KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen tisdag den 13 juni 2017,
kl 9:00 i Näset, kommunhuset
Irja Gustavsson
Ordförande
Ledamöter
Irja Gustavsson, ordförande (S)
Linda Svahn (S)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Kristine Andersson (S)
Per Söderlund (SD)
Daniel Andersson (S)
Anniette Lindvall (M)
Bengt Storbacka (S)
Jonas Bernström (S)
Virosa Viberg Sverigedemokraterna
Jonas Kleber (C)
Ingrid Åberg (KD)
Susanne Karlsson (C)
Vakant (C)
Bengt Evertsson (MP)

Sofie Östlund
Sekreterare
Ersättare
John Omoomian (S)
Hans-Olof Hake (S)
Lillemor Bodman (M)
Margareta Ahlm (S)
Mats Seijboldt (SD)
Linda Andersson (S)
Jan Hansson (M)
Dan Walterson (S)
Maria Odheim Nielsen (V)
Vakant (SD)
Johan Andersson (C)
Göran Gustavsson (-)
Jenny Larsson (C)
Christina Pettersson (C)
Inger Griberg (MP)

Föredragningslista
Nr.

Ärende

Dnr

Val av justerare
Förslag: Linda Svahn (S) med Pär-Ove
Lindqvist (M) som ersättare.
Justering sker onsdag den 21 juni 2017
kl.13.00 på sekreterarens rum.

Beslutsärenden
1.

Mål och budget 2018-2020

KS 2017/135

Föredragande Tid

2.

Kommunstyrelsens månadsrapport maj 2017

KS 2017/151

3.

Reviderat styrdokument kris och beredskap
för mandatperioden 2015-2018

KS 2017/239

4.

Anslag för revisorerna i
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
2017

KS 2017/205

5.

Dokumenthanteringsplan för elevhälsans
medicinska insats - förslag

KS 2017/153

6.

Förslag till nya föreskrifter för Notkojuddens
naturreservat

KS 2017/200

7.

Uppföljning av ungdomspolitisk strategi
2016

KS 2017/215

8.

Samråd om översiktsiktsplan för Hällefors
kommun

KS 2017/229

9.

Samråd om översiktsplan för Arboga
kommun

KS 2017/246

10.

AKK2016/408
Ny detaljplan för Brodalen 1:1 ny grundskola
i Lindesberg

11.

Uppföljning av Funktionsnedsättning inget
hinder 2016

KS 2017/233

12.

Revidering av styrnings- och ledningssystem
för kommunkoncernen

KS 2017/234

13.

Bidrag för Örebro läns
nämndemannaförening 2017

KS 2017/247

14.

Dialog Linde Stadshus

15.

Framtagande av ny detaljplan för Hästen 1:2,
Lindesås 1:1 Kristinaskolan

KS 2017/254

16.

Framtagande av ny detaljplan Sjövallen torp
1:127

KS 2017/255

17.

Svar på motion från Ingrid Åberg (KD) om
iordningställande av kolonilotter

AKK2016/441

18.

Svar på motion från Bengt Evertsson (MP)
om biblioteket som mötesplats med
verksamhet i ständig utveckling

AKK2016/381

19.

Svar på medborgarförslag om att bygga
lägenheter i Frövi

AKK2016/374

20.

Delegationsärenden

21.

Meddelanden

Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

STYRDOKUMENT KRIS & BEREDSKAP
Dnr

Antagen KS § 24, 2016-02-16
Reviderad 2017-04-20

STYRDOKUMENT KRIS OCH BEREDSKAP FÖR
MANDATPERIODEN 2015-2018
Bakgrund
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ersätter årligen kommunerna, enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544), med ett fastställt belopp. För Lindesbergs kommun innebär det ca 630 tkr. Åtagandet innebär att
kommunen ska uppfylla en god beredskap inför extra ordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap.
Lindesbergs kommun har sedan mars 2011 ett samverkansavtal med Nerikes
brandkår om krisberedskap och säkerhetsarbete, vilket innebär att Lindesbergs
kommun köper 50 procents tjänst för detta arbete (säkerhetskoordinator).
Den ekonomiska ersättningen från MSB kommer finansiera lönen för
säkerhetskoordinator samt arbetet som framgår av kommunens verksamhetsplan
för mandatperioden, utbildnings- och övningsplan för mandatperioden samt de
årliga aktivitetsplanerna.

Målet med styrdokumentet enligt överenskommelsen
Styrdokumentet ska innehålla:
 En beskrivning av arbete och åtgärder som kommunen ska göra under
mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt hur
man ökar förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet.


En beskrivning av hur kommunen ska fullgöra åtaganden som beskrivs i
överenskommelsen, hur ersättningen ska användas. Samverkansersättningen
ska särskilt redovisas.



En övnings- och utbildningsplan för perioden.



En plan för hur kommunen ska hantera en extraordinär händelse, hur
kommunens krisledning ska kunna hantera en extraordinär händelse, vilka
lokaler med teknisk utrustning som kan användas för krisledning.

Syfte
Syftet med dokumentet är att ge en samlad bild över krisberedskapsarbetet i
Lindesbergs kommun under mandatperioden 2015-2018.

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
Plusgiro 12 31 60-4
Bankgiro 821-3134

O rganisationsnr:
212000-2015
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Kommunernas åtaganden och ekonomisk redovisning
Kommunernas uppgifter framgår av LEH kapitel 2 och 3 och delas in i
följande verksamheter:


