktning: Vägarna består till stor del av oljegrusväg. Vägen trafikeras av kommersiella
transporter, företagare och privat personer. Denna vägsträcka trafikeras av stor mängd
tungtrafik som belastar vägen året runt.
Vid akut omledning av trafik längs riksväg 50, på grund av någon händelse som inträffat
mellan Axbergshammar och Lindesberg, leds trafiken via Frövi. Om något blockerar den
planfria korsningen på Stenfallsgatan, måste trafik som behöver fri höjd ledas via väg 842 till
Ullersäter för att kunna vända tillbaka till lindesberg via väg 249.
Den klassificering som är gjord av Trafikverket bör omprövas för att säkerhetsställa att man
har tagit hänsyn till alla aspekter som är relevanta.
Klassificering: Driftsklass 4-5 Oljegrusväg
Skötsel: Vintervägshållningsstandarden är ifrågasatt då framkomligheten under vinter halvåret
är dålig.
Behov: av besiktning av vägs dikning samt möjlighet till en uppgradering av klassificeringen
av vägen är stort.

5. Väg 876 mellan Hägernäs och Gammelbo/Granhult
Driftsklass 4-5 Grusväg
Viktning: Vägarna består till stor del av grusväg. Vägen trafikeras av kommersiella
transporter, offentliga transporter, företagare och privat personer. Den klassificering som är
gjord av Trafikverket bör omprövas för att säkerhetsställa att man har tagit hänsyn till alla
aspekter som är relevanta.
Klassificering: Driftsklass 4-5 Grusväg
Skötsel: Vintervägshållningsstandarden är ifrågasatt då framkomligheten under vinter halvåret
är dålig.
Behov: av besiktning av vägs dikning, möjlighet till rätning av vissa kurvor samt möjlighet till
en uppgradering av klassificeringen av vägen är stort.

6. Väg 757 Mårdshyttan till rödagården runt Usken den västra sidan
Driftsklass 4-5 Grusväg
Viktning: Vägarna består till stor del av grusväg. Vägen trafikeras av kommersiella
transporter, företagare och privat personer samt turister och sommarboende. Den klassificering
som är gjord av Trafikverket bör omprövas för att säkerhetsställa att man har tagit hänsyn till
alla aspekter som är relevanta. Detta omfattar även ett område med en brunskyltad väg vilket
gör att den är vältrafikerad även under sommarhalvåret. Här kan även nämnas två stora
fritidsboende områden som utgör potentiella permanentboenden. Dessa brukar ej vara del av
den statistik som ligger till grund för beslut. Därav vår belysning av dessa fakta.
Klassificering: Driftsklass 4-5 Grusväg
Skötsel: Vintervägshållningsstandarden är ifrågasatt då framkomligheten under vinter halvåret
är dålig. Våren med tjälskott och dålig vägstandard har också nämnts.
Behov: av besiktning av vägs dikning, möjlighet till rätning av vissa kurvor samt möjlighet till
en uppgradering av klassificeringen av vägen är stort.

7. Väg 847 mellan Ramsberg och Ölsjön till Löa
Driftsklass 4-5 Grusväg
Viktning: Vägarna består till stor del av grusväg. Vägen trafikeras av kommersiella
transporter, företagare och privat personer samt turister. Den klassificering som är gjord av
Trafikverket bör omprövas för att säkerhetsställa att man har tagit hänsyn till alla aspekter som
är relevanta. Detta omfattar även en välbesökt badplats Ölsjöbadet där vägen knyter samman
den turistattraktionen med de andra i vasselhyttan och Löa vilket gör att det är vältrafikerad
även under sommarhalvåret.
Klassificering: Driftsklass 4-5 Grusväg
Skötsel: Vintervägshållningsstandarden är ifrågasatt då framkomligheten under vinter halvåret
är dålig. Våren med tjälskott och dålig vägstandard har också nämnts.
Behov: av besiktning av vägs dikning, möjlighet till rätning av vissa kurvor samt möjlighet till
en uppgradering av klassificeringen av vägen är stort.

8. Väg 822 mellan Ullersäter och Käglan Glanshammar
Driftsklass 4-5 Grusväg
Viktning: Vägarna består till stor del av grusväg. Vägen trafikeras av kommersiella
transporter, företagare och privat personer samt turister. Den klassificering som är gjord av
Trafikverket bör omprövas för att säkerhetsställa att man har tagit hänsyn till alla aspekter
som är relevanta. Detta omfattar även en välbesökt konferensgård. Skolbussar och
timmerbilar åt Glanshammarshållet. Frövis förbindelse med Glanshammar om man inte vill
köra över Örebro. Från Ringaby går skolskjutsar norrut mot Frövi
Klassificering: Driftsklass 4-5 Grusväg
Skötsel: Vintervägshållningsstandarden är ifrågasatt då framkomligheten under vinter halvåret
är dålig. Våren med tjälskott och dålig vägstandard har också nämnts.
Behov: av besiktning av vägs dikning, möjlighet till rätning av vissa kurvor samt möjlighet till
en uppgradering av klassificeringen av vägen är stort.

LINDESBERGS KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2015-08-11

TU § 99

Dnr. 2015/165

Prioritering av länsvägar i Lindesbergs kommun för
upprustning
Beslut
Tillväxtutskottet uppdrar till Beredningsgruppen för lokal utveckling att
bereda ärendet ytterligare, med återrapportering till tillväxtutskottet i
december 2015.
Ärendebeskrivning
Jonas Kleber (C) lyfte vid tillväxtutskottets sammanträde den 14 april 2015
ärendet om klassningen på kommunens länsvägar, då medborgare har
synpunkter på dem. Hos Region Örebro finns dock inga anteckningar på
klagomål. För att få rätt klassning och status på vägarna, måste det
inkomma från kommunen.
Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att uppdrar till förvaltningen
att:



Inventera kommunens länsvägar och deras skick och klassificering
för att lämna förslag på vad som kan göras internt i frågan.
Lyfta en diskussion med trafikverket huruvida kommunens
länsvägar har rätt klassificering

Stabsekonom Gunnar Jaxell inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 3
augusti 2015 där han föreslår att tillväxtutskottet ska uppdra till
Beredningsgruppen för lokal utveckling att bereda ärendet ytterligare.
_________
Meddelas för kännedom:
Beredningsgruppen för lokal utveckling

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2015-04-14

TU § 42

Dnr. 2015/165

Prioritering av länsvägar i Lindesbergs kommun för
upprustning
Beslut
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningen att:



Inventera kommunens länsvägar och deras skick och klassificering
för att lämna förslag på vad som kan göras internt i frågan.
Lyfta en diskussion med trafikverket huruvida kommunens
länsvägar har rätt klassificering

Ärendebeskrivning
Jonas Kleber (C) vill lyfta ärendet om klassningen på kommunens
länsvägar, då medborgare har synpunkter på dem. Hos Region Örebro finns
dock inga anteckningar på klagomål. För att få rätt klassning och status på
vägarna, måste det inkomma från kommunen.
Ledamöternas förslag till beslut
Jonas Kleber (C) föreslår att en diskussion ska lyftas med Trafikverket om
huruvida kommunens vägar är rätt klassade utifrån kommunens prioritering
av länsvägar.
Irja Gustavsson (S) föreslår att förvaltningen ska inventera kommunens
länsvägar samt skick och klassificering för att lämna förslag på vad som
kan göras internt i frågan.
_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

16. Tillstånd av registrering för lotteri för föreningen HjärLung
LindeNora
Ärendebeskrivning

Föreningen HjärLung LindeNora inkom med en ansökan om registrering för anordnande
av lotterier enligt § 17 lotterilagen den 7 april 2016.
16.1. Handlingar
Ansökan Lotteri Föreningen HjärLung LindeNora(1).pdf (inkluderad nedan)
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p 2016.1289
2016-04-07
Dnr 2016/150

17. Beröm, förslag, klagomål och synpunkter till kommunstyrelsen 2015
Ärendebeskrivning

I arbetet med ständiga förbättringar av kommunen verksamheter är det viktigt att ta tillvara
beröm, klagomål och synpunkter som kommer från invånare och medarbetare. Det är
även ett sätt att följa upp verksamheten.

På kommunen webbplats kan man via ett formulär lämna återkoppling på valfri
kommunal verksamhet. Det fördelas sedan ut till respektive förvaltning. I Styrnings
och ledningssystem för kommunkoncernen har kommunstyrelsen beslutat att en
sammanställning ska göras en gång per halvår och redovisas för kommunstyrelsen.

Kommunstrateg Malin Sjöberg inkom med en sammanställning av beröm, förslag,
klagomål och synpunkter till kommunstyrelsen juli-december 2015 daterad den 10 mars
2016.
17.1. Handlingar
Sammanställning synpunkter KS juli-december 2015.pdf (inkluderad nedan)
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18. Sammanställning av synpunkter inkomna till socialnämnden julidecember 2015
Ärendebeskrivning

I arbetet med ständiga förbättringar av kommunen verksamheter är det viktigt att ta tillvara
beröm, klagomål och synpunkter som kommer från invånare och medarbetare. Det är
även ett sätt att följa upp verksamheten.

På kommunen webbplats kan man via ett formulär lämna återkoppling på valfri
kommunal verksamhet. Det fördelas sedan ut till respektive förvaltning. I Styrnings
och ledningssystem för kommunkoncernen har kommunstyrelsen beslutat att en
sammanställning ska göras en gång per halvår och redovisas för kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden överlämnade den 10 mars 2016 en sammanställning av
beröm, förslag, klagomål och synpunkter inkomna till socialnämnden juli-december 2015.
18.1. Handlingar
SN § 39 Synpunktshantering juli-dec 2015(3).pdf (inkluderad nedan)
Synpunktshantering dnr blad.pdf (inkluderad nedan)
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p 2016.1234
2016-04-05
Dnr 2016/143

p. 2016.87
TJÄNSTESKRIVELSE
2016-02-04

Dnr 2015/2

Socialförvaltningen
Lena Uvhagen
Tfn: 0581-812 12
lena.uvhagen@lindesberg.se

Socialnämnden

Sammanställning av inkomna synpunkter till
Socialnämnden andra halvåret 2015
Förslag till beslut
- Socialnämnden beslutar att lägga sammanställningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
I arbetet med ständiga förbättringar av kommunens verksamheter är det
viktigt att ta tillvara beröm, förslag, klagomål och synpunkter som
kommer från invånare och medarbetare. Det är också ett sätt att följa upp
verksamheten.
På kommunens webbplats kan man via ett webbformulär lämna beröm,
förslag, klagomål och synpunkter på valfri kommunal verksamhet.
Synpunkterna förs sedan ut till berörd verksamhet/funktion. För
Socialnämndens verksamhet finns även en blankett för beröm, förslag,
klagomål och synpunkter. Alla beröm, förslag, klagomål och synpunkter
ska diarieföras och hanteras inom respektive verksamhet enligt de
rutiner som finns. Kommunstyrelsen har i dokumentet Styrnings och
ledningssystem för kommunkoncernen beslutat att återkopplingen där
även åtgärden anges ska sammanställas en gång per halvår och redovisas
till kommunstyrelsen.
En genomgång av diarieförda synpunkter och svar visar att det för
Socialnämndens verksamhet inkom ett förslag, 11 klagomål och två
synpunkter under perioden juli-december 2015. Genomgången visar att
den som skrev förslaget har fått svar. Detsamma gäller de två
synpunkterna som inkommit. Gällande klagomålen har återkoppling
noterats i åtta av de 11 fallen. I två fall är verksamhetens uppföljning av
klagomålet noterad, dock saknas information om den som inlämnat
klagomålet fått återkoppling.
Att det saknas notering om återkoppling behöver inte innebära att
personen som lämnat synpunkten inte fått någon återkoppling, då det
kan finnas brister i diarieföringen eller att synpunkten lämnats in
anonymt. Dock syns en kraftig förbättring i diarieföringen av
återkopplingen; andra halvåret 2015 hade nästan 80 % av de inkomna
synpunkterna notering om diarieförd återkoppling, jämfört med endast
25 % första halvåret, vilket visar att förvaltningens förbättringsarbete
kring synpunktshanteringen gett resultat.
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Madde Gustavsson
Socialchef

Lena Uvhagen
Utvecklingsstrateg

2015/2 SOC
Lindesbergs kommun
Socialkontoret
Diarienr:
2015/2
Upplagd:
2015-01-07

ÄRENDEKORT

Avdelning:

Avslutad:

Diarieplan:

Kund:

Ärendetyp:

Status:
Status dat:

Fast.bet:

Allmänt

Handläggare:
Sekretess:

Hänv.dnr:
Betn:

Ingen sekretess

Meddelande:

Notering:

Delegation:

Förvaras:

Projekt:

Avs/Mott:

Ärende:

01-Ärendet inkommit
2015-01-07

Beröm, förslag, klagomål och
synpunkter till socialnämnden 2015

Synpunktshantering

C/o:
Adress:
Postadress:
Land:
Epost:
Kontakt:
Tel bost/arb:
Tel fax/mobil:

1

Hid
2015.11

I/U Händelse
I Handling, SYNPUNKTER

Datum
Info
2015-01-07 Synpunkter på äldreboendet
Blåklockan, Tallåsen - svar från
enhetschefen 28 januari 2015 att
förbättringar tas upp vid behov
för varje avdelning

Notering

2

2015.26

I

Handling, KLAGOMÅL

2015-01-16 Klagomål om att bli respekterad,
sedd, lyssnad till, bemött som
människa och inte missbrukare

I

Handling, KLAGOMÅL

2015-01-20 *Klagomål över Bergslagens
miljö- och byggnämnds
hantering av ansökan av
bostadsanpassningsbidrag - Svar
från t f
samordnare/arbetsterapeut som
har skickat klagomålet till
Bergslagens miljö- och
byggnämnd för vidare åtgärd

Kopia till
verksamhetschef,
enhetschef individ
och familj,
socialchef och soc
ordf
Anmäls
Socialnämnden

3

2015.31

4

2015.34

I

Anmälan , KLAGOMÅL

2015-01-21 *Klagomål på
hemtjänstpersonalens agerande
hos enskild person

Anmäls
Socialnämnden

5

2015.35

I

Handling, SKRIVELSE

2015-01-21 *Svar om klagomål på
hemtjänstpersonalens agerande
hos enskild person,
Socialförvaltningen, vård och
omsorg

Anmäls
socialnämnden versamhetschefen
har sett handlingen

Winess 4.02-482
© Bardeli Datasystem 1986-2012

2016-03-01
Antal:1

11:26
AKORT

2015/2 SOC
6

2015.41

I

Handling, FÖRSLAG

7

2015.321

I

Handling, KLAGOMÅL

8

2015.421

I

Handling, KLAGOMÅL

9

2015.422

I

Handling, KLAGOMÅL

10

2015.439

I

Handling, FÖRSLAG

11

2015.592

I

Handling, SYNPUNKTER

12

2015.593

I

Handling, BERÖM

13

2015.640

I

Handling, BERÖM

14

2015.641

I

Handling, KLAGOMÅL

15

2015.667

I

Handling, SYNPUNKTER

16

2015.668

I

Handling, FÖRSLAG

17

2015.723

I

Handling, BERÖM

Winess 4.02-482
© Bardeli Datasystem 1986-2012

2015-01-23 *Förslag om den hygienska
skötseln av ensklid person,
svar 2015-02-20
2015-03-20 *Avvikelse från sjuksköterskor
om tracheostomerad patient från
landstingsvård till kommunal
vård i Frövi. Svar 2015-01-26
från Madelen Adamsson, Björn
Carsson och MAS om rutiner,
utbildning, informationsansvar
2015-03-31 Klagomål av anonym på bristen
av aktiviteter mm på Grönboda,
Gullvivan korttidsavdelning.
Svar 2015-03-31 av enhetschef
Grönboda - vilka aktiviteter som
erbjuds idag och planerade
aktiviteter mm,
Socialförvaltningen
2015-04-01 *Klagomål - frågor till
kontaktperson på Vallmon,
Tallåsen, om rutiner kring
omvårdnad och information till
ny och extra personal - svar från
enhetschef Inger Österberg
2015-10-12 om förbättrad rutin
med signering mm, Hans
Lundgren
2015-04-08 Förslag på inköp av konstverk
"Sommarlov" till äldreboende svar från verksamhetschef vård
och omsorg per telefon om att
varje enhetschef har sin budget
och kanske någon tar kontakt
med konstnären
2015-05-07 Synpunkter på boende gemenskap - rumstemperatur rätt boendeform?

Tillhör även
funktionsstöd

Skickad till Raija
Spjut för
handläggning

2015-05-07 Beröm av daglig verksamhet vid
boende
2015-05-18 Beröm till personalen i
hemtjänsten för god omvårdnad
av enskild och tillgång till
hjälpmedel
2015-05-18 *Klagomål på omvårdnad av
enskild, om behandling,
kontakter med vårdinstanser
och dialog med
anhörigHnv:2015.640 SOC
2015-05-19 *Synpunkter och frågor om vård
av enskild - hemsjukvård,
vårdplanering, omvårdnad
och ansvar
2015-05-19 *Förslag på förbättringar av vård
av enskild - ansvarsfördelning,
vårdplanering,
kommunikation, utbildning av
personal
2015-05-28 Beröm av Grönbodahemmet många trevliga sjuksköterskor

2016-03-01
Antal:1

11:26
AKORT

2015/2 SOC
18

2015.724

I

Handling, FÖRSLAG

2015-05-28 Förslag om att det skulle finnas
en tavla på Grönbodahemmet
med bilder och namn på dem
som arbetar där, så man lär sig
känna igen dem

19

2015.725

I

Handling, KLAGOMÅL

2015-05-28 *Klagomål på vård av enskild,
Grönbodahemmet - svar och
minnesanteckningar 2015-06-15

20

2015.823

I

Handling, KLAGOMÅL

2015-06-22 *Klagomål på vårdpersonals
hantering och bemötande vid
larm - svar och
minnesanteckningar 2015-06-15

Skickad till
verksamhetschef
vård och omsorg för
handläggning

21

2015.824

I

Handling, KLAGOMÅL

2015-06-22 *Klagomål på vårdpersonals
bemötande och hantering av
patient Grönboda - utrett av
enhetschef Ann-Christin
Engström efter möte med
berörd personal 24 juni

Skickad till
verksamhetschef
vård och omsorg för
handläggning

22

2015.828

I

Handling, SYNPUNKTER

2015-06-24 Synpunkt på avsaknad av
verksamhet för ungdomar med
särskilda behov efter
nedläggning av Floragruppen
Hänvisas till barn- och
utbildningsnämnden, SN § 202,
mfl,
Hnv:2015.1549 SOC

Skickad med brev
direkt från
avsändarna till Soc
ordf och John
Omoomian. (Även
skickad till BUN
ordf m fl BUN
2015/74 p.
2015.1119)

23

2015.1103

U

Handling,
DELEGATIONSBESLUT

24

2015.1110

I

Handling, KLAGOMÅL

2015-07-09 Beslut - begäran om
sekretessbelagda handlingar i
ärende gällande ekonomiskt
bistånd till hyra för boende på
vandrarhem för feb och mars
2015 enligt 4 kap SoL,
Socialförvaltningen
2015-07-15 *Klagomål på en av personalen
som utför vårdinsatser
Hnv:2015.1116 SOC

25

2015.1116

I

Handling,
TJÄNSTEUTLÅTANDE

Winess 4.02-482
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2015-07-21 *Uppföljning av synpunkter om
hemtjänsten Hnv:2015.1110
SOC

Uppföljning 150626
Linda Bobäck,
Enhetschef
Hagaberg. Skickad
till verksamhetschef
vård och omsorg för
handläggning Denna ersätts av p
2015.1116 som
meddelande till
nämnd enligt
verksamhetschef för
vård och omsorg
Uppföljning av
synpunkter om
hemtjänsten

2016-03-01
Antal:1

11:26
AKORT

2015/2 SOC
26

2015.1129

I

Handling, FÖRSLAG

2015-07-24 *Förslag om att det borde finnas
hörselslinga till TV-apparaterna
på alla äldreboenden - svar från
enhetschef Ekgården om att
offert på hörselslingor ska
lämnas av LIBO
Hnv:2016.60 SOC

27

2015.1249

I

Handling,
SAMMANSTÄLLNING

28

2015.1257

I

Handling, KLAGOMÅL

2015-08-31 Sammanställning av inkomna
synpunkter till Socialnämnden
första halvåret 2015,
Socialförvaltningen
2015-09-01 *Kagomål på omvårdnad av
enskild boende på Tallåsen,
Solrosen - telefonkontakt med
anhörig 2014-10-01 samt
händelsekedja/händelseanalys
med uppföljning 2015-08-27