Risk- och sårbarhetsanalyser



Planering



Geografiskt områdesansvar



Utbildning och övning



Rapportering



Höjd beredskap

Risk- och sårbarhetsanalys
Syftet med att göra en risk- och sårbarhetsanalys är att kunna förutse vilka risker
inom samhällsviktig verksamhet som kan inträffa och att analysera dessa. Vad
kan inträffa i Lindesbergs kommun, och vad är sannolikheten att det inträffar. Om
det inträffar – vad blir konsekvensen för samhället. Resultatet av arbetet ska
värderas, sammanställas och beslutas i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA).
Mandatperiodens risk- och sårbarhetsanalys har utgått från kommunens
samhällsviktiga verksamheter, vilka kritiska beroenden som finns för att kunna
bedriva verksamheten på en lägsta acceptabel nivå, en översiktlig analys av vilka
händelser som kan slå ut verksamhetens beroenden samt vilka sårbarheter och
brister som finns i den samhällsviktiga verksamheten. I slutet av analysen har
kommunen identifierat behov av åtgärder som behöver göras under
mandatperioden för att stärka kommunens krisberedskap.
Planering
En plan för hantering av extraordinära händelser ska finnas. Lindesbergs
kommun har en krishanteringsplan som är antagen av kommunfullmäktige. I
kommunens förvaltningar bedrivs redan planering för att reducera sårbarheter
som kan orsaka allvarliga samhällsstörningar.
Geografiskt områdesansvar
Kommunen ska inom sitt geografiska område verka för att olika aktörer i
kommunen samverkar för att skapa ett säkert ställe, minska riskerna och öka
förmågan att hantera de samma.
Lindesbergs kommun samverkar med Kommunerna i Norra Örebro Län, KNÖL,
Hällefors, Ljusnarsberg och Nora. Kommunerna inom KNÖL har ett gemensamt
tekniskt kommunalförbund, Bergslagens kommunalteknik och gemensam
myndighetsnämnd och förvaltningsorganisation, Bergslagens Miljö- och
Byggnadsnämnd.
Lindesbergs kommun ingår i kommunförbundet Nerikes brandkår där kommunen
samverkar med Örebro, Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Laxå, Askersund och Nora
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om räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet. Nerikes brandkår utgör
en viktig resurs i hanteringen av extraordinära händelser. Genom avtal, lagar och
förordningar ska Nerikes brandkår bistå medlemskommunerna med stabs och
ledningsverksamhet vid större händelser, säkerställande av kommunikation
mellan SOS Alarm och kommunernas krisledningsorganisationer. Kommunen är
from juli -2013 anslutet till Rakel. Rakel är ett tekniskt ledningsstöd med
nationell utbredning som hela krisberedskapssystemet har tillgång till.
Inom länsstyrelsen i Örebro län finns även kompetens i form av deras avdelning
för beredskaps och säkerhetsfrågor. I länet har Länsstyrelsen organiserat
samverkan under namnet T-sam - Krissamverkan i Örebro län. T-sam syftar till
att aktörerna i Örebro län samverkar gränsöverskridande med öppenhet och
ömsesidigt utbyte mellan organisationerna. Samverkan mellan länets kommuner,
Region Örebro län, Länsstyrelsen, kommunala räddningstjänster och Polisen.
Kopplat till denna finns även kontakter i form av de övriga
beredskaps/säkerhetssamordnarna i länet.
Bergslagens Civilförsvarsförening har bildat en Frivillig Resurs Grupp (FRG)
som kommunen kan utnyttja.
Samverkansersättning
Vid en långvarig samhällsstörning kan det i mindre kommuner vara svårt att ha
tillräckligt med personal som orkar och kan leda en krisorganisation en längre tid,
kanske en vecka. Därför har de fyra kommunerna Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg
samt Hällefors (KNÖL) samverkat de senaste åren när det gäller utbildning så att
det finns en gemensam grund att stå på i händelse av att en kommun behöver ta
hjälp av en annan kommun vid olika samhällsstörningar (främst genom
Samhällsbyggnad Bergslagen och POSOM). Vidare har man haft stabs- och
ledningsmetodik i Lindesberg och Nora kommuner. Stabschefs-utbilning har man
också haft gemensamt med andra kommuner i länet.
Det kan vara svårare att ordna en gemensam övning eftersom vissa delar kan efter
önskemål vara kommunspecifika samt att det är ganska nytt att arbeta/utbilda
tillsammans. Dessutom ser organisationerna olika ut men kan så småningom
komma att likna varandra efter samarbete och utbildningar. Redan idag kan man
skönja likheter mellan kommunerna. Lindesberg tillsammans med Nora kommun
har tecknat avtal med c:a 70 personer som tillsammans bildar en Frivillig
Resursgrupp (FRG Bergslagen). Krishanteringsråd finns, där olika
samverkansaktörer ingår. Kommunen ingår i olika samverkansnätverk där
länsstyrelsen är sammankallande.
Utbildning/övning
Den kommunala organisationen bör utbildas och övas kontinuerligt.
Organisationen ska förberedas för saker som kan förutses men även för oväntade
händelser. Enligt lagen ska det finnas en plan för hur, när och vad som
kommunen behöver öva och vilka som behöver utbildningen.
Rapportering
Vid en samhällsstörning ska kommunens krisledningsgrupp kunna sammanställa
och förmedla en lägesbild till ansvariga myndigheter. Kommunen ska också
kunna ta emot och dela information med berörda aktörer med stöd av den teknik
som tillämpas nationellt för ledning och samverkan i kris. I kommunen finns fyra
Rakelenheter och fyra personer har fått utbildning. Det är kommunens ambition
att fler ska lära sig Rakel och även kunna fortsätta kommunicera via Rakel vid
samverkanssamtal. Informatörerna i kommunen använder Webbaserat
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Informations System (WIS) och kan även rapportera genom det. Rapportering
om lägesbild, vad som hänt etc. kan också förmedlas via telefon och e-post. I
samband med nuvarande flyktingkris har fler inom kommunen tillgång samt
introducerats i WIS. (WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem
framtaget för att underlätta informationsdelning mellan aktörerna i det svenska
krishanteringssystemet före, under och efter en kris). Kommunen planerar också
att ansluta sig till Lync. (Lync som är ett samarbetsverktyg från Microsoft som
innebär att man på många olika sätt kan kommunicera, dela dokument mm. med
andra Lync-användare.)

Höjd beredskap
Kommunen har ett varningssystem för varning till allmänheten. Det är Nerikes
Brandkår som sköter underhåll och tester av systemen. Omvärldsbevakning som
signalerar om kommunens krishanteringsorganisation behöver utbildas i höjd
beredskap ska ske kontinuerligt.

Ekonomisk redovisning
Kommunernas arbete med förberedelser för och hantering av extraordinära händelser är en
integrerad del av det verksamhetsansvar som åligger respektive ansvarig chef och berörd
politisk instans. Med det som grund avsätts både personella och ekonomiska resurser i
verksamheten för planering, utbildning, övning och anskaffning av utrustning och materiel
utifrån de behov som respektive förvaltning/verksamhet har.
Som komplement till kommunens planering används även det statsbidrag som årligen utbetalas
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att delfinansiera verksamheten.
Statsbidragets konstruktion har beslutats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och
Sveriges kommuner och landsting och gäller för perioden 2014-2018. Statsbidraget består av
följande delar (i prisläge januari 2014):
Utbetalning av 2:4 anslaget 2015
a) Grundbelopp - för att hålla en funktion med erforderlig
kompetens för samordning av kommunens uppgifter i
krishanteringssystemet
b) Verksamhetsersättning - för genomförande av
planering, risk- och sårbarhetsanalyser, övning m.m.
utbetalas 12,75 kr/invånare under förutsättning att
kommunen fullgjort sina uppgifter

280 000

294 004

c) Ersättning för utomhusvarning - 1 100 per larmsändare

8 800

d) Samverkansersättning - stimulering av kommunerna att
samverka med aktörer utanför det geografiska området.
Bidraget utgår med 2,10 kr/invånare under förutsättning
att kommunen fullgjort sina uppgifter

48 400

Summa ersättning

632 004
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Under 2015-2018 planeras följande aktiviteter:
1. Risk och Sårbarhetsanalys
Anta en ny RSA som sedan ständigt ska var föremål för revidering och
uppföljning.
Genomfört/Revidering 2017
Ansvar: Kommunens förvaltningar, kommunala bolag och säkerhetskoordinator
2. Utbildning/övning för krisledning
Genomföra utbildning/övning för kommunens krisledningsgrupp och krisledningsnämnd samt inkluderande POSOM och FRG (Frivillig resursgrupp).
Ansvar: SK
Pågående
3. Utbildning/stab och ledningsmetodik
Repetitionsutbildning i stabs- och ledningsmetodik för tjänstemannanivå.
Målgrupp är Krisledningsgruppen (ordinarie medlemmar och ersättare) i
Lindesbergs kommun.
Ansvar: SK
Pågående
4. Gemensamma utbildningar för länets kommuner
Länets beredskapssamordnare planerar att anordna gemensamma utbildningar för
länets kommuner i stab/ledningsmetodik, stabchefsutbildning,
kriskommunikation m.m. Fördelar med detta är att man delar på kostnader, får
inblick i andra kommuners organisationer, dela erfarenheter m.m.
Ansvar: SK/KC
Pågående
5. Utbildning i medieträning
Genomföra kompletterande utbildning i mediekommunikation för chefer och
arbetsledare inom kommunen. Endagsutbildningar i mån av tid.
Ansvar: Kommunchef (KC)
Pågående
6. Utbildning och övning ”Hot och Våld”
Barn och utbildningsförvaltningen genomförde 2016 dels en utbildning samt en
övning i hot och våld. Socialförvaltningen planerar att genomföra en liknande
utbildning för sin personal som är anpassad för deras verksamheter.
Ansvar: BUF/Soc./Övriga förvaltningar med behov/SK
Pågående
7. POSOM
Regelbundna möten och övningar under mandatperioden. Sammankallande
ansvarar tillsammans med gruppen för planeringen och samarbete med utsedd
säkerhetskoordinator inom Nerikes brandkår.
Ansvar: Sammankallande POSOM Pågående
8. Styrel
Planeringsomgång nummer 2 genomförs under 2015, Styrel är till för planering
och prioritering av samhällsviktiga verksamheter vid en effektbrist på el.
Ansvar: SK
Genomfört
9. Rakel/WIS/Lync
Återkommande interna övningar och samverkansövningar som länsstyrelsen
anordnar.
Pågående
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Ansvar: SK tillsammans med delar av krisledningsgrupp
10. FRG-övningar/utbildningar
Övningar med FRG tillsammans med olika kommunala verksamheter för att se
hur FRG kan stötta vid en kris.
Ansvar: SK/FRG
Pågående
11. Säkerhetskyddschef
Under mandatperioden utreda behovet av att inrätta funktion som
säkerhetsskyddschef.
Ansvar: KC
Åtgärdat 2017
12. Övnings- och utbildnings plan
Revidering av övnings- och utbildningsplan.
Ansvar: SK
Pågår
13. Pandemiplan
Revidering av pandemiplan. Görs i samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialförvaltningen i Lindesbergs kommun.
Ansvar: SK
Vid behov
14. Krispärm
Se över krispärmen och uppdatera med t.ex. telefonlistor och resurser.
Ansvar: SK + förvaltningschefer
Pågår ständigt
15. Krishanteringsråd
Kommunen har enligt lagen LEH (2006:544) ett s.k. geografiskt områdesansvar.
Ett krishanteringsråd är ett forum för representanter från olika aktörer inom
kommunens geografiska område. Krishanteringsrådet är representerat av
Kommunens förvaltningschefer, Kommunala bolag, Polisen, Region Örebro län,
Nerikes Brandkår samt Säkerhetskoordinator.
Ansvar: SK+ kommunchef
Två möten per år
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Utbildnings- och övningsplan 2015-2018
2015

2016

2017

2018

Krisledning
Krisledningsnämnd

Information i
stab/ledningsmetodik

Information i
stab/ledningsmetodik,
involverade i
någon
start/larmövning

Information i
stab/ledningsmetodik,
involverade i någon
start/larmövning

Krisledningsgrupp/
kommunledning

Start/larmövning,
utbildning i
stab/ledningsmetodik,
stabch.utbildning, utb.
i WIS/Rakel