29

2015.1311

U

Beslut allmänt ärende,
BESLUT

30

2015.1322

I

Handling, SYNPUNKTER

31

2015.1457

U

Beslut allmänt ärende,
BESLUT

32

2015.1479

I

Handling, KLAGOMÅL

33

2015.1486

U

34

2015.1510

I

Beslut allmänt ärende,
BESLUT
Handling, KLAGOMÅL

Winess 4.02-482
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2015-09-14 SNAU §392/2015 2015-09-03,
Sammanställning av inkomna
synpunkter till
socialförvaltningen
2015-09-15 *Brev till soc ordf om höjd
habiliteringsersättning för de
som arbetar i daglig verksamhet
på Kullgatan - svar från
verksamhetschef funktionsstöd
att frågan kommer tas upp i
Socialnämnden i januari och att
ersättningen kan komma att
ändras
2015-10-08 SN §182/2015 2015-09-17,
Sammanställning av inkomna
synpunkter till
socialförvaltningen
2015-10-14 Klagomål på omvårdnad av
enskild, Soliden avd 3 - svar från
enhetschef om möte med
klagande där genomförandeplan
gås igenom samt att
bemanningen på avdelningen
setts över så att den har
personaltäthet på 0.71
2015-10-16 SNAU §455/2015 2015-10-08,
Skrivelse gällande Floragruppen
2015-10-21 *Klagomål på bemötandet i
ansökan om bostadsanpassning svar från MAR - medicinskt
ansvarig för rehabilitering
2015-10-30 om att hon ej funnit
några oklarheter rörande till
klagomålet, dokumentation och
intyg finns

Överlämnades till
verksamhetschef
vård och omsorg för
registrering först
den 1 sept 2015 för
handläggning

Skickad till
verksamhetschef
vård och omsorg för
handläggning

Klagomål på
arbetsterapeut skickad till
verksamhetschef
vård och omsorg
Raija Spjuth för
besvarande, för
övriga delar av
klagomålet är
ärendet skickat till
BMB Peter
Grönlund

2016-03-01
Antal:1

11:26
AKORT

2015/2 SOC
35

2015.1522

I

Handling, SYNPUNKTER

2015-10-28 Synpunkt på vem som står för
kostnaderna när modern avlidit
på äldreboende och
begravningsbyrån hämtat 201310-27 - svar från enhetschef
2015-10- 21 om att kommunens
ansvar upphört vid transport uppföljning se notering

36

2015.1549

U

Beslut allmänt ärende,
BESLUT

37

2015.1570

I

Handling, KLAGOMÅL

2015-11-03 SN §202/2015 2015-10-15,
Skrivelse gällande Floragruppen,
Hnv:2015.828 SOC
2015-11-09 Fråga om enhetschef på
Ågården har rätt att bestämma
vilka som får släppas in på
boendet under kvällar och helger
- svar från verksamhetschef att
enheteschefen har ansvar för
personal och boende och därför
bestämmer över detta

38

2015.1571

I

Handling, KLAGOMÅL

2015-11-09 Klagomål på vården av boende
på Tallåsen samt
förbättringsförslag - svar från
verksamhetschef vård och
omsorg 2015-11-09 att hon
kommer ta upp detta med
enhetschef 2015-11-09 uppföljning med svar på
klagomålen skriven av
enhetschef 2015-12-10

Ankom direkt till
verksamhetschef
vård och omsorg
Raija Spjuth,
handlägg enhetschef
Tallåsen Inger
Österberg

39

2015.1648

I

Handling, KLAGOMÅL

2015-11-25 Klagomål om brist på
finsktalande personal på
Ågården - svar från
samordnare 2015-12-07

Ankom via e-post
direkt till Soc ordf
Irja Gustavsson skickat till
samordnare Aire
Tervaniemi för
handläggning

40

2015.1726

I

Handling, KLAGOMÅL

2015-12-14 Klagomål om rutiner kring
beställning och leverans av
inkontinensskydd - svar från
MAS2015-12- 09 om samtal
som skett med klagande och att
hon är nöjd med återkopplingen

41

2015.1729

I

Handling, KLAGOMÅL

2015-12-15 Klagomål på brist på träning och
rehabilitering, samt omvårdnad
av enskild på Gullvivan
korttidsboende - svar från
enhetschef 2015-12-21 via epost och telefonsamtal

42

2015.1735

I

Handling, SYNPUNKTER

2015-12-17 MAKULERAD - individärende hanteras på Funktionsstöd,

43

2015.1780

I

Handling, KLAGOMÅL

2015-12-23 Klagomål på personal,
Grönbodahemmet - anteckningar
från samtal med personal från
enhetschef

Winess 4.02-482
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Ankom 2015-10-14
, 2015-10-26, 201511-11, 2015-11-29,
svar från RaS 201510-28, 2015-11-09,
2015-11-16, 201512-01

Inkom direkt till
verksamhetschef
vård och omsorg

2016-03-01
Antal:1

11:26
AKORT

2015/2 SOC
44

2016.6

I

Handling, KLAGOMÅL

2016-01-07 Klagomål på nattpersonals
bemötande - svar från
enhetschef 2015-01-28

45

2016.87

K

Handling,
SAMMANSTÄLLNING

2016-02-05 Sammanställning av inkomna
synpunkter till Socialnämnden
andra halvåret 2015,
Socialförvaltningen

Winess 4.02-482
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Skickad till
verksamhetschef
vård och omsorg för
handläggning
Nämnd februari

2016-03-01
Antal:1

11:26
AKORT

19. Sammanställning av synpunkter inkomna till barn- och
utbildningsnämnden juli-december 2015
Ärendebeskrivning

I arbetet med ständiga förbättringar av kommunen verksamheter är det viktigt att ta tillvara
beröm, klagomål och synpunkter som kommer från invånare och medarbetare. Det är
även ett sätt att följa upp verksamheten.

På kommunen webbplats kan man via ett formulär lämna återkoppling på valfri
kommunal verksamhet. Det fördelas sedan ut till respektive förvaltning. I Styrnings
och ledningssystem för kommunkoncernen har kommunstyrelsen beslutat att en
sammanställning ska göras en gång per halvår och redovisas för kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden överlämnade den 4 mars 2016 en sammanställning av
beröm, förslag, klagomål och synpunkter inkomna till barn- och utbildningsnämnden julidecember 2015.
19.1. Handlingar
BUN § 11 Synpunktshantering juli-dec 2015.pdf (inkluderad nedan)

Sida 26 av 36

20. Svar på motion från Kristine Andersson (S) om idrottspolitiskt
program i Lindesbergs kommun
Ärendebeskrivning

Kristine Andersson (S) inkom den 27 oktober 2015 med en motion om ett idrottspolitiskt
program i Lindesbergs kommun. Det idrottspolitiska programmet ska bland annat samla
idrottsföreningarnas idrotter med spontanidrott och vardagsmotion och syfta till att förbättra
folkhälsan.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2015 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.

Motionen remitterades den 4 december 2015 till tillväxtutskottet för yttrande.

Fritidskonsulenten inkom med yttrande den 4 februari 2016. I yttrandet framkommer det att
ett idrottpolitiskt program pekar på ett program för den organiserade verksamheten som
bedrivs i föreningsform. För att även inbegripa motion och rekreation, som motionären
påpekar ska ingå, bör programmet kallas Fritidpolitiskt program.

Ett Fritidspolitiskt program ska vara övergripande och bör tas fram i samarbete mellan
politik, kommunens tjänstemän, föreningslivet och allmänheten för att få en bred
förankring i kommunen. Vissa delar av ett Fritidspolitiskt program kan samordnas med ett
Kulturpolitiskt program.

Förvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2016 utskottet besluta
att ge fritidskonsulenten i uppdrag att lämna förslag till tillväxtutskottet på metod för att ta
fram ett Fritidspolitiskt program.

Tillväxtutskottet beslutade den 11 februari 2016 att uppdra till förvaltningen att till
tillväxtutskottets sammanträde i mars 2016 lämna förslag till metod för att ta fram ett
idrottspolitiskt program.
Sida 27 av 36

Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom den 23 februari 2016 med förslag på
övergripande projektplan med metod för att ta fram ett fritidspolitiskt program.

Tillväxtutskottet beslutade den 2 mars 2016 att:
•
•

Tillväxtutskottet antar projektplan för framtagande av fritidspolitiskt program
daterad den 19 februari 2016.
Tillväxtförvaltningen får i uppdrag att utse en projektledare

och tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta fram ett fritidspolitiskt
program.
•

•

Tillväxtutskottet ger beredningen för kultur- och fritidsfrågor i uppdrag att ta
fram politiska mål och visioner inom varje delområde, som inte framgår av
andra kommunalt satta mål eller visioner, för ett fritidspolitiskt program, samt att
förankra programmet politiskt. Arbetet ska ske i samverkan med arbetsgruppen
för tjänstemän.
Delredovisning ska ske till tillväxtutskottet i september 2016.

Tillväxtutkottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Motionen besvaras med tillväxtutskottets beslut § 28/2015. Arbetet med att ta fram ett
fritidspolitiskt program påbörjas under våren 2016.
20.1. Handlingar
TU § 28 fritidspolitiskt program.pdf (inkluderad nedan)
Tjänsteskrivelse förslag projektplan fritidspolitiskt program.pdf (inkluderad nedan)
Motion (S) idrottspolitiskt program.pdf (inkluderad nedan)
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2016-03-02

TU § 28

Dnr. 2015/480

Svar på motion från Kristine Andersson (S) om
idrottspolitiskt program i Lindesbergs kommun
Beslut






Tillväxtutskottet antar projektplan för framtagande av
fritidspolitiskt program daterad den 19 februari 2016.
Tillväxtförvaltningen får i uppdrag att utse en projektledare
och tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta fram ett fritidspolitiskt
program.
Tillväxtutskottet ger beredningen för kultur- och fritidsfrågor i
uppdrag att ta fram politiska mål och visioner inom varje
delområde, som inte framgår av andra kommunalt satta mål eller
visioner, för ett fritidspolitiskt program, samt att förankra
programmet politiskt. Arbetet ska ske i samverkan med
arbetsgruppen för tjänstemän.
Delredovisning ska ske till tillväxtutskottet i september 2016.

Tillväxtutkottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta:
Motionen besvaras med tillväxtutskottets beslut § 28/2015. Arbetet med att
ta fram ett fritidspolitiskt program påbörjas under våren 2016.
Ärendebeskrivning
Kristine Andersson (S) inkom den 27 oktober 2015 med en motion om ett
idrottspolitiskt program i Lindesbergs kommun. Det idrottspolitiska
programmet ska bland annat samla idrottsföreningarnas idrotter med
spontanidrott och vardagsmotion och syfta till att förbättra folkhälsan.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2015 att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Motionen remitterades den 4 december 2015 till tillväxtutskottet för
yttrande.
Fritidskonsulenten inkom med yttrande den 4 februari 2016. I yttrandet
framkommer det att ett idrottpolitiskt program pekar på ett program för den
organiserade verksamheten som bedrivs i föreningsform. För att även
inbegripa motion och rekreation, som motionären påpekar ska ingå, bör
programmet kallas Fritidpolitiskt program.

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2016-03-02
Ett Fritidspolitiskt program ska vara övergripande och bör tas fram i
samarbete mellan politik, kommunens tjänstemän, föreningslivet och
allmänheten för att få en bred förankring i kommunen. Vissa delar av ett
Fritidspolitiskt program kan samordnas med ett Kulturpolitiskt program.
Förvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2016
utskottet besluta att ge fritidskonsulenten i uppdrag att lämna förslag till
tillväxtutskottet på metod för att ta fram ett Fritidspolitiskt program.
Tillväxtutskottet beslutade den 11 februari 2016 att uppdra till
förvaltningen att till tillväxtutskottets sammanträde i mars 2016 lämna
förslag till metod för att ta fram ett idrottspolitiskt program.
Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom den 23 februari 2016 med förslag
på övergripande projektplan med metod för att ta fram ett fritidspolitiskt
program.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska besluta:






Tillväxtutskottet antar projektplan för framtagande av
fritidspolitiskt program daterad den 19 februari 2016.
Tillväxtförvaltningen får i uppdrag att utse en projektledare
och tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta fram ett fritidspolitiskt
program.
Tillväxtutskottet ger beredningen för kultur- och fritidsfrågor i
uppdrag att ta fram politiska mål och visioner inom varje
delområde, som inte framgår av andra kommunalt satta mål eller
visioner, för ett fritidspolitiskt program, samt att förankra
programmet politiskt. Arbetet ska ske i samverkan med
arbetsgruppen för tjänstemän.
Delredovisning ska ske till tillväxtutskottet i september 2016.

Tillväxtutkottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta:
Motionen besvaras med tillväxtutskottets beslut § 28/2015. Arbetet med att
ta fram ett fritidspolitiskt program påbörjas under våren 2016.
_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen
Beredningen för kultur- och fritidsfrågor

Justerande

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-02-22
Tillväxtförvaltningen
Jonas Andersson
0581-811 66
jonas.andersson@lindesberg.se

p 2016.709
2016-02-24
Dnr 2015/480

Tillväxtutskottet.

Förslag på övergripande projektplan med metod för att ta
fram ett fritidspolitiskt program
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår utskottet besluta
• Att ge beredningsgruppen för kultur- och fritidsfrågor i uppdrag
att ta fram politiska mål och visioner inom varje delområde, som
inte framgår av andra kommunalt satta mål eller visioner, för ett
fritidspolitiskt program samt att förankra programmet politiskt.
Arbetet ska ske i samverkan med arbetsgruppen för tjänstemän.
• Att ge tillväxtförvaltningen i uppdrag att utse en projektledare
och tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta fram ett fritidspolitiskt
program.
• Att anta inriktningen i projektplanen enligt lämnat förslag i
denna skrivelse.
Ärendebeskrivning
Tillväxtutskottet gav tillväxtförvaltningen i uppdrag att till
tillväxtutskottets sammanträde 2 mars 2016 lämna förslag på metod för
arbetet med att ta fram ett fritidspolitiskt program.
Tillväxtförvaltningen bifogar förslag på en övergripande projektplan
som består av inriktning, omfattning, metod och tidsplan för arbetet med
att ta fram ett fritidspolitiskt program.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Förslagen på beslut lämnas utifrån innehållet i den bifogade
projektplanen.

Jonas Andersson
Fritidskonsulent

Bilagor:
Förslag på övergripande projektplan med metod för arbetet att ta fram ett
fritidspolitiskt program..

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Tillväxtförvaltningen
Jonas Andersson
2016-02-19

Övergripande projektbeskrivning för arbetet med att ta
fram ett fritidspolitiskt program för Lindesbergs kommun
Uppdrag från Tillväxtutskottet
Vid Tillväxtutskottets möte 2016-02-11 fick fritidskonsulent Jonas Andersson i uppdrag att
till nästa möte 2016-03-02 presentera en metod och plan för att ta fram ett fritidspolitiskt
program.

Vad är ett fritidspolitiskt program?
Ett fritidspolitiskt program ska ange Lindesbergs kommuns inriktning för fritidsområdet över
tid som innehåller prioriterade områden med övergripande mål. Programmet ska vara
vägledande för hur arbetet med handlingsplaner och budget för fritid ska bedrivas.
Programmet ska bidra till att målen i Vision 2025 uppnås.
Programmet ska vara ett politisk antaget dokument som blir ett styrinstrument för HELA
Lindesbergs kommuns strategiska och löpande arbete med fritidsfrågor. Programmet ska vara
vägledande för kommunfullmäktige, nämnder och utskott, personal inom kommunens
förvaltningar, externa samverkanspartners samt kommuninnevånarna. Dessutom kan
dokumentet inspirera och engagera kommunens personal och innevånare, föreningsliv,
näringsliv samt besökare inom fritids ansvarsområden.
Vad omfattar det fritidspolitiska programmet i Lindesbergs kommun?
Det fritidspolitiska programmet i Lindesbergs kommun bör omfatta följande områden
• Motion, friluftsliv och rekreation.
• Bredd- och elitidrott.
• Föreningsliv verksamma inom idrott och motion.
• Barn och ungdom.
• Folkhälsa.
• Anläggningar för idrott, motion och rekreation.
• Evenemang.
• Samverkan mellan olika aktörer inom fritidsområdet.
Det finns områden som mer eller mindre sammanfaller med ett kulturpolitiskt program varför
de båda programmen måste samordnas inom de gemensamma områdena.

1

Förslag på projektplan för arbetet att ta fram ett fritidspolitiskt program
Grundläggande utgångspunkter
Ett fritidspolitiskt program kan inte stå på egna ben utan måste vara förankrat i kommunens
övriga mål och visioner. För att bli ett levande dokument ska den vara vägledande för hela
kommunens arbete som påverkar fritidsområdet.
Ett fritidspolitiskt program ska utgå från följande underlag.
1.
2.
3.
4.

Lindesbergs kommuns övergripande mål, visioner och styrddokument.
Politiska ställningstaganden och mål för fritidsområdet.
Nulägesanalys av fritidsområdet i Lindesbergs kommun
Omvärldsanalys av faktorer som påverkar fritidsområdet.

Lindesbergs kommuns övergripande mål, visioner och styrddokument.
Visioner och mål som sätts i ett fritidspolitiskt program måste utgå från kommunens
övergripande mål och styrdokument. Exempel på dokument är
•
•
•
•
•
•
•
•

Vision 2025
Ungdomspolitisk strategi
Folkhälsoplan
Integrationsprogram för Lindesbergs kommun
Naturvårdsprogram Lindesberg
Funktionsnedsättning inget hinder
Grönplaner och översiktsplaner i Lindesberg kommun
Alla övriga strategier, måldokument och planer som har inverkan på fritidsområdet.

Innan arbetet med ett fritidspolitiskt program inleds är det viktigt att kommunens
övergripande mål är reviderade och antagna samt att övriga planer är uppdaterade. Det är av
största vikt att målen som sätts i ett fritidspolitiskt program bidrar till att kommunens
övergripande mål uppnås.
Politiska ställningstaganden och mål
Vilka politiska målsättningar och riktlinjer ska finnas inom fritidsområdet i Lindesbergs
kommun? Det kan vara prioriteringar eller mål som inte framgår av andra styrdokument och
fattade politiska beslut.
Nulägesanalys av fritidsområdet i Lindesbergs kommun
För att kunna sätta upp mål för framtiden måste vi veta hur det ser ut idag. Därför krävs en
nulägesanalys av de områden som påverkar fritidslivet i Lindesbergs kommun. En
nulägesanalys bör innehålla bland annat
•
•
•
•

Befolkningsstruktur – ålder och demografi. Framtida befolkningsutveckling.
Fritidsvaneundersökning bland invånarna i Lindesbergs kommun med särskild vikt vid
barn och ungdomar.
Föreningslivet inom idrott och motion – omfattning, verksamheter, medlemsstruktur,
geografisk spridning m.m.
Idrotts och motionsanläggningar – funktionalitet, geografiskt läge, nyttjande, kostnad,
tillgänglighet, energiförbrukning m.m.
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•
•

Föreningsbidrag – fördelning m.m.
Taxor och avgifter för idrotts- och motionsanläggningar.

En väl genomförd nulägesanalys gör det också lättare att mäta resultatet av olika insatser
inom fritidsområdet.
Omvärldsanalys av faktorer som påverkar fritidsområdet i Lindesbergs kommun
Samhället är i ständig förändring och det är beslut, trender och rekommendationer som
påverkar fritidsområdet i Lindesbergs kommun. Exempel på saker som måste beaktas i ett
fritidspolitiskt program kan vara
•
•
•
•
•
•
•

Lagstiftning – nuvarande och framtida.
Trender och samhällsförändringar.
Nationell och internationell forskning.
Nationell och regional folkhälsoplan.
FN:s barnkonvention.
Idrotten vill – idrottens värdegrund.
Politiska beslut och rekommendationer på regional och nationell nivå.
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Metod för arbetet att ta fram ett fritidspolitiskt program
Det är viktigt att ett fritidspolitiskt program är förankrat i hela kommunen från politiken och
kommunen till invånarna. Därför är processen att arbeta fram programmet viktigt. Det gäller
såväl delaktigheten i att arbeta fram programmet som att implementera det när det är färdigt.
För att nå förståelse och ge programmet en möjlighet att bli ett ändamålsenligt styrinstrument
måste programmet få en bred förankring hos politiken, kommunens förvaltningar,
föreningsliv, näringsliv och invånarna i Lindesbergs kommun.
Processen är lika viktig som slutresultatet.

Metod, arbets- och referensgrupper
Politisk arbetsgrupp

Beredningsgruppen för kultur- och fritidsfrågor
Har till uppgift att ta fram politiska mål och visioner inom varje
målområde som ska fastställas tillsammans med arbetsgruppen för
vidare synpunkter och diskussioner i referensgrupperna och i
dialog med invånarna. Vidare ska gruppen förankra programmet
politiskt.