2 övningar

Återkommande
start och
larmövningar

Återkommande start
och larmövningar

Adjungerande
krisledningsgrupp

Utbildning
kriskommunikation
och övning

Övning

Återkommande
start och
larmövningar

Återkommande start
och larmövningar

Nyckelpersoner

Utbildning

Övning

Utbildning

Övning

Kommunikation
-senhet

Utbildning/övning
WIS, Rakel,
kriskommunikation

Övning Linus, Rakel,
WIS, Utbildning
stab/ledningsmetodik

Återkommande
start och
larmövningar

Återkommande start
och larmövningar

POSOM-ledning

Utbildning/övning

Utbildning/övning

Utbildning/övning

POSOM-stödgrupp

Utbildning/övning

Utbildning/övning,
Utbildning
stab/ledningsmetodik
Utbildning/övning

Utbildning/övning

Utbildning/övning

Hot och våld,
utbildning och övning

Utbildning/övning

Utbildning/övning

Förvalt./aktörer
Barn/utbildning

Utbildning/övning

Kultur/fritid

Social

Utbildning/övning

Utbildning/övning

Kommunala bolag

Övning

Kommunalförbund

Övning

Hot och våld,
utbildning, utbildning
i stab och
ledningsmetodik
Utbildning i stab och
ledningsmetodik

Frivillig resursgrupp (FRG)

Utbildning/övning

Utbildning/övning
Utbildning i stab och

Hot och våld,
utbildning och
övning, om behov
finns
Hot och våld,
utbildning och
övning
Start/larmövning

Utbildning/övning

Start/larmövning

Start/larmövning

Start/larmövning

Utbildning/övning,
involverade i

Utbildning/övning,
involverade i någon
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ledningsmetodik

någon
start/larmövning

start/larmövning

Exempel på utbildning
Stab/ledningsmetodik
(grundutbildning/repetition)

Rakel
(grundutbildning/repetition)

WIS
(grundutbildning/repetition)

POSOM-ledningsgrupp

Medieträning för politiker
och tjänstemän

Stabchefsutbildning
(grundutbildning/repetition)

Kriskommunikationsutbildning

FRG genom CFF

Lync, om kommunen beslutar
att ansluta sig till Lync

Utbildning, Hot och våld

Exempel på övning
Start och larmövning för
krisledningen
Övning, Hot och våld

Rakel

WIS

Lync, om kommunen
beslutar att ansluta sig till
Lync

FRG genom CFF samt ihop
med kommunen

Kriskommunikationsövningar

Förvaltningsvisa övningar,
scenario efter önskemål

Beräknad budget för mandatperioden 2015-2018, tkr
Nerikes brandkår, säkerhetskoordinator
RSA
Styrel
RAKEL (övning/utbildning)
Utbildning Krisledning
Utbildning Kommunal samverkan
Utbildning Medieträning
Utbildning och övning ”Hot och Våld”
Grundläggande krisledningsutbildning FRG
POSOM
FRG
Samverkansersättning
Krishanteringsråd
Oförutsett
SUMMA
KC = Kommunchef
SK = Säkerhetskoordinator
FRG = Frivillig Resurs Grupp
CFF = Civilförsvarsförbundet

1 120
300
60
50
240
120
120
400
40
320
80
50
50
150
3 100

BUN 2016/28-4

KS 2017/153-3
Barn- och utbildningsförvaltningen
Elevhälsans medicinska insats

Dokumenthanteringsplan för elevhälsans
medicinska insats
Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
Elevhälsans medicinska insats

Fastställt av: Kommunstyrelsen
Datum: 201x-x-x § x
För revidering ansvarar: Barn- och utbildningsnämnden
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Barn- och utbildningsnämnden
Dokumentet gäller för: Elevhälsans medicinska insats i Lindesbergs kommun
Dokumentet gäller till och med: Ny revidering
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Elevhälsans medicinska insats

Bakgrund
Varje myndighet ansvarar för sina allmänna handlingar. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om
gallring av de egna handlingarna. Beslut om bevarande eller gallring gäller tillsvidare, d.v.s. intill dess
att ett nytt beslut fattas. För att gallringsråd ska kunna tillämpas måste ansvarig nämnd besluta om
detta. Planen ska sedan fastställas av arkivmyndigheten. I Lindesbergs kommun är Kommunstyrelsen
arkivmyndighet.
Syfte
Utifrån gällande lagstiftning är dokumenthanteringsplanen ett styrdokument och ett verktyg för att
skapa en enhetlig hantering av dokument inom elevhälsans medicinska insats (EMI) - tidigare
benämnd Skolhälsovården.
Vårdgivare ansvarar för att säkerställa (enligt SOSFS, 2008:14 (M)):
•
•
•
•

Att patientuppgifter i vårdgivarens dokumentation är åtkomliga och användbara för den som är
behörig (tillgänglighet)
Att patientuppgifterna är oförvanskade (riktighet)
Att obehörig inte kan ta del av patientuppgifterna (sekretess)
Att det i sådana informationssystem som helt eller delvis automatiserade är möjligt att i efterhand
entydigt kunna härleda utförda aktiviteter till en identifierad användare (spårbarhet)

Planen föreskriver vilka handlingstyper som förekommer, huruvida de ska bevaras (sparas för alltid)
eller gallras (förstöras) och var handlingarna är förvarade.
Finns handlingen inte med i dokumenthanteringsplanen ska den bevaras. Planen ska gås igenom av
arkivansvarig och arkivredogörare med stöd av kommunarkivet minst en gång om året och revideras
vid behov.
Regler, råd och rekommendationer
EMI är en del av hälso- och sjukvården vilket innebär att det regelsystem som gäller för sjukvården
även gäller för EMI. Rutiner för informationshantering och journalföring i EMI regleras på nationell
nivå av (SFS, 2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS, 2008:14).
Arkivlagen (1990:782), SKL:s Gallringsråd nr. 6 – Bevara eller gallra – Råd om patientjournaler och
övrig vårddokumentation i Landsting/region och kommun och Socialdepartementets uttalande kring
journalhandlingar (dnr 50-8092/2002) har beaktats vid upprättandet av planen.
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Journalhanteringssystemet PMO
PMO är det elektroniska journalhanteringssystem som används för all journaldokumentation inom
EMI. Här hanteras och förvaras alla elevhälsojournaler och kringliggande dokumentation kring elever.
CGM, leverantör av PMO, ansvarar för att datajournalsystemet möjliggör att följa lagar och
föreskrifter gällande tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet. I händelse av byte av
leverantör finns exportmöjligheter till arkivbeständiga filformaten XML och PDF/A samt möjligheten
att skriva ut journalerna på papper.
Lindesbergs kommun är ägare av alla uppgifter i journalhanteringssystemet PMO och har även
fullständig tillgång till systemets databaser och dess uppgifter. Informationen ligger på servrar i
Lindesbergs kommun och säkras genom dagliga backups.
Arkivbox - Mellanarkivlösning
I PMO finns en arkivbox där avslutade elevhälsojournaler avställs. Arkivboxen i PMO har samma
säkerhet som aktiva journaler i systemet och är en klassad medicinskteknisk produkt och är CE märkt
enligt läkemedelsverkets riktlinjer för CE Märkning. Produkten klassificeras som Klass I.
Förklaring:
PMO är en aktiv medicinteknisk produkt. Enligt Regel 12, Bilaga 9 i LVFS (Läkemedelverkets
föreskrifter) 2003:11 ska alla aktiva medicintekniska produkter, för vilka inga andra regler i avsnitt 3
är tillämpliga, tillhöra klass I. Klassificeringen överensstämmer med resonemang om PACS (Picture
Arciving and Communication systems) i Manual on Borderline and classification in the community
regulatory Framework for Medical Devices (version 1.12 from 2012-04) och beskrivningen i MEDICAL
DEVICES: Guidance document - Classification of medical devices (MEDDEV 2. 4/1 Rev. 9 June 2010).

Scanning
Socialstyrelsen har i skrivelse till Socialdepartementet (dnr 50-8092/2002) gjort ett vägledande
uttalande där man anser att kravet på bevarande av journalhandlingar är uppfyllt om man framställer
en likalydande kopia. Journaler som skannas bör mot bakgrund av detta kunna gallras en tid efter
skanning om gallringsbeslut för detta finns (dokumenthanteringsplan likställs med gallringsbeslut),
och om rutiner för kvalitetskontroll etablerats som ger en betryggande garanti för att den skannade
kopian är likalydande med originalet. Enligt Gallringsråd nr. 6 – Bevara eller gallra – Råd om
patientjournaler och övrig vårddokumentation i Landsting/region och kommun finns inte några
särskilda krav på att originalhandlingar måste bevaras i bevissyfte, och man behöver inte bevara
namnteckningar i original.
Utifrån ovanstående vägledande uttalanden scannar Lindesbergs kommun alla journalhandlingar
inom EMI till journalhanteringssystemet PMO.
För att säkerställa långtidsbevarande av elektroniska journaler i Lindesbergs kommun tillförs
inskannade dokument i formatet PDF/A-1 (ISO 19005-1:2005, IDT), enligt Riksarkivets
rekommendationer (RA-FS 2009:2). I fall där dokumentationen är i färg och färgen är av betydelse för
att rätt förstå handlingen, ska handlingen skannas in i färg.
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Dokumenten som scannas framgår i ”Lindesbergs kommuns dokumenthanteringsplan gällande
Elevhälsans Medicinska Insats” sid. 6

Pappersjournaler
Alla elevhälsojournaler ska hållas inlåsta så att obehöriga inte på något sätt kommer åt dem. De ska
förvaras i ett brandsäkert dokumentskåp eller i ett för arkiv godkänt närarkiv.
Pappersjournalerna ska förvaras hos skolsköterskan i fem år efter att eleven slutat innan de
slutarkiveras. Om elev flyttar från Lindesbergs kommun, slutar i förtid eller avlider skall journalen
finnas kvar fem år hos skolsköterskan innan den skickas till kommunarkivet för slutarkivering.
Efter slutarkivering hos kommunarkivet övergår ansvaret för handlingarna till arkivmyndigheten
(Kommunalt arkivreglemente för Lindesbergs kommun Antaget av KF § 73/2015).
Innan elevhälsojournalerna levereras till kommunarkivet sorteras BVC-journalerna ut och skickas
tillbaka till Regionarkivet i Örebro län.
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Lindesbergs kommuns dokumenthanteringsplan gällande Elevhälsans Medicinska Insats

Journaler

Efter inskanning till PMO kan pappershandlingar tillhörande digitala elevhälsojournaler gallras. Kontrollera att hela dokumentet är läsbart efter inskanning.
Journalhandlingar ska alltid skannas in i formatet PDF/A. I fall där dokumentationen är i färg och färgen är av betydelse för att rätt förstå handlingen, ska
handlingen skannas in i färg.
Handlingstyp

Förvaring

Bevara/gallra

Anmärkning

Slutarkivering

Elevhälsojournal, digital

Journalföringssystemet PMO

Bevaras* se anmärkning

*Pappershandlingar tillhörande
digitalt upprättade
elevhälsojournaler skannas in i
formatet PDF/A1, samt i färg,
och sedan tillföras till
elevhälsojournalen i PMO.

Digitala elevhälsojournaler
bevaras i PMO:s arkivbox i
avvaktan på digital långtidsbevaring/e-arkivering.

Efter inskanning till PMO kan
pappershandlingar gallras.
Kontrollera alltid läsbarheten
på den digitala handlingen
innan gallring av
pappershandlingar.
Elevhälsojournal, papper

Skolsköterskans närarkiv

Bevaras

5 år efter sista anteckning
skickas elevhälsojournalen till
kommunarkivet.

1

PDF/A begränsar PDF genom att förbjuda vissa funktioner som finns i PDF i syfte att säkerställa att dokumentet kan visas och användas för obestämd framtid. Källa:
https://riksarkivet.se/pdfa#2
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Handlingstyp

Förvaring

Bevara/gallra

Anmärkning

Slutarkivering

Lånad
Barnhälsovårdsjournal

Arkivskåp hos skolsköterska

Skickas till
Landstingsarkivet efter
avslutad skolgång, senast
när eleven slutat årskurs 9

Innan elevhälsojournalen
förs över från skolår 9 till
gymnasieskolan scannas
vaccinationsuppgifter från
BVC-journalen till den
digitala elevhälsojournalen.