Arbetsgrupp

Kommunala tjänstemän
Leder arbetet och tillsammans med den politiska arbetsgruppen ta
fram förslag till beredning i referensgrupperna och till
medborgardialog. Tar fram det slutgiltiga förslaget.

Referensgrupper

4 stycken. Storå, Lindesberg, Frövi och Fellingsbro.
Deltagarna är medborgare, föreningsrepresentanter och lokala
kommunala tjänstemän. Ska bestå av 7-8 deltagare i varje grupp.
De ska lämna synpunkter samt egna förslag och visioner.
Kommunal referensgrupper
Består av kommunala tjänstemän från samtliga förvaltningar som
är berörda av ett fritidspolitiskt program. Eventuellt också
kommunens ledningsgrupp.

Medborgardialog

Öppna möten för presentation av förslaget samt ta in synpunkter.
Möjlighet att lämna synpunkter via internet. Det är viktigt att nå så
många målgrupper och åldrar som möjligt. Det är extra viktigt att
få in synpunkter från barn och ungdomar.

Remiss

Till berörda interna och externa intressenter.
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Tidsplan
Presentation av metod
och tidsplan i utskottet

2 mars

Utse arbetsgruppen

mars

Ta fram nuläges- och
omvärldsanalys

mars-september

Styrgruppen identifierar
måldokument och andra
handlingar som ligger till
grund för nuläges- och
omvärldsanalysen.

mars-september

Styrgruppen och den
politiska arbetsgruppen
fastställer målområden
och avgränsningar

mars-september

Referensgruppsmöten

oktober-december

Dialogmöten

januari-februari 2017

Styrgruppen arbetar fram
förslag efter inkomna
synpunkter.

februari-mars 2017

Förslag till beslut i TU

april 2017

Remiss

april-maj 2017

Beslut i KF

juni 2017

Rapporter lämnas löpande till Tillväxtutskottet.

Revidering och uppföljning
När det fritidspolitiska programmet är antaget ska det löpande uppdateras när det sker någon
förändring som påverkar programmet. Det kan t.ex. vara
•
•
•
•

Politiska beslut.
Verksamhetsförändringar.
Förändrade ekonomiska förutsättningar.
Ändrade vanor hos invånarna.

Det är viktigt att det kopplas nyckeltal och mätbara mål till programmet och den
handlingsplan som årligen arbetas fram för att mäta förändringar över tid.
5

Resurser för att ta fram ett fritidspolitiskt program
Det största arbetet med att ta fram det fritidspolitiska programmet sker med kommunala
tjänstemän men det kan bli aktuellt att ta in extern kompetens inom vissa områden.
En viktig förutsättning för att ta fram ett fritidspolitiskt program är att göra en
fritidsvaneundersökning hos invånarna. Den kan samordnas med andra frågor som är av
intresse för kommunen.
För att få neutrala och objektiva diskussioner och synpunkter kan det vara lämpligt att
använda externa processledare i arbetet med referensgrupperna och vid dialogträffarna.
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21. Svar på motion från Susanne Karlsson (C) om kulturpolitiskt
program i Lindesbergs kommun
Ärendebeskrivning

Susanne Karlsson (C) inkom den 30 oktober 2015 med en motion om kulturpolitiskt
program i Lindesbergs kommun. Hon anser att kulturen är viktig och bidrar till att göra
Lindesbergs kommun attraktiv för boende och besökare.

Då kultur- och fritidsnämnden inte längre finns kvar anser hon att deras viljeinriktning
2013-2016 behöver omarbetas och att Lindesbergs kommun ska ta fram ett kulturpolitiskt
handlingsprogram.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2015 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.

Motionen remitterades den 4 december 2015 till tillväxtutskottet för yttrande.

Kulturchef Kristina Öster inkom med yttrande den 4 februari 2016. I yttrandet framkommer
det att förvaltningen håller med om Susanne Karlssons (C) skrivningar om kulturens
betydelse för människor och samhälle. Ett rikt kulturliv bidrar till god hälsa, ökat lärande
och större tillväxt men har också ett värde i sig. Det är viktigt för förvaltningen att ha ett
strategiskt dokument att arbeta efter för att främja det fria kulturlivet och kommunens egna
insatser inom området.

Viktiga kopplingar till Kulturpolitiskt program finns i kommunens utvecklingsstrategi,
den regionala kulturplanen, de förslag som finns i museiutredningen och den blivande
biblioteksplanen.

Förvaltningen föreslår i yttrande från kulturchefen daterat den 4 februari att utskottet ska
besluta:
•

Tillväxtförvaltningen får i uppdrag att lämna förslag till tillväxtutskottet på metod
för att ta fram ett kulturpolitiskt program.
Sida 29 av 36

•

Motionen anses besvarad med denna tjänsteskrivelse.

Tillväxtutskottet beslutade den 11 februari 2016 att uppdra till förvaltningen att
till utskottets sammanträde i mars 2016 lämna förslag till metod för att ta fram ett
kulturpolitiskt program.

Kulturchef Kristina Öster inkom den 23 februari 2016 med en tjänsteskrivelse där hon
föreslår att utskottet ska besluta:

•
•
•

Framtagande av mål och visioner samt politisk förankring av kulturpolitiskt
program sker genom Beredningsgruppen för kultur- och fritidsfrågor.
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett kulturpolitiskt program genom en
bred arbetsgrupp.
Arbetet med programmet tar sin utgångspunkt i de lagar, styrdokument med
mera som anges i ärendebeskrivningen.

Tillväxtutskottet beslutade den 2 mars 2016 att:

•

•

Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningen att ta fram en likadan projektplan som
för framtagande av fritidspolitiskt program, daterad den 19 februari 2016, att
arbeta utifrån.
Tillväxtförvaltningen får i uppdrag att utse en projektledare

och tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta fram ett kulturpolitiskt
program.
•

•

Tillväxtutskottet ger beredningen för kultur- och fritidsfrågor i uppdrag att ta
fram politiska mål och visioner inom varje delområde, som inte framgår av
andra kommunalt satta mål eller visioner, för ett kulturpolitiskt program, samt att
förankra programmet politiskt. Arbetet ska ske i samverkan med arbetsgruppen
för tjänstemän.
Delredovisning ska ske till tillväxtutskottet i september 2016.

Tillväxtutkottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Sida 30 av 36

Motionen besvaras med tillväxtutskottets beslut § 29/2015. Arbetet med att ta fram ett
fritidspolitiskt program påbörjas under våren 2016.
21.1. Handlingar
Motion (C) kulturpolitiskt program.pdf (inkluderad nedan)
Tjänsteskrivelse metod Kulturpolitiskt program.pdf (inkluderad nedan)
projektplan för kulturpolitiskt program, ver 2.pdf (inkluderad nedan)
TU § 29 kulturpolitiskt program.pdf (inkluderad nedan)

Sida 31 av 36
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Tillväxtförvaltningen
Kulturenheten
Kristina Öster
0581-815 27
Kristina.a.oster@lindesberg.se

Tillväxtutskottet

Metod för upprättande av Kulturpolitiskt program
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår utskottet besluta




Framtagande av mål och visioner samt politisk förankring av
kulturpolitiskt program sker genom Beredningsgruppen för
kultur- och fritidsfrågor.
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett kulturpolitiskt
program genom en bred arbetsgrupp.
Arbetet med programmet tar sin utgångspunkt i de lagar,
styrdokument med mera som anges i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Ett kulturpolitiskt program anger mål, ambitionsnivåer och prioriteringar
då det gäller kulturfrågorna i Lindesbergs kommun och är det viktigaste
strategiska dokumentet för arbetet med frågorna i kommunen.
Kulturfrågorna berör alla förvaltningar, kommunala bolag, föreningar,
andra intressenter och enskilda, med flera. Det spänner också över ett
stort antal områden, som konst, kulturarv, bibliotek, kulturskola, film,
teater, kultur i skolan, kultur som hälsofrämjare, föreningsbidrag, lokaler
för kulturskapare och kulturaktörer, musik, kulturens roll i
integrationsarbetet, allmänkultur med mera.
Ett kulturpolitiskt program sammanfaller på ett antal områden med ett
fritidspolitiskt program och arbetet med de båda programmen bör därför
samordnas. Hur processen att ta fram programmet genomförs är av stor
vikt med tanke på vikten av förankring och att det berör många aktörer.
De nu aktuella statliga kulturpolitiska målen antogs 2009. Det
kommunala kulturpolitiska programmet bör ta hänsyn till dem liksom till
alla tillämpliga kommunala styrdokument, till exempel Vision 2025,
Ungdomspolitisk strategi. Även andra nationella överenskommelser som
barnkonventionen är viktiga underlag. Det finns även lagar som är
styrande inom området, som skollagen, bibliotekslagen och en
kommande museilag. Kopplingar finns också på regional och lokal nivå
till den regionala kulturplanen, de förslag som finns i museiutredningen
och den blivande biblioteksplanen.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Kulturpolitiska mål bör även ha sin utgångspunkt i en omvärldsanalys
och någon form av kulturvaneundersökning i kommunen.
I förslag till metod för fritidspolitiskt program anges en tidsplan som
även fungerar för kulturpolitiskt program.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på Tillväxtförvaltningen.
Konsekvenser
Att ta fram ett kulturpolitiskt program är ett projekt som inte kan
genomföras helt inom ordinarie verksamhet, till exempel då det gäller
behov av extern kompetens eller kostnader för
kulturvaneundersökningar.

Merit Israelsson
Förvaltningschef

Kristina Öster
Kulturchef
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Tillväxtförvaltningen
Kulturenheten
Kristina Öster
0581-815 27
kristina.a.oster@lindesberg.se

Övergripande projektbeskrivning för arbetet med att ta fram
ett kulturpolitiskt program för Lindesbergs kommun
Vad är ett kulturpolitiskt program?
Ett kulturpolitiskt program ska ange Lindesbergs kommuns inriktning för kulturområdet över tid
och innehåller prioriterade områden med övergripande mål. Detta avspeglas sedan i
verksamhetsplaner, handlingsplaner, budget med mera.
Programmet ska bidra till att målen i Vision 2025 uppnås.
Kommunen har ett stort kulturpolitiskt ansvar. Det kulturpolitiska programmet är övergripande och
ska genomsyra kommunens samtliga verksamheter. Programmet ska vara ett politisk antaget
dokument som blir ett styrinstrument för hela Lindesbergs kommuns strategiska och löpande arbete
med kulturfrågor. Programmet ska vara vägledande för kommunfullmäktige, nämnder och utskott,
personal inom kommunens förvaltningar, externa samverkanspartners samt kommuninvånarna.
Dessutom kan dokumentet inspirera och engagera föreningsliv, näringsliv samt besökare inom
kulturs ansvarsområden.
Vad omfattar det kulturpolitiska programmet i Lindesbergs kommun?
Det kulturpolitiska programmet i Lindesbergs kommun bör omfatta följande
Kulturformer
Museiverksamhet, arkivverksamhet, kulturmiljöverksamhet och övrigt som kan betecknas som
kulturarv inom kommunen
Film
Teater
Bild och form
Hemslöjd
Litteratur
Bibliotek
Musik
Dans
Ytterligare områden som berörs
Kultur inom skolans och förskolans verksamhet
Kulturens roll i samhällsbyggandet
Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Föreningsliv inom kulturområdet
Studieförbund
Barn och ungdom
Integration och mångfald (som funktionsförmåga, kön, genus med mera)
Kultur och hälsa
Lokaler för kulturkonsumtion och kulturproducenter
Evenemang
Samverkan mellan olika aktörer inom kulturområdet
Det finns områden som mer eller mindre sammanfaller med ett fritidspolitiskt program varför de
båda programmen bör samordnas inom de gemensamma områdena.

Förslag på projektplan för arbetet att ta fram ett kulturpolitiskt program
Grundläggande utgångspunkter
Lindesbergs kommuns övergripande mål, visioner och styrdokument
Visioner och mål som sätts i ett kulturpolitiskt program ska utgå från kommunens övergripande
mål och styrdokument. Exempel på dokument är








Vision 2025
Ungdomspolitisk strategi
Folkhälsoplan
Integrationsprogram för Lindesbergs kommun
Funktionsnedsättning inget hinder
Biblioteksplan
Alla övriga strategier, måldokument och planer som har inverkan på kulturområdet.

Målen som sätts i ett kulturpolitiskt program ska bidra till att kommunens övergripande mål
uppnås.
Politiska ställningstaganden och mål
Vilka politiska målsättningar och riktlinjer ska finnas inom kulturområdet i Lindesbergs kommun?
Det kan vara prioriteringar eller mål som inte framgår av andra styrdokument och fattade politiska
beslut.
Nulägesanalys av kulturområdet i Lindesbergs kommun
För att kunna skapa ett kulturpolitiskt program måste vi veta hur det ser ut idag. Därför krävs en
nulägesanalys av de områden som påverkar kulturen i Lindesbergs kommun. En nulägesanalys bör
innehålla bland annat






Befolkningsstruktur – ålder och demografi. Framtida befolkningsutveckling.
Kulturvaneundersökning bland invånarna i Lindesbergs kommun med särskild vikt vid barn
och ungdomar.
Föreningslivet inom kultur – omfattning, verksamheter, medlemsstruktur, geografisk
spridning med mera
Lokaler för kulturutövande och kulturkonsumtion – funktionalitet, geografiskt läge,
nyttjande, kostnad, tillgänglighet, energiförbrukning med mera
Föreningsbidrag – fördelning med mera

3
Omvärldsanalys av faktorer som påverkar kulturområdet i Lindesbergs kommun
Samhället är i ständig förändring med beslut, trender och rekommendationer som påverkar
kulturområdet i Lindesbergs kommun. Exempel är







Lagstiftning – nuvarande och framtida.
Politiska beslut och rekommendationer på regional och nationell nivå, t ex de nationella
kulturpolitiska målen och den regionala kulturplanen
Trender och samhällsförändringar.
Nationell och internationell forskning.
Nationell och regional folkhälsoplan.
FN:s barnkonvention.

Processen för arbetet att ta fram ett kulturpolitiskt program
Det är inte bara slutresultatet som är viktigt utan även själva processen att ta fram ett kulturpolitiskt
program har stor betydelse. En god process innebär utrymme för fördjupning i frågorna. En bred
politisk förankring är viktig, liksom förankring hos invånarna, kommunens förvaltningar,
civilsamhället, föreningar samt näringslivet. Detta gäller naturligtvis även då programmet ska
implementeras.
Av det skälet bör man arbeta aktivt för att minska risken att inte ge processen tillräckligt med tid
och engagemang eller tillfällen till förankring.

Arbetsgrupp
Beredningsgruppen för kultur- och fritidsfrågor
Har till uppgift att ta fram förslag till politiska mål och visioner inom varje målområde och också
föra dialogen med respektive parti.
Kommunala tjänstemän
Stödjer arbetet i den politiska arbetsgruppen genom att ta fram underlag och bidra med sin
kompetens inom kulturområdet eller andra områden.
Remiss av färdigt förslag
Till berörda interna och externa intressenter.
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Tidsplan

Utse arbetsgruppen

mars

Ta fram nuläges- och
omvärldsanalys

mars-september

Måldokument och
andra handlingar som ligger till
grund för nuläges- och
omvärldsanalysen identifieras.

mars-september

Målområden och avgränsningar
fastställs.

mars-september

Förslag arbetas fram efter
inkomna synpunkter.

februari-mars 2017

Förslag till beslut i TU

april 2017

Remiss

april-maj 2017

Beslut i KF

juni 2017

Rapporter lämnas löpande till Tillväxtutskottet.

Revidering och uppföljning
I arbetsgruppens uppdrag ingår också att lämna förslag om hur revidering och uppföljning av det
kulturpolitiska programmet ska gå till.

Resurser för att ta fram ett kulturpolitiskt program
Att ta fram ett kulturpolitiskt program är ett projekt som kräver extra resurser, till exempel då det
gäller behov av extern kompetens för olika mindre processer eller kostnader för
kulturvaneundersökning.
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2016-03-02

TU § 29

Dnr. 2015/488

Svar på motion från Susanne Karlsson (C) om
kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun
Beslut






Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningen att ta fram en likadan
projektplan som för framtagande av fritidspolitiskt program, daterad
den 19 februari 2016, att arbeta utifrån.
Tillväxtförvaltningen får i uppdrag att utse en projektledare
och tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta fram ett kulturpolitiskt
program.
Tillväxtutskottet ger beredningen för kultur- och fritidsfrågor i
uppdrag att ta fram politiska mål och visioner inom varje
delområde, som inte framgår av andra kommunalt satta mål eller
visioner, för ett kulturpolitiskt program, samt att förankra
programmet politiskt. Arbetet ska ske i samverkan med
arbetsgruppen för tjänstemän.
Delredovisning ska ske till tillväxtutskottet i september 2016.

Tillväxtutkottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta:
Motionen besvaras med tillväxtutskottets beslut § 29/2015. Arbetet med att
ta fram ett fritidspolitiskt program påbörjas under våren 2016.
Ärendebeskrivning
Susanne Karlsson (C) inkom den 30 oktober 2015 med en motion om
kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun. Hon anser att kulturen är
viktig och bidrar till att göra Lindesbergs kommun attraktiv för boende och
besökare.
Då kultur- och fritidsnämnden inte längre finns kvar anser hon att deras
viljeinriktning 2013-2016 behöver omarbetas och att Lindesbergs kommun
ska ta fram ett kulturpolitiskt handlingsprogram.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2015 att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Motionen remitterades den 4 december 2015 till tillväxtutskottet för
yttrande.
Kulturchef Kristina Öster inkom med yttrande den 4 februari 2016. I
yttrandet framkommer det att förvaltningen håller med om Susanne
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2016-03-02
Karlssons (C) skrivningar om kulturens betydelse för människor och
samhälle. Ett rikt kulturliv bidrar till god hälsa, ökat lärande och större
tillväxt men har också ett värde i sig. Det är viktigt för förvaltningen att ha
ett strategiskt dokument att arbeta efter för att främja det fria kulturlivet och
kommunens egna insatser inom området.
Viktiga kopplingar till Kulturpolitiskt program finns i kommunens
utvecklingsstrategi, den regionala kulturplanen, de förslag som finns i
museiutredningen och den blivande biblioteksplanen.
Förvaltningen föreslår i yttrande från kulturchefen daterat den 4 februari att
utskottet ska besluta:
 Tillväxtförvaltningen får i uppdrag att lämna förslag till
tillväxtutskottet på metod för att ta fram ett kulturpolitiskt program.
 Motionen anses besvarad med denna tjänsteskrivelse.
Tillväxtutskottet beslutade den 11 februari 2016 att uppdra till
förvaltningen att till utskottets sammanträde i mars 2016 lämna förslag till
metod för att ta fram ett kulturpolitiskt program.
Kulturchef Kristina Öster inkom den 23 februari 2016 med en
tjänsteskrivelse där hon föreslår att utskottet ska besluta:




Framtagande av mål och visioner samt politisk förankring av
kulturpolitiskt program sker genom Beredningsgruppen för kulturoch fritidsfrågor.
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett kulturpolitiskt
program genom en bred arbetsgrupp.
Arbetet med programmet tar sin utgångspunkt i de lagar,
styrdokument med mera som anges i ärendebeskrivningen.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska besluta:





Justerande

Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningen att ta fram en likadan
projektplan som för framtagande av fritidspolitiskt program, daterad
den 19 februari 2016, att arbeta utifrån.
Tillväxtförvaltningen får i uppdrag att utse en projektledare
och tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta fram ett kulturpolitiskt
program.
Tillväxtutskottet ger beredningen för kultur- och fritidsfrågor i
uppdrag att ta fram politiska mål och visioner inom varje
delområde, som inte framgår av andra kommunalt satta mål eller
visioner, för ett kulturpolitiskt program, samt att förankra
programmet politiskt. Arbetet ska ske i samverkan med
arbetsgruppen för tjänstemän.
Delredovisning ska ske till tillväxtutskottet i september 2016.
Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2016-03-02

Tillväxtutkottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta:
Motionen besvaras med tillväxtutskottets beslut § 29/2015. Arbetet med att
ta fram ett fritidspolitiskt program påbörjas under våren 2016.

_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen
Beredningen för kultur- och fritidsfrågor

Justerande

Utdragsbestyrkande

22. Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige till nämnd/kommunalt
bolag/verksamhet april 2016
Ärendebeskrivning

Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen antogs av kommunfullmäktige §
194/2014 och bilaga 1 antogs av kommunstyrelsen § 182/2014.