Skickas till
Landstingsarkivet efter
avslutad skolgång, senast
när eleven slutat årskurs 9

Slutarkivering

Inkommande/utgående kommunikation
Handlingstyp

Förvaring

Bevara/gallra

Anmärkning

Inkommen/utgående
kommunikation av betydelse
mellan vårdnadshavare och
EMI, samt kommunikation
med verksamhetschef för
EMI, oavsett form (t.ex. epost, brev)

Diariet

Bevaras

Diarieförs enligt skolans
rutin och sekretessmarkeras.

Inkommen/utgående
kommunikation av tillfällig
eller ringa betydelse, oavsett
form (t.ex. e-post, brev)

Valfri

Notering om diarienummer
förs i journal.

Utgående handling till annan Journalföringssystemet PMO
myndighet, ex
socialtjänsteanmälan

Gallras vid inaktualitet

Eventuell notering i journal.

Slutarkiveras ej

Bevaras i PMO, kopia
skickas

Diarieförs enligt skolans
rutin och sekretessmarkeras.
Notering om diarienummer
förs i journal.

Se elevhälsojournal
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Övriga handlingar inom EMI
Handlingstyp

Förvaring

Bevara/gallra

Arbetsmaterial, t.ex.
anteckningar av tillfällig
eller ringa betydelse

Valfri

Gallras vid inaktualitet

Verksamhetsplan
Patientsäkerhetsberättelse
Verksamhetsberättelse

Nämndsekreterare

Bevaras* se anmärkning

Anmärkning

Slutarkivering
Slutarkiveras ej

Skickas till
nämndsekreterare, och
arkiveras som diarieförda
ärendehandlingar under
Barn- och Utbildningsnämnden

Sköts av nämndsekreterare
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Elevhälsans medicinska insats
Kommunarkivet

Dokumenthanteringsplan för Elevhälsans medicinska
insats
Arkivarie Johan Hagsmo tillsammans med Ann-Marie Naulén Lundin
presenterade Rutiner för elevhälsans medicinska insatsinformationshantering och journalföring 2017 för Barn- och
utbildningsnämnden den 13 februari 2017.
För att underlätta inför beslut har dokumenthanteringsplanen avskilts
och sammanställts till ett eget dokument – Dokumenthanteringsplan för
elevhälsans medicinska insats.
Ingen ny information har lagts till i dokumenthanteringsplanen – allt är
taget från Rutiner för elevhälsans medicinska insatsinformationshantering och journalföring 2017 som presenterades för
Barn- och utbildningsnämnden den 13 februari 2017.

Ann-Marie Naulén Lundin
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
Johan Hagsmo
Arkivarie
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Kommunledningskontor
Malin.m Sjoberg
Malin.m.Sjoberg@lindesberg.se
Kommunstyrelsen (beredande)

Uppföljning av ungdomspolitisk strategi 2016
Förslag till beslut
Uppföljningen av den ungdomspolitiska strategin överlämnas till
kommunfullmäktige.
Ingen förlängning av dokumentet sker. Frågan överlämnas till arbetet med ny
styrmodell som syftar till att få in de tvärgående processerna kopplade till social
hållbarhet och mänskliga rättigheter i den ordinarie målstyrningen, samt till
projekt Samordning av barn- och ungdomsarbetet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog ungdomspolitisk strategi den 8 april 2014 som gäller
till och med 2016. Förslaget arbetades fram av en partiövergripande
fullmäktigeberedning som hade till uppdrag att identifiera ungdomars olika
förutsättningar och behov samt att bereda och lägga förslag till långsiktig och
hållbar ungdomspolitik. Beredningen skulle i sitt arbete även uppmärksamma
unga med funktionsnedsättning och deras tillgång till välfärd och inflytande,
vilket inkluderar behov av bostäder och arbete, samt utveckla möjligheter för
unga med behov av särskilt stöd.
I strategin finns ett avsnitt om organisation och uppföljning:
”Unga, 13-25 år, är medborgare som i hög grad rör sig mellan och inom
kommunens olika verksamheter och ansvarsområden. Ett utvecklat och
systematiskt samarbete och samverkan mellan kommunens nämnder,
förvaltningar, verksamheter och bolag är därför en förutsättning för att målen i
den ungdomspolitiska strategin ska nås.
Kommunstyrelsen ansvarar för det ungdomspolitiska arbetet. Nämnderna ska
redovisa till kommunstyrelsen de åtgärder som planeras och/eller genomförts i
enlighet med den ungdomspolitiska strategin. Kommunstyrelsen redovisar
årligen till kommunfullmäktige, med start 2015, hur arbetet med den
ungdomspolitiska strategin fortskrider.
Politiker och representanter för kommunens förvaltningar träffar årligen unga i
kommunen för diskussion om gemensamma frågeställningar.”

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00
0581-131 29

vxl
fax

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

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr
212000-2015
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Malin.m Sjoberg
Eftersom strategin gäller för samtliga nämnder och förvaltningar har
förvaltningarna gjort uppföljning av hur nämnderna/förvaltningarna arbetat i
enlighet med den ungdomspolitiska strategin. I bifogad bilaga finns resultatet av
indikatorerna redovisat och bedömning av hur indikatorerna bidragit till
måluppfyllelsen. Det finns även redovisat hur respektive nämnd/förvaltning
arbetat med de åtgärder som planerats och/eller genomförts i enlighet med
målen.
Resultatet visar att nämndens/förvaltningens åtgärder och arbetssätt ännu inte
påverkat måluppfyllelsen positivt. Inget av målen har uppfyllts i sin helhet
utifrån indikatorernas resultat.
Dokumentet gäller till och med 2016 och förslaget är att ingen förlängning av
dokumentet sker. Frågan överlämnas till det arbete som har påbörjats i den
kommunövergripande kvalitetsgruppen med att förändra styrmodellen så att de
tvärgående processerna kopplade till mänskliga rättigheter och social hållbarhet
arbetas in i den ordinarie målstyrningen. Syftet är att få större genomslagskraft
för frågor kopplade till exempelvis jämställdhet och folkhälsa, samt för olika
grupper såsom barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning och
personer med annat ursprung.
Dessutom har folkhälsoteamet fått i uppdrag av ledningsgruppen att samordna
barn- och ungdomsarbetet i Lindesbergs kommun. Syftet med projektet är att
samordna kommunens pågående och planerade barn- och ungdomsarbete för att
uppnå effektivitet, samsyn, implementera ungdomspolitisk strategi och
barnkonventionen i kommunens organisation samt att uppnå goda livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa för barn och ungdomar.
Ärendets beredning
Kommunledningskontoret har sammanställt förvaltningarnas redovisningar.

Christer Lenke
Kommunchef

Malin Sjöberg
Kommunstrateg

Meddelas för åtgärd:
Kommunfullmäktige

Bilaga: Ungdomspolitisk strategi - uppföljning 2016

Ungdomspolitisk
Strategi
Uppföljning 2016

›› Strategi
Plan/program
Riktlinje
Regler och instruktioner

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 2014-04-08 § 59
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar
Dokumentet gäller till och med: 2016. Kommunstyrelsen har rätt att göra revideringar i
strategin under löptiden.
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1 Inledning
Kommunfullmäktige tillsatte i maj 2011 en ungdomsberedning med uppdrag att identifiera
ungdomars olika förutsättningar och behov samt att bereda och lägga förslag till långsiktig
och hållbar ungdomspolitik. Förslaget till ungdomspolitisk strategi utgör beredningens
slutrapport.
Beredningen har bestått av elva ledamöter, en ledamot per parti i kommunfullmäktige samt
ytterligare två ledamöter från majoriteten och en från oppositionen.

2 Ungdomspolitik
2.1 Lindesbergs kommun
I Lindesbergs kommun fanns vid årsskiftet 2012/13 3 691 personer i åldern 13 – 25 år (1 953
män och 1 738 kvinnor). Ungdomar utgör drygt 16 % av den totala folkmängden i kommunen
och är alltså en stor och viktig medborgargrupp i kommunen (SCB, 2013)
I kommunens utvecklingsstrategi har sex målområden prioriterats:
 Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv
 Attraktivitet och infrastruktur
 Demokrati, infrastruktur och internationella kontakter
 Trygg social utveckling och livslångt lärande
 Miljö och folkhälsa
 Kultur och föreningsliv
(Lindesbergs kommun, 2013).
Den ungdomspolitiska strategin kompletterar kommunens utvecklingsstrategi ur ett
ungdomsperspektiv.
Som kunskapsunderlag för beslut och prioriteringar i kommunen finns undersökningarna
LUPP- lokal uppföljning av ungdomspolitiken (2008 och 2011) och Liv & hälsa ung (2005,
2007, 2009 och 2011) att tillgå. De ger kunskap om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och
hälsa i kommunen. Dessa finns också möjlighet att genomföra i framtiden. LUPP har
besvarats av elever i årskurs 8, skolår 1 och 3 på gymnasiet och Liv och hälsa ung av årskurs
7 och 9 samt skolår 2 på gymnasiet.
LUPP har frågeområden såsom fritid, skola, politik, samhälle, inflytande, trygghet, hälsa,
arbete, framtid.
Liv & hälsa ung har frågeområden såsom hälsa, skolförhållanden, familjerelationer, fritidsoch matvanor samt alkohol-, tobaks och narkotikavanor.
2.2 Regional ungdomspolitik
Örebroregionens utvecklingsstrategi (RUS) har som genomsyrande perspektiv bl a mångfald
och integration, barn och unga, en jämställd region samt en god folkhälsa.
Utvecklingsområde 1 i RUS handlar om kunskap och kompetens och om kunskapslyft för
barn och unga: ”Skolan är grunden för regionens framtida kompetensförsörjning, för hela
samhällets utveckling och inte minst för enskilda individers möjlighet till ett bra liv.”

(Regionförbundet Örebro, 2010).
Örebro läns folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål har som vision ” I Örebro län främjas
en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår
från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder för människors rätt till lika villkor
för hälsa och livskvalitet. Barn och ungdomar samt äldre är prioriterade målgrupper.”
I länsplanen finns ett flertal länsmål som berör ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.
(Örebro läns landsting, 2012).
2.3 Nationell barn- och ungdomspolitik
Ungdomspolitikens uppgift är att skapa förutsättningar för ungdomar att leva ett bra liv.
Målen för ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha verklig tillgång
till inflytande och verklig tillgång till välfärd. Den nationella ungdomspolitiken bestäms av
regering och riksdag.
Ungdomspolitiken uppdelad i fem huvudområden: utbildning och lärande, arbete och
försörjning, hälsa och utsatthet, inflytande och representation samt kultur och fritid.
I propositionen pekas fyra perspektiv ut som ska utgöra en grund när verksamheter utarbetas
och följs upp:
 Ungdomar är en resurs
 Ungdomar har rättigheter
 Ungdomars självständighet och oberoende ska stödjas
 Ungdomar är olika
(Regeringen, 2009).
Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och
att få komma till tals. Bland annat ska barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder
som rör barn. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller
fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga
artiklar:
 Alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. (artikel 2)
 Barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
(artikel 3)
 Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. (artikel 6)
 Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som
berör honom eller henne. (artikel 12)
(Barnombudsmannen, 2013)
Riksdagen har den 1 december 2010 antagit Strategi för att stärka barnets rättigheter (prop.
2009/10:232):








All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen.
Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.
Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.
Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap.
Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och
omsätta denna kunskap i berörda verksamheter.





Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom
samverkan.
Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och
prioriteringar som rör barn.
Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett
barnrättsperspektiv.

3 Vision och inriktningsmål
3.1 Syfte
Strategin uttrycker Lindesbergs kommuns övergripande politiska vilja för ungdomar 13-25 år.
Strategin är långsiktig, bidrar till socialt hållbar utveckling och är vägledande för samtliga
nämnder och förvaltningars arbete med frågor som rör unga kommuninvånare.