I bilaga 1 till Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen framgår det att som
en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska rapportering av hur beslut verkställts ske
både till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den nämnd/bolag/verksamhet som
fått ett uppdrag av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska redovisa hur beslutet
verkställts när uppdraget är avslutat. Detta görs skriftligt

Redovisning av beslut som inte verkställts ska kontinuerligt ske till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige. De förvaltningschefer som är ansvarig för den verksamhet
som brustit i verkställigheten ska redogöra för kommunstyrelsen varför beslutet inte
verkställts i tid och vad som krävs för att beslutet ska kunna verkställas. Detta protokollförs
i kommunstyrelsen och protokollsutdraget meddelas kommunfullmäktige.

Kanslienheten överlämnade en redovisning av de uppdrags som getts av
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige den 15 april 2016.
22.1. Handlingar
Uppföljning av verkställda beslut april 2016.pdf (inkluderad nedan)
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p.2016.1399
2016-04-15
Dnr 2016/3

Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige till
nämnd/kommunalt bolag/verksamhet
2014/481

2014/399

2015/398

2015/482

Avtal med samfällighetsföreningar
utanför gällande verksamhetsområden
för kommunalt vatten och spillvatten i
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsbergs
och Nora kommun

Medborgarförslag om att göra en
parkeringsplats av fastigheten där före
detta förskolan Lysmasken låg
Motion från Linda Svahn (S) om att
inrätta ett allaktivitetshus i
Lindesbergs
Parkeringsplatser vid Grönboda i Storå

2015/166

Förfrågan om flytt av Kägelbanan på
Kyrkberget till Fingerboängs
minigolfanläggning

KS §
272/2015

Vissa lastbilschaufförer som parkerar
vid Volvo-rakan och uträttar sina
behov i påsar och kastar längs med
vägkanten. Kan kommunen sätta upp
en toalett eller finna någon annan

BKT

Kommunc
hef

Teckna avtal enligt förslag daterat den 14
november 2014

Utreda ägarskapet för fastigheten

Tillväxtuts 2015-09-15
kottet
Uppdrag att samordna en utredning för
ett ungdomens hus
Kommunc 2015-10-27
hef
Uppdrag att lämna förslag på utökning av
parkeringsplatser vid Grönboda i Storå.
Återkoppling till kommunstyrelsen ska
ske i januari 2016
Kommunc 2015-10-27
hef
Uppdrag att tillsammans med
handläggare för mark- och exploatering
och planenheten redovisa möjligheter till
flytt av kägelbanan enligt förslag från
Nielsen i Torpa AB
Kommunc 2015-10-27
hef
Uppdrag att undersöka frågan

Bergslagens kommunalteknik
meddelar 2015-05-20 att de inväntar
beslut från Ljusnarsbergs kommuns
innan de kan teckna avtalet.
BKT meddelar 2016-04-15 att de
fortfarande inväntar beslut från
Ljusnarsbergs kommun.
Kommunchefen meddelar 2015-05-20
avvaktar ersättning för
rivningskostnader
Tillväxtförvaltningen meddelar 201603-14 att en samordnare är utsedd att
påbörja det samordnande arbetet
Redovisades för kommunstyrelsen
(beredande) den 16 februari 2016.
Ärendet är överlämnat till
Bergslagens kommunalteknik.
Mark- och exploateringsingenjören
meddelar 2016-03-14 att han arbetar
med ärendet.

Dnr

Ärende

2015/470

lösning på problemet?
Granskning av
näringslivsverksamheten

Uppdrag
till nämnd

Beslut/uppdrag

Kommunc Kommunstyrelsen uppdrar till
hef
kommunchef att arbeta fram en
övergripande strategi för kommunens
näringslivsarbete, som ska gälla från 2017.

Verkställt (hur är det verkställt och
om det inte är verkställt – varför)

Näringslivschefen arbetat med
frågan.

2015/496

Framtagande av planprogram för
Dalkarshyttan

BMB

2015-12-15
Kommunstyrelsen uppdrar till
Bergslagens miljö- och byggförvaltning
att ta fram ett planprogram för
del av,
, del av.

2015/69

Interkommunal ersättning för
vuxenutbildning

Kommunl
edningsko
ntoret

Kommunsekreteraren har påbörjat
arbetet med en revidering av
delegationsordningen.

2014/537

Motion från Jonas Kleber (C) och
Linde Svahn (S) om möjligheten att
tanka biogas/fordonsgas i Lindesbergs
kommun

Kommunc
hef

2015-12-15
Kommunstyrelsen uppdrar till
kommunledningskontoret att revidera
kommunstyrelsens delegationsordning
inför år 2016.
2015-12-15
Kommunstyrelsen beslutar att ge
kommunchefen i uppdrag att under 2016
genomföra en förstudie om
förutsättningar för ett tankställe för
biogas i Lindesbergs stad och
delägarskap i Biogasbolaget i
Mellansverige AB.

2016/15

Fördelning av extra statsbidrag för
ökat flyktingmottagande

Kommunc
hef

2016-01-26
Kommunstyrelsen uppdrar till
kommunchef att återkomma med förslag
på fördelning för kvarvarande statsbidrag

Förslag kommer att lämnas till
kommunstyrelsens beredande
sammanträde den 22 mars 2016.

Ny VD för Linde Energi AB inväntas.
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Dnr

Ärende

Uppdrag
till nämnd

2015/553

Uppföljning av ungdomspolitisk
strategi

Utskottet
för stöd
och
strategi

2016/3

Uppföljning av verkställda beslut,
uppdrag givna av kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige till
nämnd/kommunalt bolag/verksamhet

Kommunc
hef

2016/43

Förslag till försäljning av
industrimark

Kommunc
hef

2014/90

Samverkan i Bergslagen – förslag till
förändring och förnyelse

Kommunc
hef

Beslut/uppdrag

på 44,4 Mnkr.
2016-01-26
Kommunstyrelsen uppdrar till Utskottet
för stöd och strategi att komma med
förslag till implementering av
ungdomsstrategins tre fokuspunkter till
kommunstyrelsens sammanträde i juni
2016.
2016-02-16
Kommunstyrelsen uppdrar till
kommunchefen att ta fram en metod för
hur det ska redovisas för
kommunstyrelsen var i processen
uppdragen befinner sig
2016-02-16
Kommunstyrelsen uppdrar till
kommunchefen att lämna förslag på hur
individuell prissättning på industrimark
ska kunna göras av kommunstyrelsen.
2016-02-16
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att
i samverkan med övriga kommunchefer i norra
Örebro län i enlighet med förslaget Samverkan i
Bergslagen-förslag till förändring och förnyelse
till april månad 2016:




Verkställt (hur är det verkställt och
om det inte är verkställt – varför)

Kommer att behandlas av Utskottet
för stöd och strategi i maj 2016.

Kommer behandlas av
kommunstyrelsen i maj 2016.

Revidera Förbundsordningen för
Bergslagens kommunalteknik
Revidera samverkansavtal rörande
gemensam politisk nämnd för de kommunala
bygg- och miljöverksamheterna
Revidera Reglemente för Bergslagens miljöoch byggförvaltning

3

Dnr

Ärende

Uppdrag
till nämnd

Beslut/uppdrag



2016/97

2015/68

Barnkonventionen i beslutsfattande

Kommunc
hef

Verkställt (hur är det verkställt och
om det inte är verkställt – varför)

Redovisa ekonomisk analys och utvärdering
av förslaget för att ta med i den fortsatta
processen
Ta med utlåtande från Sveriges Kommuner
och Landsting gällande myndighetsutövning
och utförare inom samma beslutsorgan i
utredningen.

2016-03-22
Kommunstyrelsen uppdrar till
kommunchef att utarbeta förslag till
modell och arbetssätt för ett aktivt arbete
med implementering av
barnkonventionen och den
ungdomspolitiska strategin.
Kommunc 2016-03-22
hef
Kommunstyrelsen uppdrar till
kommunchefen att utreda vem som äger
frågan om investeringsmedel och
driftskostnader för kommunens
idrottslokaler.

Folkhälsoteamet arbetar med frågan.
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23. Anmälan av delegationsbeslut
23.1. Handlingar
Anmälan av delegationsbeslut 2016-04-20.pdf (inkluderad nedan)
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1 - Allmänna frågor
1.5

1.6

1.11

Remittering av ärenden inom
kommunen

Brådskande ärenden

Yttrande över lag om allmän
kameraövervakning

Remitterad till Bergslagens miljö- och byggnämnd
för yttrande med svar senast 2016-09-12
Remitterad till Bergslagens kommunalteknik för
yttrande med svar senast 2016-09-12

2016/9

2016-03-23

Kommunsekreterare
Helena Randefelt
Kommunsekreterare
Helena Randefelt
Kommunsekreterare
Helena Randefelt
Kommunsekreterare
Helena Randefelt
Kommunsekreterare
Helena Randefelt
Kommunsekreterare
Helena Randefelt
Kommunsekreterare
Helena Randefelt

2016/19

2016-03-23

Remitterad till Bergslagens kommunalteknik för
yttrande med svar senast 2016-09-12
Remitterad till socialnämnden för yttrande med
svar senast 2016-10-10
Remitterad till barn- och utbildningsnämnden för
yttrande med svar senast 2016-10-10
Ärendet remitteras till Bergslagens miljö- och
byggnämnd för yttrande

2016/20

2016-03-23

2016/32

2016-03-23

2016/42

2016-03-23

2016/94

2016-03-24

Delegationsbeslut med yttrande över ansökan från
Västerbergslagen Elnät AB om nätkoncession för
område med anläggningsnummer 118 Et, 118 GC
och 118 GP
Delegationsbeslut för samråd över upphörande av
underhåll Sällinge-Rockhammar, bandel 313 i
Lindesbergs kommun
Delegationsbeslut om fullmakt för
Landsbygdsutvecklare Christer Kallin att äga rätt
att avge röst för Lindesbergs kommuns räkning vid
Leader Bergslagens årsstämma den 20 april 2016.

2016/34

2016-03-23

Kommunstyrelsens
ordförande Irja
Gustavsson

2016/64

2016-03-21

p.2015.11
17

2016-03-30

Kommunstyrelsens
ordförande Irja
Gustavsson
Kommunstyrelsens
ordförande Irja
Gustavsson

Delegationsbeslut i ansökan om tillstånd för
kameraövervakning för XL-Bygg i Frövi AB ingen erinran

2016/105

2016-04-01

Stabsekonom Gunnar
Jaxell

Kapitel

1.12

Rubrik

Yttrande över ansökan om
tillstånd enligt ordningslagen
och lokala föreskrifter om
allmän sammankomst

Beslut

Dnr

Datum

Delegat/vidaredelegat

Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om
tillstånd för löpartävling Fröviloppet 18 juni i
Frövi

2016/81

2016-03-10

Stabsekonom Gunnar
Jaxell

Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om
tillstånd till uteservering och trottoarpratare Café
37:an i Lindesberg
Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om
tillstånd till 40-årigt Jubileum för Lindlövens IF
Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om
tillstånd för uteservering för Linde Pizzera 1 maj30 september 2016
Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om
tillstånd för Valborgsmässofirande med fackeltåg i
Storå för Lions Club Storå
Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om
tillstånd för anordnande av Första Majdemonstration, Lindesbergs Socialdemokratiska
Arbetarekommun
Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om
tillstånd för utökat serveringsområde i samband
med vårmönstringen 14 maj 2016 kl 1.00-02.00,
Matsim AB
Delegationsbeslut över ansökan om tillstånd för
utökat serveringsområde i samband med
Lassemaja-festivalen för Matsim AB
Delegationsbeslut över ansökan om tillstånd för
Wedevågsloppet 7 maj 2016 för Wedevågs IF
Delegationsbeslut över ansökan om tillstånd för

2016/108

2016-03-22

Stabsekonom Gunnar
Jaxell

2016/116

2016-03-22

2016/128

2016-04-01

Stabsekonom Gunnar
Jaxell
Stabsekonom Gunnar
Jaxell

2016/132

2016-04-01

Stabsekonom Gunnar
Jaxell

2016/140

2016-04-09

Stabsekonom Gunnar
Jaxell

2016/137

2016-04-09

Stabsekonom Gunnar
Jaxell

2016/138

2016-04-08

Stabsekonom Gunnar
Jaxell

2016/131

2016-04-08

2016/136

2016-04-08

Stabsekonom Gunnar
Jaxell
Stabsekonom Gunnar

2

Kapitel

Rubrik

Beslut

Dnr

valborgsmässofirande på Sjövallen i Frövi
Delegationsbeslut över ansökan om tillstånd för
Lindesjön runt Dagen 11 maj 2016, Lindesbergs
Rotaryklubb
Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om
tillstånd för valborgsmässofirande med brasa,
fyrverkerier sång och musik i Lindesberg,
Manskören Produktion AB
Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om
till stånd för valborgsfirande med fackeltåg på
Lillön i Vedevåg, Vedevågsvisionen Ekonomiska
förening
Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om
tillstånd till cirkusföreställning Cirkus Maximum i
Lindesberg

Datum

Delegat/vidaredelegat

2016/141

2016-04-08

Jaxell
Stabsekonom Gunnar
Jaxell

2016/135

2016-04-08

Stabsekonom Gunnar
Jaxell

2016/145

2016-04-08

Stabsekonom Gunnar
Jaxell

2016/160

2016-04-13

Stabsekonom Gunnar
Jaxell

2016/120

2016-03-23

Näringslivschef Merit
Israelsson

2016/127

2016-03-23

Kommunchef Christer
Lenke

3 – Fastighetsfrågor
3.3

Yttrande över remisser där
kommunen ska yttra sig som
fastighetsägare

Yttrande i samrådsremiss - Detaljplan
med flera, gata och stickspår i Frövi

3.4

Överlåta och förvärva
fastighet

Köpekontrakt för del av
SB Invest AB

, Linde

5 – Personalfrågor - kommunövergripande
5.1

Rätt att med bindande verkan Komplettering av lokalt kollektivavtal –

2016-02-25

Personalchef
3

Kapitel

5.9

Rubrik

Beslut

för kommunen genom
kollektivavtal reglera frågor
om förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare
och dess medarbetare

arbetstidsvillkor för Nattviolen (tecknat 140416)
Lärarförbundet och kommunal

Rätt att utse ersättare för
förvaltningschef vid semester

Delegationsbeslut om tillförordnad
förvaltningschef för tillväxtförvaltningen under
förvaltningschefens semester 17 mars - 28 mars
utses Catrine Pernros-Eriksson och 29 mars - 3
april, Magnus Sjöberg
Delegationsbeslut om tillförordnad personalchef
under hennes semester 29-30 mars 2016, förordnas
Maria Elisson som personalchef

Dnr

Datum

Delegat/vidaredelegat

p
2016.102
6

2016-03-07

Förvaltningschef Merit
Israelsson

p
2016.108
4

2016-03-23

Personalchef Carina
Fyrpihl

p.2016.1052

2016-03-22

Kommunchef Christer
Lenke

6 – Personalfrågor – kommunledningskontoret och tillväxtförvaltningen
6.5

Rätt att utse ersättare för
kommunchefen vid semester

Carina Fyrpihl utses till tf kommunchef 2016-0324

4

24. Meddelanden
24.1. Handlingar
Meddelandelista 2016-04-20.PDF (inkluderad nedan)
2015.4222.pdf (inkluderad nedan)
2016.541.pdf (inkluderad nedan)
2016.901.pdf (inkluderad nedan)
2016.1004.pdf (inkluderad nedan)
2016.1008.pdf (inkluderad nedan)
2016.1047.pdf (inkluderad nedan)
2016.1117.pdf (inkluderad nedan)
2016.1145.pdf (inkluderad nedan)
2016.1160.pdf (inkluderad nedan)
2016.1185.pdf (inkluderad nedan)
2016.1211.pdf (inkluderad nedan)
2016.1247.pdf (inkluderad nedan)
2016.1271.pdf (inkluderad nedan)
2016.1279.pdf (inkluderad nedan)
2016.1288.pdf (inkluderad nedan)
2016.1293.pdf (inkluderad nedan)
2016.1347.pdf (inkluderad nedan)
2016.1427.pdf (inkluderad nedan)
2016.1146.pdf (inkluderad nedan)
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Lindesbergs kommun
Kansliavdelningen

Riktning
Info
Notering
Ut
Minnesanteckning från
målområdesberedning för
attraktivitet och infrastruktur

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2015.4222
2015/497 AKK

KS
2016-04-27

2016.541
2015/497 AKK

KS
2016-04-27

In
Nämndernas ansvarsutövande
2015 samt följebrev, Revisorerna,
Lindebergs kommun

2016.901

KS
2016-04-27

In
Dom på överklagan av detaljplan
för fastigheten Lindesberg
med flera Lindesbergs kommun
./.
med flera målnr
P 5938-15, Mark- och
miljödomstolen

2016.1004
2015/536 AKK

KS
2016-04-27

In
Protokoll årsmöte med
årsredovisning,
verksamhetsberättelse,
verksamhetsplan och budget
2016, Civiförsvarsförbundet
Bergslagen

2016.1008

KS
2016-04-27

In
Protokoll från facklig samverkan
11 mars 2016,
Kommunövergripande
samverkansgrupp, KÖS

2016.1047

KS
2016-04-27

In
Kallelse till årsstämma för
föreningen Leader Bergslagen 20
april 2016 med fullmakt, Leader
Bergslagen

2016.1117

KS
2016-04-27

Ärendemening
Handläggare
Målområdesberedning för
attraktivitet och infrastruktur
Ida Frödén

Ut
Minnesanteckning 30 november
2015 från kommunfullmäktiges
målområdesberedning för
attraktivitet och infrastruktur

Målområdesberedning för
attraktivitet och infrastruktur

Ida Frödén

Winess 4.02-482
© Bardeli Datasystem 1986-2012

Överklagan av KF § 136 Detaljplan
för fastigheten
med flera,
Strandskolan

2016-04-20
Antal:19

07:44
HAMED
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Lindesbergs kommun
Kansliavdelningen

Riktning
Info
Ärendemening
Notering
Handläggare
In
Beslut om arkeologisk utredning Uppförande av nytt industriområde,
mfl, i Frövi
etapp 2 enligt 2 kap 11 § första
stycket kulturmiljölagen
(1998:950) inom fastigheten
i Frövi, Länsstyrelsen
Örebro Län

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2016.1145
2015/403 AKK

KS
2016-04-27

In
Protokoll från Regionalt
samverkansråd 18 mars 2016,
Region Örebro län

2016.1146

KS
2016-04-27

In
2016.1160
Minnesanteckningar från möte 14 Målområdesberedning för demokrati, 2015/462 AKK
mars 2016, Målområdesberedning integration och internationella
för demokrati, integration och
kontakter
internationella kontakter
Ida Frödén
In
2016.1185
Information om reviderad
årsplanering för mottagande av
nyanlända under 2016,
Arbetsförmedlingen,
Migrationsverket, Länsstyrelsen

KS
2016-04-27

In
BKT § 27 förslag till synpunkter,
kommunicering inför Bergslagens
miljö- och byggnämnds beslut om
ev föreläggande att åtgärda
bristfälliga avloppsanläggningar i
Lindesbergs kommun,
Bergslagens kommunalteknik

2016.1211
2016/50 AKK

KS
2016-04-27

In
Information om vikten av
kompetens och kvalitet i den
sociala barn- och undomsvården,
Akademikerförbundet SSR

2016.1271

KS
2016-04-27

In
Underrättelse om avslutad
Försäljning av mark
till Linde Energi
förrättning i fastighetsreglering av
Ärendenr
T15616, Lantmäteriet
Jesper Almlöf

2016.1274
2015/543 AKK

KS
2016-04-27

Åtgärd bristfälliga
avloppsanläggningar i Grönbo,
Allmänningebo, Kloten,
Mårdshyttan, Östra Öskevik och
Gammelbo

KS
2016-04-27

Irja Gustavsson

Winess 4.02-482
© Bardeli Datasystem 1986-2012
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Lindesbergs kommun
Kansliavdelningen

Riktning
Info
Notering
In
Protokoll från chefsgruppen
specifikt samverkansråd för
infrastruktur och trafik 9 mars
2016, Region Örebro län

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2016.1279

KS
2016-04-27

In
BUN § 42 Budgetuppföljning
februari 2016, Barn- och
utbildningsnämnden

2016.1288

KS
2016-04-27

In
Målområdesberedning för
Minnesanteckningar från möte 5
april 2016, Målområdesberedning attraktivitet och infrastruktur
för attraktivitet och infrastruktur
Ida Frödén
In
Minnesanteckningar från möte 4
Minnesanteckningar från
mars 2016 samt bilagor
beredningsgrupp för Lokal
prioritering länsvägar, digital
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KLAGANDE
1.

Ombud för 1-3: Advokaten Ulf Östman. Advokatbyrån Öberg & Heijne
Sturegatan 32, 114 36 Stockholm

MOTPART
Lindesbergs kommun, 711 80 Lindesberg
Ombud: Advokaten Jan Stålhandske, Advokatfirman Oebergs AB
Sveavägen 17, XVIII, 111 57 Stockholm
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Örebro läns beslut 2015-10-05 i ärende nr 403-4067-2015,
se bilaga 1
SAKEN
Detaljplan för fastigheten Lindesberg
_____________

m.fl.

DOMSLUT
Med ändring av länsstyrelsens beslut upphäver mark- och miljödomstolen
Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommuns beslut den 16 juni 2015, KF § 136, att
anta detaljplan för fastigheten

m.fl.

_____________

Dok.Id 445663
Postadress
Box 1104
131 26 Nacka Strand

Besöksadress
Augustendalsvägen
20

Telefon
Telefax
08-561 656 30
08-561 657 99
E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se
www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:30

2
NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

P 5938-15

DOM

BAKGRUND
Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun (kommunen) beslutade den 16 juni
2015 att anta detaljplanen för fastigheten

m.fl. Enligt planbeskrivningen är

planens syfte att möjliggöra flerbostadshus på fastigheterna
samt nyttja befintliga byggnader på fastigheterna som bostäder. Syftet med planen
är även att Tellandska gården

skulle kunna nyttjas för verksamheter

som innefattas av användningen Kultur och fritid, t.ex. vandrarhem och på
fastigheten

skulle även handel medges på bottenvåningen. Vidare syftar

detaljplanen till att möjliggöra fastighetsregleringar mellan fastigheterna i kvarteret
Lejonet för att möjliggöra den nya bebyggelsen. Beslutet att anta planen
överklagades av
till Länsstyrelsen i Örebros län, som avslog överklagandet.
Länsstyrelsens beslut har nu överklagats till mark- och miljödomstolen.

YRKANDEN M.M.
har i ett gemensamt
överklagande yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen och att ärendet ska återförvisas till
kommunen för nytt planbeslut i enlighet med deras inställning. Till stöd för sitt
överklagande har de vidhållit vad de har anfört hos länsstyrelsen och i övrigt i
huvudsak anfört följande.

Den antagna detaljplanen går utöver det handlingsutrymme som kommunen har när
det gäller riksintresset för kulturmiljövården. Skyddsvärdet av sådana områden är
högt ställt, och skall (i det närmaste) alltid bevaras. Några regionalpolitiska eller
sysselsättningspolitiska motiv har inte anförts som skäl för exploateringen, varför
det inte av samhällsekonomiska hänsyn kan föreligga något skäl att medge
nybyggnation i ett område som omfattas av riksintresset. Några andra
samhällsekonomiska skäl föreligger inte heller i detta fall som gör att riksintresset
skulle få stå åt sidan.
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Föremålet för deras invändningar är främst de två flygelbyggnaderna som ska
uppföras ned mot vattnet med utgångspunkt i den så kallade Strandskolan
(fastigheten

De menar att flygelbyggnadernas storlek i höjd och volym är

alltför stora i förhållande till den småskalighet och varierande bebyggelse som idag
präglar området och karakteriserar hela riksintresset. Flygelbyggnaderna måste
reduceras i storlek så att de tydligt underordnar sig skolbyggnaden och gestaltas
som en mindre komplementbyggnad till denna. Av fotografier, vilka har bilagts
överklagandet, framgår att flygelbyggnadernas storlek och volym, såväl höjd som
längd, blir helt dominerande och att flygelbyggnaderna inte blir underordnade
Strandskolan. Flygelbyggnaderna upplevs snarare av en betraktare som en stor
vägg, som bryter omgivningens småskalighet och därmed den kulturhistoriska
enheten och värdena. Föreslagen byggrätt går med hela sin höjd hela vägen ner mot
sjön. I sluttningen ner mot sjön har annan befintlig bebyggelse i Lindesberg trappats
ned, i enlighet med kulturhistoriska mönster, för att mjukt anpassa sig i en
småskalighet. Flygelbyggnaderna är inte heller på något sätt anpassade till den
omkringliggande bebyggelsen.

De gör även gällande att deras närmiljö och utsikt mot Lindösjön och strandparken
kraftigt kommer att försämras om detaljplanen genomförs. Utsikten blir i flera
avseenden helt omintetgjord genom flygelbyggnadernas storlek och kommer
radikalt att förändra småstadens karaktär och påtagligt skymma den öppna utsikten
mot skön.

har yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Till stöd för sitt överklagande har
hon vidhållit det hon har anfört hos länsstyrelsen och i övrigt i huvudsak anfört
följande.

Det är nödvändigt att behålla fastigheten

som parkering då det redan i

dagsläget råder trafikkaos. En förtätning av bebyggelsen innebär även mer trafik
vilket ökar risken för olyckor, speciellt då det rör sig om ökad trafik utanför en
skola.
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Avseende fastigheten Gåsen efterlevs inte riksintresset om detaljplanen antas.
Vidare innebär det faktum att hon förlorar sjöutsikt en betydande olägenhet för
henne då anledningen till att hon köpte fastigheten var sjöutsikten, vilket även
eventuella framtida köpare kommer ha i åtanke. Fastighetens värde minskar därmed
med en betydande del.

Sammanfattningsvis anför hon att hon efterlyser en korrekt utförd planbeskrivning
där man följer de bestämmelser och lagar som finns.

Kommunen har bestritt överklagandet. Till stöd för sin inställning har kommunen i
huvudsak anfört följande.

Detaljplanen står inte i strid med miljöbalkens bestämmelser om riksintresse, eller
med bestämmelserna i PBL eller med någon annan rättsregel. Beslutet om
detaljplan ska därför fastställas.

Länsstyrelsen har helt riktigt konstaterat att prövningen avseende en av enskilda
överklagad detaljplan väsentligen ska avse frågor som rör de klagandes enskilda
intressen. Kommunen delar också länsstyrelsens uppfattning att PBL bygger på
principen om decentralisering av beslutsfattandet och kommunal
självbestämmanderätt i frågor som rör bl. a. riktlinjer för markanvändning i
kommunen. Dit hör kommunens bedömning att det är angeläget att möjliggöra för
bostadsbyggnation i Lindesbergs centrala delar. Kommunen har därvid att göra
avvägningen mellan behovet av bostäder och påverkan på kulturmiljön, och
länsstyrelsen har att bevaka bl.a. riksintressen.

Av detaljplanen framgår att stora ansträngningar har gjorts för att ta hänsyn till att
planen rör ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården. Länsstyrelsen
har funnit att detaljplanen inte motverkar riksintresset. Kommunen har därmed
hållit sig inom det handlingsutrymme som kommunen har. De avvägningar som
kommunen har gjort mellan olika samhällsintressen ska därför inte prövas igen. Det

5
NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

P 5938-15

finns alltså inte skäl att – på talan av enskilda – upphäva planen på grund av
påverkan på kulturmiljön.

Detaljplanen har tagits fram i samråd med sakkunniga inom kulturmiljöfrågor, för
att ta hänsyn till riksintresset och miljön i sin helhet. De nya byggnaderna har
utformats så att de underordnar sig den befintliga Strandskolan och siktlinjerna mot
sjön respekteras, liksom den historiska rutnätsplanen som gäller för området. Vad
gäller naturområden försöker klagandena, som det får förstås, göra gällande att det
förhållandet att en befintlig parkeringsplats tillsammans med gräsytor med stora
träd påverkas, utgör ett skäl att upphäva beslutet om detaljplan. Vad som i själva
verket sker är att en ogestaltad parkeringsplats omvandlas till ett trädgårdsrum vid
vattnet, tillgängligt för allmänheten.

Vidare kommer sjöutsikten att bibehållas, men kan inte vara helt oinskränkt från
alla byggnader. Såsom nämnts bevaras grändernas siktlinjer mot vattnet. Därigenom
omfattas förändringen med god marginal av vad man får räkna med vid förtätning
av en stad.

Behov av parkeringsplatser utreds i planprocessen och bygglovsprövningen.
Vederbörlig hänsyn kommer att tas till vilka behov av parkering som kommer att
finnas. Parkeringssituationen är under alla omständigheter inte sådan att den utgör
någon fara eller olägenhet på det sätt som avses i PBL.

Detaljplanen innebär att mark som är lämplig för det tas i anspråk för att bebyggas,
att erforderlig hänsyn tas till stads- och landskapsbilden och kulturvärdena på
platsen samt att människors hälsa eller säkerhet inte sätts i fara eller att annan
olägenhet vållas.

DOMSKÄL
Tillämpliga bestämmelser, utöver vad som anges nedan, framgår av länsstyrelsens
beslut.
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Enligt 4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska den
avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt tydligt
framgå av planen. Enligt bestämmelsens tredje stycke får en detaljplan inte vara
mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte. Detta s.k.
tydlighetskrav motiveras av att allmänhetens intresse för, och möjligheterna till
delaktighet i, planärenden i stor utsträckning är beroende av handlingarnas
utförande och informationens innehåll. Detaljplanen måste därför utformas på ett
sådant sätt att medborgarinflytandet verkligen kan få en reell innebörd (prop.
1985/86:1, s. 166). Då den blivande miljön dock inte kan utläsas enbart genom
detaljplanen får bestämmelserna i 4 kap. 32 § PBL läsas tillsammans med bl.a. 4
kap. 33 § andra stycket PBL (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 16 maj
2014 i mål nr P 8833-13).

Enligt 4 kap. 33 § andra stycket PBL ska planbeskrivningen innehålla det
illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen. Av förarbetena (se prop.
1985/86:1, s. 618 f) framgår att syftet med bestämmelsen är att detaljplanen ska
vara åskådlig och begriplig och att planbeskrivningen därmed bör innehålla en
särskild, förklarande illustrationskarta, fotomontage, flygbildsillustrationer eller
liknande.

Mark- och miljödomstolen gör följande bedömning.

Av PBL framgår således att planbeskrivningen ska innehålla det
illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen. Mark- och miljödomstolen
konstaterar att det i förevarande fall finns ett fotomontage avseende fastigheten
(se sid. 14 i detaljplanen). Det finns emellertid inget motsvarande
fotomontage eller någon förklarande illustrationskarta eller liknande
illustrationsmaterial avseende fastigheten

som illustrativt utvisar

byggnadens höjd, taklutning, våningsantal och dyl., eller hur byggnaden är tänkt att
ansluta till befintlig bebyggelse. Det är på grund av detta svårt för allmänheten att
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förstå planen och bilda sig en uppfattning om vad resultatet av detaljplanen blir.
Vidare konstaterar mark- och miljödomstolen att fastigheterna är belägna inom
riksintresseområdet för kulturmiljö i centrala Lindesberg. Gestaltningen av kvarteret
Lejonet, centralt beläget i anslutning till hörnet Kungsgatan/Kvarngatan i södra
delen av stadskärnan är därmed särskilt viktigt med hänsyn till stadsbilden, framför
allt mot bakgrund av riksintresset för kulturmiljön. I ett sådant fall är det av särskild
vikt att allmänheten kan bilda sig en uppfattning om byggnaden på fastigheten och
förstå detaljplanen. Detaljplanen saknar därmed nödvändigt illustrationsmaterial.
Mot bakgrund av att detaljplanen inte är korrekt utförd ska detaljplanen upphävas.
Det saknas därmed anledning att pröva klagandenas övriga invändningar i målet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427)
Överklagande senast den 4 april 2016.

Karin Frick

Kent Svensson

_____________
I domstolens avgörande har rådmannen Karin Frick, ordförande, och tekniska rådet
Kent Svensson deltagit. Föredragande har varit tingsnotarien Hanna Wigren.

Bilaga 1

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 3
INKOM: 2015-10-27
MÅLNR: P 5938-15
AKTBIL: 3

Bilaga 2

ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVERKLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till mark- och
miljödomstolen. Överklagandet prövas av
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
För att ett överklagande ska kunna tas upp
krävs att Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd. Det görs om:
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som mark- och miljödomstolen har
kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går
att bedöma riktigheten av det slut som markoch miljödomstolen har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen
att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om:
1. den dom som överklagas med angivande av
mark- och miljödomstolens namn, datum för
domen samt målnummer,
2. den ändring av mark- och miljödomstolens
dom som klaganden vill få till stånd,
3. grunderna (skälen) för överklagandet,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas, samt
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas
med varje bevis.

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare
ska ges in samtidigt med överklagandet.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och
miljödomstolen. Adress och telefonnummer
finns på första sidan av domen.

DV 427 • Producerat av Domstolsverket • 2014-07

Om prövningstillstånd inte meddelas står
mark- och miljödomstolens avgörande fast.
Det är därför viktigt att det klart och tydligt
framgår av överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen varför klaganden anser att
prövningstillstånd bör meddelas.

www.domstol.se

p 2016.1008

Civilförsvarsförbundet Bergslagen
Protokoll fört vid årsmötet 2016-03-13 på biblioteket i Nora.

2016-03-17

§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande (18 personer) välkomna och riktade ett särskilt välkomnande till en
inbjuden gäst för kvällen, Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M Johansson. Därefter
förklarades mötet öppnat.
§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§3 Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst
Fastställdes att årsmötet var stadgeenligt utlyst
§4 Val av mötesordförande
Hans Ehrnström valdes till mötesordförande
§5 Val av sekreterare och justerare för mötet
Till sekreterare valdes Staffan Jackson och till justerare valdes Jan Elgenstjerna och Åsa Quarfordt.
§6 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkändes
§7 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna
§8 Fastställande av resultat- och balansräkning
Godkändes och lades till handlingarna
§9 Frågan om styrelsens och förvaltningens ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelse och förvaltning ansvarsfrihet
§10 Fastställande av medlemsavgift
På ordförandens förslag fastställdes oförändrad medlemsavgift d.v.s. 100 kr för enskild och 150 kr för familj.
§11 Verksamhetsplan och budget för 2016
Dessa godkändes
§12 Val av styrelseledamöter
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes:
Magnus Wesström på 2 år
och Åsa Quarfordt på 2 år.
Till ordinarie styrelseledamot för 2 år valdes Hans Bosman (nyval).
§13 Val av styrelsesuppleanter
Valdes Richard Elvin till styrelsesuppleant (nyval) på två år.
§14 Val av revisor och revisorssuppleant
Till revisor omvaldes Björn Hagberg.
Till revisorssuppleant valdes (omval) Kristofer Jackson.

§15 Val av valberedning
Omvaldes Kristofer Jackson och Roland Stanbridge.
Valdes dessutom Jan Elgenstjerna (nyval).
Sammankallande blir Kristofer Jackson.
§16 Val av ombud till distriktstämma
Inget val gjordes eftersom ingen distriktsstämma sker i år.
§17 Behandling av ev. inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.
§18 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
§19 Avslutning
Mötesordföranden lämnade tillbaka ordet till Kalle Engström som framförde ett särskilt tack till två företag
som varit föreningen och FRG Bergslagen behjälpliga med tyngre fordon, Assistanskåren i Örebro och
Trafikcenter i Kumla.
Anders M Johansson höll ett informativt och inspirerande tal om den stora betydelsen för medborgarna som
Civilförsvarsförbundet och FRG spelar.
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Justerat

Justerat

Viker 2016-03-14

…………………………………………..

………………………………………….

……………………………………….
Staffan Jackson
Sekreterare

……………………………………………
Åsa Quarfordt
Justerare

…………………………………………..
Jan Elgenstierna
Justerare

Civilförsvarsförbundet Bergslagen

Verksamhetsberättelse
Civilförsvarsförbundet Bergslagen 2015

Styrelsen under 2015:
Karl-Gustav Engström, ordförande
Staffan Jackson, sekreterare, kassör
Christer Erlandsson, ledamot
Magnus Wesström, ledamot
Morgan Bodin, ledamot
Åsa Quarfordt, ledamot
Hans Ehrnström, ersättare
Mari Gustavsson, ersättare
Björn Hagberg, revisor
_________________________________ ___________________________________

UTBILDNING OCH INFORMATION
Under försommaren anordnade vi i omgångar utbildningsdygn för ett stort antal åttondeklassare i
Bergslagen. Utbildningen ”Projekt Säkerhet för ungdom” hölls i Örjansgården och dess
omgivning. Både ungdomar och lärare gav mycket positiv respons.

Medlemmarna har bjudits in till följande aktiviteter:
-

Årsmöte i Nora. Tobias Karlsson var inbjuden att berätta om storbranden i
Västmanland

-

Vårträff vid Mon. Visning och provåkning med föreningens terrängfordon samt
repetitionsgenomgång av första hjälpen och hjärt-lungräddning.

-

Endagskurs i hantering av motorsåg

-

Larmövning kombinerad med övning med vattenbarriärer

-

Kurs i nödvattenhantering

-

Kurs i stabsmetodik för tre styrelsemedlemmar

-

Årsavslutning med samkväm och information

ORDFÖRANDE/STYRELSEN

Styrelsen har sammanträtt vid två tillfällen..Ordföranden och sekreteraren har dessutom bl.a.
deltagit i två distriktsstyrelsemöten under året.

MEDLEMSVÅRD

Föreningen har f.n. 122 medlemmar.
Styrelsen har arbetat för att nå ut till medlemmarna på ett aktivare sätt än tidigare. Det underlättas
av att vi numera har mailadresser till nästan alla medlemmar.
1

ÖRJANSGÅRDEN

De tre personer som vi fått genom AF (jobb- och utvecklingsgarantin) har fått vara kvar under
2015. De har gjort ett utomordentligt arbete i rustning och skötsel av Örjansgården.
En del förbättringsarbete har utförts på olika byggnader.
Örjangården har vid flera tillfällen under året används till utbildning/kurser och hyrts ut vid några
tillfällen.

INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN
Informationskampanjen ”72 timmar” har genomförts för ett antal företag, föreningar och andra
grupper i Bergslagen.

FRG Bergslagen
FRG Bergslagen har under året stärkt sin ställning som beredskapsresurs för
Bergslagskommunerna.
Numerären är nu 64 utbildade och kontrakterade FRG-deltagare.

Skarp FRG-insats vid översvämning i Hallsberg
I samband med översvämningen i Hallsberg deltog några FRG-are från Bergslagen i räddningsoch bevakningsarbete.

Elverken i Striberg
I enlighet med avtal med Lindesbergs kommun har de två 50 kva mobila elverken regelbundet
besökts, provkörts och underhållits.
Instruktion, logg och testschema har upprättats. Batteriladdare och batteritestare har skaffats.
Ny avgasslang har anskaffats.

Utrustning
Alla FRG-deltagare är utrustade med FRG reflexväst och ID-bricka.
28 deltagare har utrustats med midjeväska innehållande diverse nödutrustning.
Från Försvarsmakten har ytterligare erhållits 1 personbil, 1 terrängbil, två bandvagnar, tre
snöscootrar, två portabla elverk, två motorsågar.
FRG-dekaler för fordon samt infoaffischer om FRG har anskaffats.

Transportberedskap
För den händelse att i akut situation de fordon FRG Bergslagen disponerar inte räcker till, finns
avtal med dels Söne Buss, dels Nora Linde frakt att kunna beställa bussar eller lastfordon även
utanför normal tjänstetid.

Civilförsvarsförbundet Bergslagen

FRG-resursens utnyttjande
För att tydliggöra vilka insatser FRG Bergslagen kan medverka i, har en förteckning upprättats
över tänkbara uppgifter för FRG kopplat till kritiska händelser för kommunerna i Bergslagen.

Slutord

Styrelsen vill passa på att tacka de samarbetspartners som på olika sätt bidragit till
ett bra verksamhetsår.
Ett stort tack också till kanslipersonal och instruktörer som arbetat för våra
gemensamma mål.
Mvh
Civilförsvarsförbundet Bergslagen
genom

Karl-Gustav Engström, ordförande
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Resultatrapport redovisning
0008 Bergslagens Civilförsvarsförening
802436-6208

Karin

Sida 1

Datum=2015-01-01 - 2015-12-31

2015-01-01 2015-12-31

%

Ackumulerat
2015-12-31

%

Nettoomsättning
3740 Öresutjämning
3910 Hyres- och arrendeintäkter
3920 Kommunala Bidrag
3930 Medlemsavgifter
3980 Erhållna bidrag
3982 Sveriges Civilförsvarsförbund
3983 Biluthyrning
3984 Länsstyrelsen
Summa Intäkter

1,00
4 000,00
89 604,00
5 590,00
366 124,00
11 719,00
7 875,00
3 553,00
488 466,00

0,00
0,82
18,34
1,14
74,95
2,40
1,61
0,73
100,00

1,00
4 000,00
89 604,00
5 590,00
366 124,00
11 719,00
7 875,00
3 553,00
488 466,00

0,00
0,82
18,34
1,14
74,95
2,40
1,61
0,73
100,00

Rörelsens kostnader
Övriga externa rörelsekostn.
5020 El för belysning
5040 Vatten och avlopp
5060 Städning och renhållning
5410 Förbrukningsinventarier
5460 Förbrukningsmaterial
5600 Västar/Kepsar
5611 Personbilar,drivmedel
5612 Personbilar,försäkr/skatt
5613 Personbilar,reparationer
5619 Personbilar,övrigt
5710 Frakter och transporter
5831 Kost och logi i Sverige
6071 Representation avdragsgill
6110 Kontorsmaterial
6150 Trycksaker
6200 Telefon och porto
6250 Postbefordran
6310 Företagsförsäkringar
6530 Redovisningstjänster
6570 Bankkostnader
6590 Övriga externa tjänster
Summa Övriga rörelsekostnader

-12 348,00
-5 410,00
-1 932,00
-1 000,00
-27 150,00
-7 905,00
-20 418,42
-13 034,00
-34 467,50
-2 119,00
-2 500,00
-702,00
-2 709,00
-194,00
-1 001,00
-350,00
-480,00
-1 456,00
-10 000,00
-606,00
-5 544,00
-151 325,92

-2,53
-1,11
-0,40
-0,20
-5,56
-1,62
-4,18
-2,67
-7,06
-0,43
-0,51
-0,14
-0,55
-0,04
-0,20
-0,07
-0,10
-0,30
-2,05
-0,12
-1,13
-30,98

-12 348,00
-5 410,00
-1 932,00
-1 000,00
-27 150,00
-7 905,00
-20 418,42
-13 034,00
-34 467,50
-2 119,00
-2 500,00
-702,00
-2 709,00
-194,00
-1 001,00
-350,00
-480,00
-1 456,00
-10 000,00
-606,00
-5 544,00
-151 325,92

-2,53
-1,11
-0,40
-0,20
-5,56
-1,62
-4,18
-2,67
-7,06
-0,43
-0,51
-0,14
-0,55
-0,04
-0,20
-0,07
-0,10
-0,30
-2,05
-0,12
-1,13
-30,98

Kostnader för personal
7010 Löner kollektivanställda
7280 Återkrav 2014 trygghetsanstä
7331 Bilersättning skattefri
7510 Lagstadgade soc.avgifter
7570 Arb.markn.försäk. bet prem/avg
7610 Utbildning
7690 Övriga personalkostnader
Summa Personalkostnader

-207 128,00
-11 081,00
-4 302,00
-65 076,00
-18 787,00
-8 142,00
-938,00
-315 454,00

-42,40
-2,27
-0,88
-13,32
-3,85
-1,67
-0,19
-64,58

-207 128,00
-11 081,00
-4 302,00
-65 076,00
-18 787,00
-8 142,00
-938,00
-315 454,00

-42,40
-2,27
-0,88
-13,32
-3,85
-1,67
-0,19
-64,58

Rörelsens kostnader

-466 779,92

-95,56

-466 779,92

-95,56

Rörelseresultat

21 686,08

4,44

21 686,08

4,44

Res.efter finansiella poster

21 686,08

4,44

21 686,08

4,44

Konto

Skatter

Denna rapport är utskriven med Hogia Ekonomi.
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Resultatrapport redovisning
0008 Bergslagens Civilförsvarsförening
802436-6208

Karin

Sida 2

Datum=2015-01-01 - 2015-12-31

Konto
8990 Resultat
Summa Skatter
Beräknat Resultat

2015-01-01 2015-12-31

%

Ackumulerat
2015-12-31

%

-21 686,08
-21 686,08

-4,44
-4,44

-21 686,08
-21 686,08

-4,44
-4,44

0,00

0,00

0,00

0,00

Denna rapport är utskriven med Hogia Ekonomi.
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Balansrapport redovisning
0008 Bergslagens Civilförsvarsförening
802436-6208

Karin

Sida 1

Transaktionsdatum=2015-01-01 - 2015-12-31

Ingående balans
2015-01-01

Periodens
förändring
2015-01-01 2015-12-31

Utgående
balans
2015-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Byggnader och mark
1110 Byggnader
Summa Byggnader och mark

21 875,00
21 875,00

0,00
0,00

21 875,00
21 875,00

Summa Anläggningstillgångar

21 875,00

0,00

21 875,00

Omsättningstillgångar
Förutb.kostn och uppl intäkter
1790 Övr förutbet kostn/upplupna in
Summa förutb kostn / uppl int

27 257,00
27 257,00

10 200,00
10 200,00

37 457,00
37 457,00

Kassa och bank
1930 Företagskonto/checkkonto
Summa kassa och bank

16 033,95
16 033,95

7 256,08
7 256,08

23 290,03
23 290,03

Summa Omsättningstillgångar

43 290,95

17 456,08

60 747,03

Summa Tillgångar

65 165,95

17 456,08

82 622,03

-50 704,98
-5 503,97
-56 208,95

-1 153,97
-16 182,11
-17 336,08

-51 858,95
-21 686,08
-73 545,03

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Personalens skatter
2710 Personalskatt
Summa Personalskatter

-3 502,00
-3 502,00

-234,00
-234,00

-3 736,00
-3 736,00

Uppl kostn & förutbet intäkter
2940 Upplupna sociala avgifter
Summa Uppl kostn & förutb int

-5 455,00
-5 455,00

114,00
114,00

-5 341,00
-5 341,00

Summa Kortfristiga skulder

-8 957,00

-120,00

-9 077,00

Summa Skulder

-8 957,00

-120,00

-9 077,00

-65 165,95

-17 456,08

-82 622,03

0,00

0,00

0,00

Konto

Eget Kapital & Skulder
Eget kapital
2010 Eget kapital delägare 1
2019 Årets resultat deläg 1
Summa Eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Skatteskulder
2510 Skatteskulder
Summa Skatteskulder

Summa Eget Kapital & Skulder
Beräknat resultat

Denna rapport är utskriven med Hogia Ekonomi.

Verksamhetsplan 2016
Civilförsvarsförbundet Bergslagen
Utbildning och information
Vi ska under året inbjuda medlemmarna till minst tre lokala aktiviteter i form av intressanta
studiebesök, föredrag eller minikurser.
Med Örjansgården som bas ska vi ordna minst ett utbildningsläger för ungdomar i likhet med
den vi har genomfört tidigare år för Hällefors.
Örjansgården ska upplåtas för läger, sammankomster, fester och kurser, delvis för att ge
föreningen inkomster.
Vi ska fortsätta att sprida information om den ”hitta vilse-stig” för rörelsehindrade i
anslutning till Örjansgården som anlades 2014 och erbjuda skolor och föreningar hitta-vilsekurser.
Föreningen ska med hjälp av förbundets instruktörer och Akutgruppen fortsätta att erbjuda
föreningar, företag och allmänhet information och utbildning i självskydd och första hjälpen.
Vi ska vid lämpliga tillfällen informera om föreningens verksamhet och värva nya
medlemmar.

Medlemsvård
Vi ska under året arbeta för en närmare kontakt mellan medlemmarna och styrelsen genom att
dels ta direktkontakt med ett antal medlemmar per telefon, dels hålla kontakt via e-post, dels
verka för att kunna nå de få som vi ännu ej har e-postadress till.

Frivillig resursgrupp (FRG)
FRG Bergslagen är nu väl etablerad. Vi ska under detta år fortsätta arbeta för att göra
resursgruppen till ett effektivt och väl fungerande verktyg för Bergslagskommunerna i deras
krisberedskap.
Vi ska också arbeta för att FRG-deltagarnas entusiasm och intresse för uppgiften bibehålls
och helst förstärks ytterligare.
Planerade aktiviteter:
-

Alla FRG-deltagare som inte redan fått ska utrustas med FRG-väst och ID-bricka.

-

Alla aktiva FRG-deltagare ska utrustas med FRG midjeväska.

-

Kontakterna med kommunerna ur krisberedskapssynpunkt ska fördjupas. Kunskap om
deras behov av resurser vid olika händelser ska kartläggas. Utgångspunkt blir
kommunernas Risk och sårbarhetsanalyser.

-

Ny kontakt ska tas med Ljusnarsbergs kommun för att ev. få med den i FRG
Bergslagen.

-

Minst en larmövning gemensam med en eller flera kommuner ska genomföras.

-

Resursgruppens organisation, ledning och arbetssätt ska successivt finna sina former i
takt med att vi lär känna deltagarnas kompetens och personlighet.

-

Ytterligare ett antal deltagare (2 - 3) ska utbildas i kriskommunikation
(omhändertagande av skadade och traumatiserade personer)

-

Minst en endagsövning ska genomföras med inriktning på något av följande områden:
vattenförsörjning, invallning av vattendrag, 30-minutersmetoden, evakuering av
äldreboende, upprättande av värmestuga, radiosamband.

-

I likhet med tidigare år ordna ”Vårträff vid Mon” med uppvisning av fordon, förstahjälpen-repetition m m. Till detta ska alla medlemmar bjudas in, inte bara FRG.

-

Fortsätta att underhålla elverken i Striberg enligt avtal med Lindesbergs kommun.

-

Utöver detta någon social aktivitet med syfte att stärka kontakten mellan deltagarna.

Karl-Gustav Engström, ordförande

SJ 2016-02-18

Budget Civilförsvarsförbundet Bergslagen 2016
Intäkter

Kostnader

Lokaler
Fastighetsunderhåll
Försäkring
El, uppvärmning
Övriga lokalkostnader
Förbrukningsinventarier
Städning, renhållning
Uthyrning lokal
4.000

5.000
6.000
10.000
8.000
8.000
2.000

Fordon
Försäkring, skatt
Drift/drivmedel
Reparationer
Uthyrning

10.000
8.000
10.000

Styrelse/personal/adm
Lön, lönebidrag, soc avg
FAS 3 (5 mån)
Sammanträden
Resekostnader
Redovisning
Adm övrigt
Övrigt
Medlemsavgifter
Medlemsutbildning
Kommunbidrag
FRG-övningar
Underhåll elverk

6.000

268.000
28.000

6.000
100.000

Totalt

412.00

Resultat

0.00

SJ 2016-02-19

278.000
7.000
7.000
14.000
5.000

12.000
14.000
8.000
412.000

p 2016.1047
2016-03-21

p.2016.1185
2016-03-31

160330

Förtydligande av rutiner samt justering av
årsplanering för mottagande av nyanlända för
bosättning 2016
Den 1 mars trädde den nya bosättningslagen (2016:38) i kraft. I samband
med detta erbjöds samtliga kommuner en årsplanering för mottagande för
bosättning av nyanlända. Årsplaneringen gäller från och med april till och
med december 2016. Den är gemensamt framtagen av Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen och omfattar de 21 702 individer som ska tas emot för
bosättning under året.
Arbetsförmedlingen och Migrationsverket har nu justerat årsplaneringen
utifrån inkomna önskemål från kommuner (se bilaga 1). Nedan följer ett
förtydligande av rutiner kring årsplaneringen och mottagandet för
bosättning under 2016.

Årsplaneringen 2016
Årsplaneringen innebär en fördelning av det antal personer som ska tas emot
i kommunerna per månad, från och med april till och med december 2016. I
årsplaneringen har Arbetsförmedlingen räknat av personer som hittills i år
har anvisats och godtagit sin bosättning. Migrationsverket har räknat av
personer som har anvisats men ännu inte mottagits samt de som har
mottagits i kommun.1 Migrationsverket och Arbetsförmedlingen arbetar på
att få fram tillförlitlig mottagningsstatistik och ytterligare justeringar
kommer att göras löpande.
I årsplaneringen framgår när Migrationsverket respektive
Arbetsförmedlingen ansvarar för bosättningen. Utgångspunkter för
fördelningen av platser framgår av bilaga 2.
Önskemål om ändringar i årsplaneringen

Alla kommuner har möjlighet att komma med önskemål om justering i
årsplaneringen. Önskemål lämnas till bosättningsfunktionen på den
anvisande myndighet som berörs av ändringen. Önskemål ska vara ansvarig
bosättningsfunktion tillhanda senast den första helgfria vardagen i månaden,
två kalendermånader före mottagande enligt årsplaneringen. Anvisande
myndighet beslutar om eventuell justering och återkopplar till kommunen
senast den 15:e eller nästa helgfria vardag samma månad. Den fastställda

1

Senaste versionen av årsplaneringen har uppdaterats med statistik till och med 17 mars
2016.

årsplaneringen gäller till dess att anvisande myndighet har kommunicerat ett
nytt beslut.
Exempel: För ändring i årsplaneringen från och med juli månad, krävs att
önskemål inkommer till berörd bosättningsfunktion senast den 2 maj.
Anvisande myndighet återkommer till kommunen senast den 16 maj.
Vid justering av årsplaneringen tar Arbetsförmedlingen och
Migrationsverket hänsyn till fördelningen av mottagandet i hela landet.
Tidigt på året inkomna önskemål från kommunen ökar möjligheterna att
justera årsplaneringen enligt önskemål.

Önskemål om omfördelning av kommuntal
Länstal och kommuntal för 2016 regleras i förordningen (2016:40) om
fördelning av anvisningar till kommuner. Kommuner kan komma överens
om att omfördela sina kommuntal sinsemellan, under förutsättning att
kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet. Då kommuntalen
regleras i förordning krävs ett regeringsbeslut för att ändringarna ska kunna
genomföras. Önskemål om ändringar ska lämnas till regeringen.
Länsstyrelserna och anvisande myndigheter ska hållas informerade när
kommuner förmedlar förslag till ändringar i sina kommuntal till regeringen,
eftersom de ändrade kommuntalen påverkar årsplaneringen.

Rutiner för anvisning och mottagande i kommun
1. Kommunerna får övergripande information av anvisande myndighet
om den grupp eller den person som ska tas emot under en viss
månad i enlighet med årsplaneringen.
2. Personer som ska anvisas får ett erbjudande om bosättning. Endast
personer som godtagit erbjudande om bosättning kommer att anvisas
till kommun.2
3. Beslut om anvisning fattas per hushåll och kommuniceras till
kommunen tillsammans med ett bosättningsunderlag.
4. De praktiska detaljerna kring flytten till kommunen sköter:
-

ansvarig mottagningsenhet på Migrationsverket när det gäller
personer på anläggningsboende,

-

Migrationsverkets vidarebosättningsenhet när det gäller
kvotflyktingar.

För mer detaljerad information om rutiner för anvisning, se bilaga 3.

2

Kvotflyktingar erbjuds inte möjlighet att ta ställning till föreslagen bostadsort.

2

Datum för mottagande

Den nyanlände ska tas emot i en kommun senast inom två månader från
beslutet om anvisning.3 I beslutet om anvisning fastställs det datum då
individen ska tas emot i kommunen. Mottagandet ska ske i enlighet med
kommunens årsplanering.

Anmälan av tillgängliga bostäder
Kommuner med tillgängliga bostäder kan anmäla dessa till
Migrationsverket.4 I de fall Arbetsförmedlingen är anvisande myndighet kan
kommunen informera Arbetsförmedlingens bosättningsfunktion, i syfte att
ta emot enligt kommuntal. En anmälan om tillgänglig bostad innebär att
kommunen ska vara beredd att ta emot en person eller en familj på
anvisning från och med det datum då bostaden finns tillgänglig. Det innebär
i sin tur att årsplaneringen kan behöva justeras. Anmälan om tillgänglig
bostad ska göras innan anvisande myndighet har tagit beslut om anvisning.
Om kommunen avser att ansöka om ersättning för tomhyra måste anmälan
om tillgänglig bostad inklusive adressuppgifter göras till Migrationsverket,
oavsett vilken myndighet som ansvarar för anvisningen. När
Migrationsverket tar emot anmälan om tillgängliga bostäder sparas
uppgifterna som underlag till framtida ansökningar från kommunen.
Kommunen kan ansöka om ersättning efter att en anvisad person eller familj
har flyttat in i lägenheten och få ersättning för den sammanhängande
perioden från och med att bostaden är tillgänglig till och med dagen innan
en person eller familj flyttar in. För mer information hänvisas till
Migrationsverkets hemsida.
Anmälan om tillgänglig bostad görs via e-post till: gb-anmälan-tillgängligabostäder-nyanlända@migrationsverket.se

3

10 § i förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning.
4
12 § i förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning.
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ÅRSPLANERING FÖR MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA INOM RAMEN FÖR BOSÄTTNINGSLAGEN (2016:38) UNDER 2016
APRIL
MIV
AF

MAJ
MIV
AF

JUNI
MIV
AF

KOMMUNTAL

ANVISNINGAR

KVARSTÅENDE

Askersund

8

13

0

Degerfors

12

3

9

4

Hallsberg

25

7

18

2

Hällefors

0

0

0

Karlskoga

26

0

26

Kumla

61

6

55

Laxå

5

1

4

Lekeberg

31

9

22

Lindesberg

0

0

0

Ljusnarsberg

0

2

0

Nora

19

1

18

2

4

Örebro

265

67

198

16

26

Summa

452

109

350

2016-03-23 1(1)
JULI
MIV
AF

AUGUSTI
MIV
AF

SEPTEMBER
MIV
AF

OKTOBER
MIV
AF

NOVEMBER
MIV
AF

DECEMBER
MIV
AF

ÖREBRO LÄN
2

3

4
7

5
2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

7

7

7

7

6

6

2

15

7

3

7

50

45

26
41

4

22
41

KOMMUNTAL = Kommuntal för 2016 enligt förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner
ANVISNINGAR = Anvisade från Arbetsförmedlingen som godtagit bosättning, anvisade från Migrationsverket som inte ännu mottagits samt de som mottagits i kommun,
från och med 1 januari till och med 17 mars 2016
KVARSTÅENDE = Kommuntal minus anvisningar, från och med 1 januari till och med 17 mars 2016
MIV = Mottagande på anvisning från Migrationsverket
AF = Mottagande på anvisning från Arbetsförmedlingen

52

4

4

4

26

26

26

47

38

4

22
29

Bilaga 2

Fördelning av platser i årsplanering 2016
Årsplaneringen visar fördelningen av det antal personer som ska tas emot i
kommunerna per månad från och med april till och med december 2016.
Följande perspektiv har vägts in i framtagandet av årsplaneringen:
− Personer med uppehållstillstånd på Migrationsverkets
anläggningsboenden samt kvotflyktingar ska kunna erbjudas
bosättning i kommun inom rimlig tid.
− Kommunerna ska ges förutsättningar att förbereda sitt mottagande
och uppnå sina kommuntal.
− Platser på Migrationsverkets anläggningsboenden ska göras
tillgängliga för asylsökande inom rimlig tid.
− Anvisande myndigheter ska ges förutsättningar att planera och
anvisa 21 702 personer för bosättning under året.
I ett första steg har Migrationsverket fördelat de platser som behövs för
kvotflyktingar, utifrån den planering av uttagningar och överföringar av
kvotflyktingar som gjorts tillsammans med UNHCR. Fördelningen har
inriktats på kommuner med erfarenhet av att ta emot kvotflyktingar, samt
där det kan finnas släktingar eller tillgång till specialistsjukvård.
I vissa län föreslås flera kommuner ta emot kvotflyktingar vid samma
tidpunkt för att kunna samarbeta kring mottagandet. Migrationsverket
strävar efter att personer som fungerat som stöd för varandra till exempel
under tiden de bott i flyktingläger, ska kunna bosättas nära varandra. Det har
också säkerställts utrymme för anvisningar från Arbetsförmedlingen i
samtliga län, även om vissa kommuner med lågt kommuntal helt inriktats på
att ta emot personer efter anvisning från Migrationsverket.
Arbetsförmedlingen har tittat på spridningen av mottagandet i sin helhet
över landet och under året. I kommuner med höga kommuntal har
utgångspunkten varit en jämn fördelning av mottagandet över året. Vid låga
kommuntal har Arbetsförmedlingen strävat efter att lägga ett antal på minst
fyra personer vid varje mottagningstillfälle samt spridit mottagandet över ett
färre antal månader. Detta för att ge ökade förutsättningar för en variation av
ensamstående och familjer i mottagandet.
Årsplaneringen har justerats efter önskemål från kommuner.

Bilaga 3

Arbetsförmedlingens rutiner för anvisning och
mottagande 2016
Arbetsförmedlingen strävar efter att ungefär två månader före planerat
mottagande ge kommunen information om antal personer och antal
ensamhushåll respektive familjehushåll som ska tas emot i enlighet med
årsplaneringen. När Arbetsförmedlingen har matchat personer och de har
godtagit erbjudandet om bosättning fattas beslut om anvisning och
mottagande inom en månad före mottagningsdatum.
Endast personer som godtagit ett erbjudande om bosättning kommer att
anvisas till kommunen. Risken att personer avviker minskar ju närmare
mottagningsdatum en person får ett erbjudande om bosättning.
1. Kommunikation på gruppnivå

Kommunen får information om planerat mottagande under en viss månad i
enlighet med årsplaneringen:
-

antal personer
fördelning ensamhushåll/familjehushåll
eventuella behov av bostadsanpassning

Tidsram: cirka två månader före mottagande enligt årsplaneringen.
2. Matchning på individnivå

Arbetsförmedlingen gör en matchning på individnivå som bygger på
personens möjligheter och behov. I största möjliga mån matchas personen
utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv och mot en kommun i närheten av där
personen har vistats på anläggningsboende. Ett erbjudande om bosättning
kan dock ske till vilken kommun som helst i landet. Personen får ett
erbjudande om bosättning till en kommun. Om en person avböjer ett
erbjudande går det vidare till en annan person.
Tidsram: en till två månader före datum för mottagande enligt
årsplaneringen.
3. Beslut om anvisning och mottagande

Beslut om anvisning och mottagande fattas per hushåll när erbjudandet om
bosättning godtagits av personen. Arbetsförmedlingen skickar
bosättningsunderlag med besluten.
Tidsram: inom en månad före datum för mottagande.
4. Mottagande i kommunen

Arbetsförmedlingens bosättningsenhet meddelar aktuell mottagningsenhet
på Migrationsverket till vilken kommun personen har anvisats samt
mottagningsdatum. Migrationsverket får även kontaktinformation, så att
Migrationsverket och kommunen kan ordna personens resa och flytt.
Tidsram: inom en månad före datum för mottagande.

Migrationsverkets rutiner för anvisning och
mottagande 2016
Kvotflyktingar:

1. Enskilda personer och familjer matchas mot kommuner som har
tillgängliga platser vid den tidpunkt då kvotflyktingar ska överföras
till Sverige, enligt den planering som Migrationsverket gjort
tillsammans med UNHCR.
2. Migrationsverket gör en preliminär presentation för kommunen för
att fastställa när anvisning och mottagande kan ske. Denna initiala
kontakt kan tas innan individerna har beviljats uppehållstillstånd,
utifrån en bedömning om sannolikheten att de kommer att bli
aktuella för anvisning. Information om språk, familjestorlek och
särskilda behov som kan vara av vikt för bosättningen delas.
3. I de fall beslut om uppehållstillstånd redan är fattat delas istället ett
bosättningsunderlag med information om familjesammansättning,
medborgarskap, språk, utbildnings- och yrkesbakgrund, samt
eventuella behov av vård eller stöd, alternativt behov av
bostadsanpassning.
4. Kommunhandläggaren ombeds att inom tre dagar bekräfta eller
föreslå justering av det mottagningsdatum som Migrationsverket
angett. Om kommunen och Migrationsverket inte kommer överens
förbehåller sig Migrationsverket rätten att besluta om ett
mottagningsdatum inom 2 månader från beslutet om anvisning.
Eftersom vissa ärenden kan behöva överföras snabbt kan det
efterfrågas möjlighet till att anvisa med en kortare tidsfrist, med
kommunens medgivande.
5. Migrationsverket upprättar en anvisning och beslutar om
mottagningsdatum. Beslut om anvisning skickas till kommunen.
6. Kommunerna får en avisering om anländande kvotflyktingar senast
en vecka före mottagningsdatumet, med uppgift om tidpunkt för
ankomst till flygplats.
7. Kommunen bekräftar mottagandet till Migrationsverket genom den
för ändamålet framtagna blankett som biläggs aviseringen.
Individer i anläggningsboende som inte ingår i etableringen:

Anvisning sker genom matchning utifrån närhetsprincipen så att en individ i
första hand anvisas till sin vistelsekommun, i andra hand till en närliggande
kommun. Därefter följer steg 3-5 ovan. Personerna skrivs ut ur
Migrationsverkets mottagningssystem det datum då mottagande i kommun

ska ske. Personerna får hjälp av aktuell mottagningsenhet att ordna resan till
kommunen, på samma sätt som före den nya lagen.
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1. Bakgrund
Bergslagens kommunalteknik har under ett antal år märkt av en ökad efterfrågan på
kommunal VA-försörjning samtidigt som flertalet mindre kommunala VAanläggningar börjar vara uttjänta och kräver reinvesteringar. Utifrån detta har
Bergslagens kommunalteknik i dagsläget följande planering för samtliga kommuner
inom förbundet.

2. Ljusnarsberg

2.1 Silverhöjden
I Silverhöjden finns ett intresse av att utvidga VA-verksamhetsområdet väster om
riksväg 50, detta med anledning av en närliggande vattentäkt, Norra Hörken, som
försörjer Grängesberg med vatten. Denna utvidgning skulle innebära att knappt 20
fastigheter ansluts till åtminstone kommunalt spillvattennät. Under 2015 genomförs
en förstudie på aktuellt område för att fastställa med vilken teknisk lösning
utbyggnad kan genomföras samt till vilken kostnad.
Kostnaden för investeringen ligger enligt förstudien på ca 4 miljoner kronor
Kostnaderna kan komma att öka pga. förorenad mark och berg mm.
Beslut om genomförandet tas av direktionen under 2016
2.2 Finnhyttan

Inom befintligt vattenskyddsområde finns ett antal fastigheter med enskilda
avloppsreningsanläggningar, dessa planeras att förses med kommunal VAförsörjning dels pga. efterfrågan, dels för tryggandet av säker
dricksvattenförsörjning. Totalt beräknas denna investering krävs 300 000 kr,
inkluderat genomförande och projektering. Tidsplanen planeras efter kommunens
möjligheter till investering.

3. Hällefors
3.1 Saxhyttan
I Saxhyttan finns ett intresse av att utvidga VA-verksamhetsområdet med anledning
av BMB’s inventering som påvisade att de enskilda VA-anläggningarna är i så pass
dåligt skick samt att marken inte gör det möjligt att anlägga effektiva
avloppsreningsanläggningar. Denna utvidgning skulle innebära att knappt 20
fastigheter ansluts till åtminstone kommunalt spillvattennät. Under 2015 har det
genomförts en förstudie på aktuellt område för att fastställa med vilken teknisk
lösning utbyggnad kan genomföras samt till vilken kostnad.
Förstudien kommer att utvärderas under våren 2016.
Slutlig lösning med kostnadsförslag kommer att sammanställas våren 2016
Beslut om genomförandet tas av direktionen 2016
Preliminär datum för genomförande: 2017
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3.2 Sambyggnad Saxhyttefallet och Hällefors
I samband med BMB’s inventering av de kommunala infiltrationsanläggningarna i
Hällefors kommun fastställdes att anläggningen i Saxhyttefallet inom kort måste
rustas och kompletteras med ytterligare reningssteg. I samband med denna
utredning planeras även alternativet att lägga sjöförlagda VA-ledningar mellan
Hällefors och Saxhyttefallet för att på så vis ersätta reningsanläggningen med en
pumpstation. Denna åtgärd skulle reducera driftskostnaden samt på lång sikt
reducera investeringsbehovet. Projektering av detta genomförs under 2016.
• Kostnaden för projektet: ca 1 miljon kronor
• Genomförs: 2016

3.3 Sambyggnad Sikfors och Hällefors
I samband med BMB’s inventering av de kommunala infiltrationsanläggningarna i
Hällefors kommun fastställdes att anläggningen i Sikfors inom kort måste rustas och
kompletteras med ytterligare reningssteg. I samband med denna utredning planeras
även alternativet att lägga VA-ledningar mellan Hällefors och Sikfors för att på så vis
ersätta reningsanläggningen med en pumpstation. Denna åtgärd skulle reducera
driftskostnaden samt på lång sikt reducera investeringsbehovet. Projektering av
detta genomförs under 2016. Genomförandet kommer kräva investeringsmedel
kring 6,5 miljoner kronor.
Beslut om genomförande tas efter utvärderingen av skicket av de övriga mindre
avloppsreningsanläggningar.
3.4 Silvergruvan
Silvergruvan utgör ett samhälle på ca 20 fastigheter och ligger norr i Hällefors
kommun. Föroreningar av bland annat kadmium och arsenik har lett till att
länsstyrelsen förelagd kommunen att lösa dricksvattenfrågan på ett kommunalt
plan.
Kommunen kommer att överklaga beslutet.
Kostnaden för en ledning från Hällefors till Silvergruvan ligger på ca 11 miljoner
kronor.
Preliminär datum för genomförandet: Föreläggandet sätter datum för åtgärden till
2018.
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4. Nora
4.1 Norasjöns östra strand
Utbyggnaden av kommunal VA-försörjning vid Lejonbacken, Vagnskjulsberget,
Alntorp, Brösttorp, Heden mm. kommer att genomföras i etapper, där den första
etappten påbörjas 2015/2016.
4.2 Sambyggnad Öskevik, Mårdshyttan, Born, Stensnäs och Nora

I samband med att de kommunala avloppsreningsanläggningarna i Mårdshyttan och
Öskevik kräver stora reinvesteringar för att klara dagens reningskrav har en
förstudie påbörjats för att utreda möjligheterna att ansluta dessa samhällen till Nora
reningsverk genom sjöförlagda VA-ledningar. Lösningen med sjöförlagda ledningar
öppnar även för möjligheten att ansluta flera områden kring Usken och Fåsjön, tex.
Born, Grindtorp, samt delar av Nora som idag inte är anslutna så som Stensnäs.
Under 2015 genomförs en förstudie för att kartlägga investeringskostnader samt
möjliga intäkter i form av nyanslutningar längs Usken och Fåsjön, förstudien
planeras vara klar under våren 2016. Grovt befäknat kostar en full utbyggnad med
alla sommarstugeområden ca 45 miljoner kronor. Alternativet som finns till denna
utbyggnad är nya avloppsreningsanläggningar i Mårdshyttan och Öskevik samt nytt
vattenverk i Öskevik vilket i sin tur innebär investeringar på minst 3 miljoner samt
högre driftskostnader på längre sikt. Sommarstugeområden kan anses vara samlad
bebyggelse och även där kan kommunen bli förelagd att förse områden med
kommunalt VA.
Preliminär startdatum för utbyggnaden: 2018
Projektet kommer att pågå under flera år.

5

5. Lindesberg
5.1 Sambyggnad Öskevik, Mårdshyttan, Born, Stensnäs och Nora
Se beskrivning av sambyggnationen under punkt 4.2 Nora, Sambyggnad Öskevik,
Mårdshyttan, Born, Stensnäs och Nora.

5.2 Sambyggnad Rockhammar, Spannarboda, Pilkrog, Grönbo och Frövi
Idag finns i Rockhammar, Spannarboda, Pilkrog och Grönbo kommunala vattenverk
som försörjer samtliga samhällen med vatten. Kommunala
avloppsreningsanläggningar finns i Spannarboda och Grönbo, medan det i
Rockhammar finns en reningsanläggning i Billerud Korsnäs regi. Då flertalet av
vattenverket i samhällena har problem med råvattenkvaliteten och
avloppsreningsanläggningarna kräver stora reinvesteringar valdes att utreda
alternativet med VA-ledningar från Frövi. Detta alternativ har utretts i en grov
förstudie genomfört 2014 och 2015, men kräver en mer detaljerad studie för att
fastställa budget. I den grova analysen beräknaskostnaden för att anlägga VAledningar längs hela sträcka från Frövi till Rockhammar, Spannarboda, Pilkrog och
Grönbo till ca 74 miljoner kronor.
BKTs ambition är att starta projektet 2019. Utbyggnaden kommer att genomföras i
etapper och pågå under flera år.

5.3 Sambyggnad Vasselhyttan och Löa
I Löa och i Vasselhyttan finns idag vattenverk som försörjer respektive ort, men då
Löa vattenverk ligger så placerat att det är svårt att upprätta skydd för vattentäkten
utreds möjligheterna att koppla samman dessa med ledningar. Denna sambyggnad
skulle innebära att Löa vattenverk kan läggas ner, och att Vasselhyttans vattenverk
försörjer båda orterna.
Förstudie: 2016
Preliminär datum för genomförande: 2017

5.4 Fornaboda
I Fornaboda finns idag en travbana samt ett antal fastigheter som önskar kommunal
spillvattenanslutning. Detta skulle innebära att Lindesbergs befintliga nät byggs ut
längs riksväg 50 för att kunna ansluta både travbanan och Fornabodaby.
Investeringskostnaden för denna utbyggnad är grovt beräknad till 7 miljoner
kronor.
Preliminär datum för genomförandet: 2021
5.5 Fanthyttan och Sandnäs
I Fanthyttan finns idag kommunalt vattenledningsnät draget längs flera fastigheter
som är anslutna, dock har de flesta fastigheterna kvar enskilda
avloppsreningsanläggningar. BMB har tidigare fått in klagomål från boende i
området vilket resulterat i att BMB önskar kommunalt verksamhetsområde i
området. Investeringskostnaden för denna utbyggnad är grovt beräknad till 13
miljoner kronor.
Preliminär datum för genomförandet: 2024
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5.6 Sambyggnad Resta och Ramsberg
I Resta finns idag en kommunal slambrunn för avloppsvattenrening av ett fåtal
fastigheter. För att slippa stora reinvesteringskostnader för denna anläggning
planeras en pumpstation anläggas tillsammans med VA-ledningar för att bygga
samman Resta med Ramsberg. Detta är inget projekt som resulterar i flera
nyanslutningar utan på lång sikt ett minskat reinvesteringsbehov.
Projekter genomförs 2016

5.7 Vedevåg/Högstaboda
Utanför VA-verksamhetsområdet i Vedevåg finns idag ett flertal fastigheter som
ligger inom räckhåll för kommunal VA-försörjning. Belägna fastigheter ligger mellan
Vedevåg och Högstaboda och har idag enskilda anläggningar för både vatten och
avlopp. Investeringen som krävs för att genomföra denna utbyggnation är grovt
beräknad till 2 miljoner kronor.
Projektet är med i långtidsbudgetten och planeras till år 2023

5.8 Torphyttan
I Torphyttan finns ett antal fastigheter som idag har enskilda
avloppsreningsanläggningar men som önskar en kommunal VA-försörjning. Idag
har Bergslagens kommunalteknik meddelat dessa fastighetsägare att andra
områden prioriteras för kommunal VA-försörjning. Trots detta är Torphyttan ett
område som kan bli aktuellt för utvidgning av kommunalt VA-verksamhetsområde.
Utbyggnaden med kommunal VA-försörjning inom Torphyttan uppskattas kosta 4
miljoner kronor.
Genomförandet beror mycket på om Linde energi breder ut sin verksamhet vilket i
sin tur har följder för exploateringen av flera villatomter i Torphyttan.
Det är i dagens läge oklart om projektet kommer att genomföras, men är med i
långtidsbudgetten för år 2017.

5.9 Gammelbo
I Gammelbo finns ett tjugiotal fastigheter med eget vatten och avlopp.
Vattenverket behöver rustas upp, bland annat har råvattenbrunnen rasat och
pumpen går inte att lufta upp längre.
Avloppsanläggningen är en infiltration som är över 30 år gammal. Även den behöver
rustas för att leva upp till dagens reningskrav.
Den ekonomisk mest fördelaktiga lösningen för Gammelbo är att lägga en ledning i
sjön Glien till Ramsberg. Avståndet till närmaste anslutningspunkt är ca 2km.
• Uppskattad kostnad: ca 2miljoner kronor
• Preliminär datum för genomförande: 2017
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1. Mötet öppnades
2. Val av justerare utöver ordförande
Tex Kihlström.

3. Godkännande av dagordning
Inga övriga frågor lades till dagordningen.

4. Trafikförsörjningsprogrammet
Fredrik Eliasson informerade om det fortsatta arbetet med uppdateringen av Trafikförsörjningsprogrammet.
Uppdraget kommer från Samhällsbyggnadsnämnden och ska vara klart
till sommaren 2016.
Fredrik berättade även om övergripandemål, funktioner och principer.

5. Förstudie hållbart resande
Katarina Bååth informerade om målen med förstudien.
Formell remiss på handlingsplan och förslaget kommer i slutet av april.
Projektet ska leda till att biltrafiken i Östra Mellansverige minskar till
förmån för resande med hållbara transportslag. Detta ska stärka företagens konkurrens-kraft och öka deras möjlighet till kompetensförsörjning.
Vill du veta mer kan du kontakta Katarina Bååth:
Katarina.bååth@regionorebrolan.se
019- 6026374/0706169393

6. En bättre sits/ inriktningsplaneringen, Karin Wallin
En bättre sits:
Information om det fortsatta arbetet samt en blick över det man efterfrågar såsom:
 En infrastrukturplanering med tydlig målsättning
 Genomgripande förändringar i hur vi planerar och använder infrastrukturen
 Djupare analyser av potential i och effekter av överflyttning av
gods från landstransport till sjöfart
 Att ramarna i de regionala planerna bör utökas
 Att åtgärder i gällande plan måste finansieras och avslutas.
Inriktningsplaneringe:
Karin Wallin informerade om det fortsatta arbetet och att uppdraget är
på direktiv från regeringen.
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Karina informerade även trafikverkets roll i att redovisa den ekonomi
som krävs samt att bedöma underhållskostnaderna
Hon berättade kortfattat om slutsatserna från de fyra temagrupperna:
 regional utveckling,
 transporttillgänglighet,
 kollektivtrafik och gods

7. Infrastruktur- och transportdag
Karin Wallin informera om att Region Örebro län, Trafikverket och
Handelskammaren bjuder den 18 mars in till 2016 års infrastrukturoch transportdag.
Vi får besök från Handelskammaren i Oslo och temat för hela dagen
blir hur vi bygger relationer och ökar exporten till Norge.

8. MerKoll Väst etapp 2, Ingela Berndt
Projektet Framtidens kollektivtrafik har ansökt om regionala utvecklingsmedel.
Ingela informerar om att man ska ta fram en framtidsbild för hur busstrafiken i Örebro och från andra delar av länet genom Örebro bör utformas.

9. Fredrik Idevall informerar:
Fredrik informerar om att man har ett projekt på gång kring marknadsföring, tanken är att man ska anställa en person att jobba med just
marknadsföring. Han återkommer med mer information längre fram.

10.Oslo-Stockholm, Clas-Göran Claesson
Region Örebro län, Region Värmland, Karlstads kommun och Örebro
kommun ingår i projektet som innebär att parterna är överens om att
aktivt samverka för en snabbare och driftsäker järnvägsförbindelse på
sträckan Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm. Resan mellan huvudstäderna ska ta högst tre timmar.
Styrgruppen består av en politiker från varje samverkanspart.
Avsikten är att under 2016 bilda ett gemensamt bolag och att anställa
en verksamhetsansvarig medarbetare på heltid.
Bosse Björk tillägger att slutrapporten för Face 2-utredningen som innehåller möjliga dragningar av en ny järnväg kommer i april och kommer då att presenteras för kommunerna.

11.Länstransportplanen
Jobbet fortsätter med en ny länstransportplan för 2018-2029.
Första dialogmötet är planerat i maj 2016.
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12.Projekt Elbilladdinfrastruktur
Projektet har startat, man jobbar b.la. med att titta över hur man kan
köra elbil mellan olika kommuner och städer.
Kommunerna kommer att bjudas till en workshop, prel. datum är 15/4.
Man planerar även en inspiration och kunskapsmöte i anslutning till
motorveckan i Karlskoga i juni, mötet kommer att hållas i Örebro

13.Mötestider 2016
20/5, 16/8 och 14/10.
Mötestider är 09:30-11:30, lokal för respektive möte bekräftas med
kallelsen.

14.Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 11.30.

p 2016.1288
2016-04-07

Målområdesberedningen för Attraktivitet och Infrastruktur

p 2016.1293
2016-04-07
Dnr 2015/497
160405

Christina Pettersson, Ulla Lundqvist, Ulf Axelsson, Mats Seijbolt, Tomas Klockars, Wictoria Johansson,
Jesper Almlöf och Roger Sixtensson.
Inger Griberg del av tiden.

1. Christina öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Roger gick igenom minnesanteckningarna från 160405. Christina kompletterar med kommentarer
runt några av punkterna.
3. Roger för dagens minnesanteckningar.
4. Ulla har besökt Kommunal 8/3 och Inger har besökt Grönbo bygdegårdsförening. Christina och Ulla
har besökt PRO Storå/Guldsmedshyttan och Christina och Inger har besökt SPF
Storå/Guldsmedshyttan. Jonas har lämnat enkäter till föreningar i Fellingsbro, bl.a. Rotary.
5. Något som måste förtydligas i enkäterna avseende fråga 5 och 11 är att det skall bara vara ett
kryss i var kolumn, dvs 3 kryss per fråga.
6. Utskicket till föreningarna har Helena genomfört. Påminnelsemail skickas av Helena, Christina
påminner Helena. Lista på vilka föreningar som fått distribueras till mötesdeltagarna, Christina talar
med Helena.
7. Besöken på skolorna upplevs som ett känsligt ämne vid kontakt med skolansvariga. Nya försök
görs att få besöka skolorna i Fellingsbro, Frövi och Storå.
8. Enkäterna ligger ute tom. 15/5. Delrapport till KS 31/5 för att sedan gå vidare till KF den 21/6.
9. Utdelning av enkäter vid handbollens hemmamatch den 13/4 föreslogs, Ulf undersöker. Besök till
Vedevågs hembygdsförening planeras av Mats. Christina tar kontakt med ryttarföreningen i
Ramsberg. Jesper undersöker möjligheten att målområdesberedningen kan delta vid
Näringslivsförvaltningens monter vid Lindesjön‐runt dagen den 11/5. Ulla står vd Trivselköp i
Guldsmedshyttan den 15/4 kl 14‐16, övriga är välkomna att delta. Nytt försök att stå utanför affärer
ska utföras den 22/4, Christina står vid Trivselköp i Guldsmedshyttan.
Christina skickar marknadsföringstexten till Löabloggen samt Jonas och Daniel samordnar att skicka
in densamma till Fellingsbroportalen. Ramsbergs hemsida kontaktas av Inger för att få in texten även
där.
10. Nästa möte 16/8 kl 14.00‐17.00, Christina återkommer med plats.

Vid anteckningarna
Roger Sixtensson

Lindesbergin kunnan suomen kielen
hallintoalue KUTSUU
suomalaisjuuriset kuntalaiset
avoimeen neuvonpitoo 16/3 klo 17.00
Lindesbergin kirjasto
Teema: Tulevaisuuden vanhustenhoito
suomeksi. Tietoa hallintoaluetyöstä.
Kyselytuokio.

Lindesbergs kommuns finska
förvaltningsområde INBJUDER
medborgare med finska rötter till
öppet samråd onsdag 16/3 kl 17.00
Lindesbergs bibliotek
Tema: Framtidens äldreomsorg på
finska. Information om arbetet.
Frågestund.

Lisätietoa:
Neuvonpidon päämäärä on, sekä antaa informaatiota hallintoaluetyöstä, että neuvotella
kansallisen vähemmistön kanssa heitä koskevissa asioissa. Lindesbergin neuvonpitomuotoa on
muunnettu niin että koko vähemmistöllä olisi mahdollisuus osanottaa neuvotteluihin.
Päiväjärjestys 2016-03-16
1. 17.00 Tervetuloa/Kunnanneuvos Irja Gustavsson
2. Teema: Tulevaisuuden vanhustenhuolto suomeksi. Informaatiota ja keskustelu
3. Informaatiota ja keskustelu neuvonpitomuodon muutoksista
4. Kahvitus ja Kyselytuokio
5. Tämänhetkinen työ hallinto-alueella/Koordinoija Airie Tervaniemi
6. Neuvonpito loppuu viim. Klo 19.00
Huomio! Keskustelun pääkieli on ruotsi. Tarvittaessa käännetään suomeksi.
Medverkande/Mukana myös: Sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Susanne Karlsson. Hoiva ja
hoitohallinnon johtaja Raija Spjuth. Ågårdenin johtaja Anna-Lena Magnusson

Ytterligare information:
Samrådens mål är att både ge information om förvaltningsområdets arbete och att samråda med den nationella
minoriteten i frågor som angår dem. Lindesbergs samrådsform har ändras så att hela minoriteten ges möjlighet
att delta i samråden.
Dagordning 2016-03-16
1. 17.00 Välkommen/Kommunalråd Irja Gustavsson
2. Teema: Framtidens äldrevård på finska. Information och samtal
3. Information och diskussion om ändringen av samrådsformen
4. Kaffe och frågestund
5. Aktuellt inom förvaltningsområdet/Samordnare Airie Tervaniemi
6. Samrådet avslutas senast 19.00
OBS! Samtalspråket är svenska. Vid behov översätts till finska.
Samordnare/Koordinoija: 0581-811 30 airie.tervaniemi@lindesberg.se

www.lindesberg.se/suomeksi
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Tjänsteställe
Regionkansliet

Sekreterare
Marjetta
Leijonhufvud

p 2016.1146
2016-03-29

Protokoll Regionalt samverkansråd
Tid: Fredag den 18 mars, kl 13:00-15:00
Plats: Eken, Eklundavägen 1
Vid protokollet
Marie-Louise Forsberg-Fransson
Ordförande
Justerare: Bo Rudolfsson
Justerat den: 160329
Marjetta Leijonhufvud
Sekreterare
Närvarande ledamöter:
Caroline Dieker (M)
Per Eriksson (S)
Annika Engelbrektsson (S)
Roland Halvarsson (V)
Andreas Svahn (S)
Torbjörn Appelqvist (M)
Annahelena Jernberg (S)
Lars-Göran Zetterlund (C)
Sven-Olov Axelsson (S)
Tony Ring (M)
Katarina Hansson (S)
Mats Hellgren (M)
Bo Rudolfsson (KD)
Kenth Gustafsson (S)
Wendla Thorstensson (C)
Kjell Edlund (S)
Irja Gustavsson (S)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Ewa-Leena Johansson (S)
Ingemar Javinder (S)
Solweig Oscarsson (S)
Helena Vilhelmsson (C)
Maria Haglund (M)
Kenneth Nilsson (S)
Lennart Bondeson (KD)
Ewa Sundkvist (KD)

POSTADRESS
BESÖKSADRESS
Region Örebro län
Eklundavägen 2
Box 1613
Örebro
701 16 Örebro
E-POST regionen@regionorebrolan.se

Askersunds kommun
Askersunds kommun
Degerfors kommun
Degerfors kommun
Hallsbergs kommun
Hallsbergs kommun
Hällefors kommun
Hällefors kommun
Karlskoga kommun
Karlskoga kommun
Kumla kommun
Kumla kommun
Laxå kommun
Laxå kommun
Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Lindesbergs kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun
Nora kommun
Örebro kommun (ersättare för Anders Åhrlin (M))
Örebro kommun
Örebro kommun
Region Örebro län

TELEFON
019-602 70 00

TELEFAX
019-602 70 08

INTERNET www.regionorebrolan.se

ORG.NR
232100-0164

PLUSGIRO
122500-2
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Tjänsteställe
Regionkansliet

Irén Lejegren (S)
Jenny Steen (S)
Jihad Menhem (V)
Katarina Tolgfors (M)
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S)
Mats Gunnarsson (MP)
Torbjörn Ahlin (C)

Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län

Politiska insynsplatser
Anna Ågerfalk (FP)
Per Söderlund (SD)

Region Örebro län
Region Örebro län

Övriga närvarande
Madeleine Andersson
Sören Hedberg
Torbjörn Dybeck
Ola Ström
Karin Björkman
Ulla Lundholm
Harry Lundin
Ewa Lindberg
Christer Lenke
Bo Wallströmer
Jan Nordlund
Anne Andersson
Mats Brantsberg
Marjetta Leijonhufvud
Petter Arneback
Rickard Simonsson

Askersunds kommun
Degerfors kommun
Hallsberg kommun
Hällefors kommun
Karlskoga kommun
Kumla kommun
Laxå kommun
Lekebergs kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun
Örebro kommun
Örebro kommun
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län

Sekreterare
Marjetta
Leijonhufvud
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Tjänsteställe
Regionkansliet

Sekreterare
Marjetta
Leijonhufvud

1. Mötet öppnas
Ordförande hälsade de närvarande ledamöterna välkomna och särskilt
välkommen till Maria Haglund som ersätter Anders Åhrlin under hans
föräldraledighet.
2. Upprop
Se närvarolista ovan.
3. Val av justerare utöver ordförande
Bo Rudolfsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
5. Storregion
Ordförande inledde med att berätta att förslaget väckt många
reaktioner. Politiker kommer tillsammans med tjänstemän att träffas
nästa vecka för att diskutera indelningskomittens förslag. Önskemål
har utryckts att även Värmland bör bjudas in i diskussioner framöver.
Den tillsatta politiska styrgruppen analyserar nu strategi; vilken takt
och vilka steg ska vi ta i den fortsatta processen.
Rickard Simonsson berättade att bland tjänstemän har förslaget skapat
en splittrad bild över om det är genomförbart eller inte. Tempot i
genomförandet diskuteras också dvs. om det är genomförbart redan
2019.
Magnus Persson presenterade bakgrund till förslaget, reaktioner och
kommitténs argument gällande Värmland. Dessutom presenterade han
den fortsatta processen under våren:
21 mars
mars-april
13 april
18 maj
30 juni

”Samtalskrets”
Fortsatt utredningsarbete i ”samtalskretsen” och dialog
med kommittén
SKL seminarium
Indelningskommittén/SKL samrådsgrupp
Indelningskommittén delbetänkande, avseende län som
kan slås samman 2019.

I den efterföljande diskussionen nämndes att det är riksdag och regering som bestämmer hur det slutligen ska se ut. Det är viktigt att vi håller uppe tempot i processen och agerar enigt. Finns det möjligheter att
påverka kartbilden så bör vi påverka enligt vår målbild. Om storregion-
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frågan löser sig så blir de nya större regionerna även områden för
hälso- och sjukvården.
Informationen lades till handlingarna.
6. Arbetet med regional utvecklingsstrategi (RUS)
Yvonne Haneskog presenterade processens projektfaser och betonade
vikten av att processen inkluderande och sker tillsammans med den lokala nivån.
Nu pågår analysarbete som ska presenteras på Regionalt utvecklingsforum den 12 maj. Fortsatt prioriteringsarbete kommer att ske på Loka
den 1-2 september. Därefter kommer fördjupade dialogträffar att
arrangeras under hösten. Remissfasen är planerad februari-april 2017.
Informationen lades till handlingarna.
7. Mötet avslutades
Ordförande tackade ledamöterna för dagens möte och berättade att
nästa Regionala samverkansråd är planerat den 20 maj.

Indelningskommittén
- underlag för samtal om färre och
större regioner

Regionala samverkansrådet 160318

Disposition
• Förslaget
• Reaktioner

• Värmland
• Processen under våren

Indelningskommittén:
Uppdrag
- Väsentligt färre län och landsting
Utgångspunkter
• Jämnstarka regioner
• Kapacitet regional utveckling
• Hälso- och sjukvård
• Befintliga samverkansmönster

Hela län i förslaget
Direktivet:
• Kommuner och arbetsmarknadsregioner ska vara viktiga
byggstenar
• Önskemål från de allra flesta län om att det finns ett värde i
att hålla länet intakt som en del av en större helhet
• Inga justeringar av kommuners tillhörighet i denna karta

Den nya större regionen blir också:
• Område för hälso- och sjukvård (nuvarande
sjukvårdsregioner avskaffas)
• Område för strukturfondsområden – nya NUTS-områden
• Samma geografi för nya länsstyrelserna
• Samma geografi för relevanta sektorsmyndigheter

”Svealand”
Dalarnas, Gävleborgs, Sörmlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro län

Indelningskommittén:
• Starkt men skiftande län – stort län med olika
förutsättningar i olika delar
• Inomregionala balansen
• Delad arbetsmarknadsregion med Stockholm
• Utvecklade samarbeten med Stockholm
• Strukturfonder – 2 områden
• /Uppsala universitet VFU med Dalarna, Gävleborg,
Södermanland och Västmanland/

Befolkning
•
•
•
•
•
•

”Stockholm”
”Västra Götaland”
”Svealand”
”Skåne”
”Östra Götaland”
”Norrland”

2016
2,25
2,2
1,7
1,45
1,2
0,9

2050
3,4
2,7
2,1
1,85
1,4
0,9

Antal kommuner
27
71
64
38
46
44

”Svealand”
• 6 landsting/regioner

Invånare

Kommuner

Utdeb.2016
Landst.

−
−
−
−
−
−

Uppsala
Örebro
Sörmland
Gävleborg
Dalarna
Västmanland

353 000
290 000
283 000
281 000
280 000
263 000
1 750 000

• 2 universitetssjukhus
− Uppsala, Örebro

• 4 universitet + 3 högskolor
− Uppsala, SLU, Örebro
− Mälardalen, Dalarna, Gävle

8
12
9
10
15
10
64

11:71
11:55
10:77
11:51
11:16
10:88

Snitt inkl kommun

32:98
33:11
32:70
33:54
33:60
32:02

Kommuner ”Svealand”

Reaktioner
•
•
•
•
•
•
•
•

Partipolitik – för och emot
Geografier – för och emot
Demokrati
Kommunens placering – regionbyte
Sjukvårdens organisering
Urbaniseringen
Lokalisering av funktioner
Effekter för medborgarna

+/-

Kommittén om Värmland
• Mellan VGR och Värmland finns ett visst samarbete

• Tidigare samgåendeprocess som avbröts
• Strukturfonder – Värmland i Norra Mellansverige
• Mellan Värmland och VGR finns gemensamma
arbetsmarknadsregioner – Åmål (Storfors?)

• Gemensamma Norgegränsen från Strömstad till Eda
• De funktionella sambanden starkare åt sydväst i västra Värmland,
medan vissa kommuner i östra Värmland har ett inte obetydligt
funktionellt samband österut.

• I Värmlands fall finns två uppenbara alternativ, båda med sina
respektive för- och nackdelar. Att lägga samman Värmland åt
sydväst får viss inverkan på den befintliga sjukvårdsregionen,
samtidigt kan det ha goda effekter på tillväxten och den regionala
utveckingen att utveckla de funktionella sambanden gentemot
Västra Götaland.

Värmland om Värmland
(Svar till Indelningskommittén)

Kommittén valde Region Västra Götaland

Fortsatt process
• 18 mars
• 21 mars
• mars – april
• 13 april
• 18 maj
• 30 juni

Regionalt samverkansråd
”Samtalskrets”
Fortsatt utredningsarbete i ”samtalskretsen”
och dialog med kommittén
SKL seminarium
Indelningskommittén/SKL samrådsgrupp
Indelningskommittén delbetänkande

SKL:s roll i den fortsatta processen
 Önskemål om att vårt stöd växlas upp i genomförandeprocessen
 Se över den nuvarande projektorganisationen
 Erbjuda respektive region processledare för arbetet med den
inomregionala balansen m.fl. frågor
 Etablera olika mötesplatser

Sv

Projektet
Örebroregionens utvecklingsstrategi 2030
RUS 2030

Susanne Rosendahl
Utvecklingsledare, Regional utveckling
Projektledare för RUS 2030

Yvonne Haneskog
Utvecklingsledare,
Regional utveckling

Regionalt ledarskap
•

•
•

•

samla aktörer
- från lokal, regional och nationell nivå,
- näringsliv, universitet och högskolor samt det civila samhället
göra prioriteringar
- på kort och lång sikt,
utifrån analyser och ett kontinuerligt lärande
- ta fram en långsiktig och strategisk planering för att uppnå regionala
långsiktiga mål och visioner,
leda och samordna
- utvecklingsprocesser i länet.
Källa: En nationell strategi för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft 2015-2020

Sv

Om projektet - Syfte och effektmål
Syfte
- ta fram en strategi som driver Örebroregionens utveckling mot
satta mål för att uppnå en hållbar regional tillväxt och utveckling.
Effektmål
- skapa bästa möjliga förutsättningar för oss som bor och verkar
i regionen och för de som vill göra det i framtiden inom ramen för
vad som är hållbart*.
* hållbarhetsperspektiv där social hållbarhet är målet, ekonomin
medlet och ekologin sätter ramarna.

Projektfaser
RUS-analys
- Analys av nuvarande RUS
Etablering
- Samla ”input” till vision, målbilder och samhällsutmaningar
- Nätverksmöten, workshoppar, PM mm.
Dialog
- Samla intressenter kring olika samhällsutmaningar
- Dialog om mål och långsiktiga prioriteringar. Skapa samsyn om nuläge.
Remissfas
- Remisskonferens, remisstid 3 mån, vt. 2017

RUS-analys
2014

Etablering
2015 – juli 2016

Dialog
aug. – dec 2016

Remiss
jan. - juni 2017

Utveckling av ny RUS
Bild: Sweco.se

Områden i RUS
Vt 2016

Målbilder & samhällsutm.
12 maj

Mätbara mål + prioriteringar
Ht 2016

Loop 1- ”Input”, ta fram områden i RUS
Input

Via

När

Resultat t ex

Loka

workshop

Aug 15

A , B, C, D…

Förvaltningsdag Reg. Utveckl.

workshop

Sept. 15

…

Visionsdag

workshop

Nov. 15

…

Nämnd Reg.tillv + Sambyggn.

workshop

Feb. 16

…

Perspektivledare

workshop

Feb. + mars 16

…

Perspektivledare

SWOT

Nov.15 - Feb.16

…

Underlags-PM RUS

PM

Feb 16

…

BRO - ledningsgrupp

workshop

Feb - mars16

…

Regionstyrelsen

workshop

april 16

Kommunernas utmaningar

mejl

1 april 16

…

Summering och analys utifrån kriterier

Analys – förslag på kriterier för
områden i RUS
•

•
•
•
•

Möta upp nationella strategins utmaningar
- demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi, social
sammanhållning.
Regional rådighet
Möjlighet att göra skillnad tillsammans
Möta upp regionala svagheter
Bygga vidare på regionala styrkor

Resultat: ca 10 områden/samhällsutmaningar

OBS – kriterierna ska förankras av styrgrupp och politik

Loop 2 - Regionalt utvecklingsforum 12 maj
Område
1
Område
2
Område
3

Workshop
Cafédialog

Område
10
Område
9

Område
4
Område
5

Område
Område
8
6
Område
7

Syfte caféworkshop
- Presentera områdena.
- Stämmer nuläge, målbilder
och prioriteringar om vad vi
ska ta oss an? Är det något
saknas?
- Rösta om målbilder och
prioriteringar.
- Bjuda in till höstens dialoger.

Loop 3 - Dialogträffar under hösten
Priori
-tera

Område 1

Område 2

”Insatsområde”

Loka
1-2/9

Område 3

RS
juni
Område
1

Område
2
Område
3

Workshop
Cafédialog
12/5

Område
10

Område
9
Område
8

Område
4

Område
5

Område
7

Område
6

Möte 1
Möte 2
Möte 3
Möte 4

Område 4

Område 5

Område 6

”Insatsområde”

Område 7

Område 8

Möte 1
Möte 2
Möte 3
Möte 4

Område 9

Område 10

”Insatsområde”

Område 11

Område 12

Möte 1
Möte 2
Möte 3
Möte 4

Sept. -16

Dec. -16

Samla intressenter kring respektive ”insatsområde”
Processledare i varje grupp
Syfte:
1) Gemensamt lärande, samsyn om nuläge, formulera mål och
prioriteringar, underlagstexter till RUS.
2) Utveckla processmetoder för regionalt utvecklingsarbete.

Remissfas
•
•
•
•
•
•
•

Uppföljning och utvärdering av processmetoderna
Utveckling av en lärandeplan kopplat till RUS-genomförandeprocess.
Skriva fram remissversion.
Remisskonferens
Remiss 3 månader , ca februari – april 2017
Bearbetning och redovisning
Beslutsunderlag klart

Välkommen att delta!
www.regionorebrolan.se/rus
12 maj Regionalt utvecklingsforum
Dialoggrupper hösten 2016

Tack!
yvonne.haneskog@regionorebrolan.se

25. NYTT - Utökat borgensåtagande för Tallen i Frövi
Ärendebeskrivning

Lindesbergs kommun har sedan tidigare ett borgensåtagande om 65 Mnkr för den
kooperativa hyresrättsföreningen Tallen.

Kooperativa hyresrättsföreningen ansöker i en skrivelse daterad den 20 april 2016 om ett
utökat borgensåtagande om 95 Mnkr för nybyggnation av 39 lägenheter i Frövi.
25.1. Handlingar
Utökat borgensåtagande Tallen.pdf (inkluderad nedan)
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2016-04-20
Dnr 2016/166

26. NYTT - Utbyggnad av fiber - samarbetsavtal fiber till Lindesbergs
kommun
Ärendebeskrivning

Fibergruppen AB erbjuder kostnadseffektiva läösningar för fiber till fastigheter och
samarbetar med kommuner, bredbandsoperatörer, villaägarföreningar m.fl. Fibergruppen
erbjuder Lindesbergs kommun att ta hand om hela processen från information till
färdig byggnation i syfte att genomföra kommunens bredbandsmål om att nå 90 % på
landsbygden med fiberuppkoppling som möjliggör en hastighet upp till 1000 Mbit/s.

Kommunchefen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 22 april 2016 att
kommunstyrelsen ska besluta att teckna samarbetsavtal med Fibergruppen AB för
utbyggnad av fiber i syfte att uppnå målet om 90 procents möjlighet till anslutning på
landsbygd i Lindesbergs kommun samt att i investeringsbudget för 2018 avsätta 4 Mnkr för
detta ändamål.
26.1. Handlingar
utbyggnad av fiber - samarbetsavtal fiber.pdf (inkluderad nedan)
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