3.2 Vision
I Lindesbergs kommun ges alla ungdomar, 13-25 år, reella förutsättningar till goda livsvillkor,
bra utbildning, delaktighet, boende och egen försörjning.

3.3 Ungdomspolitiska fokusområden och inriktningsmål
Arbete/utbildning/boende
Arbete och utbildning är viktiga förutsättningar för ett gott och självständigt liv. Hög
utbildningsnivå och tillgång till arbete gynnar ungdomars utveckling. Forskning visar att
arbetslöshet och bristande möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden påverkar ungas
(18- 21 år) hälsa mer negativt än vuxnas, dessutom i större utsträckning bland kvinnor än
bland män. Arbetslöshet ökar också risken för depression.
Att kunna skaffa en egen bostad är en viktig förutsättning för att starta ett liv som vuxen och
självständig. När bostadsbrist råder är unga en grupp som drabbas särskilt hårt av denna brist
bl a pga att de ännu inte tagit det första steget in på bostadsmarknaden samt att deras
ekonomiska konkurrenskraft är sämre än den är för de flesta andra grupper i samhället.
Inriktningsmål:


Alla unga har möjlighet till arbete, studier eller annan sysselsättning som leder till
egen försörjning
 I kommunen tillgodoses unga människors behov av boende på ett tillfredsställande
sätt.

Hur har nämnden/förvaltningen arbetat med de åtgärder som planerats och/eller
genomförts i enlighet med inriktningsmålen ovan?
Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF): Barn- och utbildningsnämndens nämndmål och
indikatorer är från 2016 mer fokuserade på förvaltningens kärnverksamhet. Syftet är att
bättre kunna mäta hur verksamheten klarar sitt huvuduppdrag, t.ex. vad gäller
kunskapsutveckling.
Under de senaste åren har BUF deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings satsning PISA

med syfte att stärka matematikundervisningen. Erfarenheter från detta projekt används även
inom andra ämnen och i mer övergripande kvalitetsarbete.
En utökning av elevhälsans arbete har gjorts under året. Lindesbergs kommun deltar i ett
regionalt EU-finansierat projekt som heter #jagmed som syftar till att arbeta förebyggande
mot långvarig skolfrånvaro.
Tillväxtförvaltningen: I vårt arbete för att unga vuxna ska ha möjlighet till arbete, studier
eller annan sysselsättning som leder till egen försörjning, arbetar Vuxenutbildningen
kontinuerligt med information om möjligheter till utbildningar på vår hemsida. Där finns
information om ansökan, kontakt till studie- och yrkesvägledare, rektor och pedagogisk
personal.
Vi uppmuntrar alltid personer att ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare för att få en
bild av hur de kan komma vidare och vilka möjligheter som finns utifrån
utbildningsbakgrund och intresse för framtida arbetsliv och studier. Vi har ett samarbete med
handläggarna på Arbetsförmedlingen som slussar personer som har behov av studier till de
vägledare som finns i vuxenutbildningens verksamhet.
En gång i månaden medverkar vuxenutbildningens vägledare vid Arbetsmarknadsenhets
träffar med nya deltagare. Vid dessa träffar får målgruppen information och möjlighet att
ställa frågor om den kommunala vuxenutbildningens verksamhet.
Vuxenutbildningen samarbetar med gymnasieskolans IM-program, främst när det gäller
information om vuxenutbildningen till de elever som rent åldersmässigt är på väg att lämna
den skolformen.
Vi samverkar även med kommunens socialsekreterare när det gäller information till personer
som behöver skaffa sig gymnasiekompetens för att komma ur ett bidragsberoende.
Som en del i arbetet att minska ungdomsarbetslösheten, erbjuder kommunen, genom
Arbetsmarknadsenheten, feriejobb till kommunens ungdomar som går årskurs 9 samt första
och andra året på gymnasieskolan. Feriejobben är ett sätt att få en introduktion på
arbetsmarknaden, få tjäna egna pengar och skaffa sig en erfarenhet för livet. Under
sommaren 2016 har 315 unga fått ett feriejobb genom kommunen.
Arbetsmarknadsenheten har tecknat en lokal överenskommelse, ” DUA avtalet” tillsammans
med Arbetsförmedlingen i Lindesberg där syftet är att få ett ännu bättre och flexiblare
samarbete kring ungdomsarbetslöshet. Samarbete är också inlett med kommunens olika
enheter som arbetar aktivt med ungdomar. Under året har vi deltagit i bland annat ”DUA
dagen lokalt” i Örebro där kommunrepresentanter från våra grannkommuner träffades för
erfarenhetsutbyte. Vi deltog även i den stora nationella ”DUA dagen i Stockholm” där syftet
var att ta del av och dela med sig av goda exempel.
Ungdomsarbetslösheten i Lindesberg: 16,2 %, Region Örebro län: 13 % (november 2016)
Ekonomiskt bistånd i Lindesberg: 13,4 %, Region Örebro län: 7,1 % (november 2016)
Utrikesfödda är den grupp som i huvudsak står för denna ökning. Det beror dels på att
Lindesberg har tagit emot stora grupper av nyanlända flyktingar samt att flertalet av dem har
svårare än inrikes födda att finna arbete på grund av språk, längre utbildningsnivå och
kortare utbildningar.
Socialförvaltningen – individ och familj

Inom individ och familj i samverkan med AME kan ungdomar söka sommarjobb. De
nyanlända ungdomarna (ensamkommande barnen) som inte erhåller plats på skola inom
skälig tid, får studera på våra HVB för att snabbare lära sig svenska och komma in i det
svenska samhället.
Inom individ och familj slussas de ensamkommande barnen ut i utslusslägenhet för att sedan
kunna söka egen lägenhet på den ort de vill bo. Ungdomarna uppmuntras även tidigt att
ställa sig i bostadskö.
Bedöms målen vara uppfyllda?
Målen bedöms inte vara uppfyllda år 2015, då ingen av indikatorernas målvärde har nåtts.
Behörigheten till gymnasieskolan har en nedåtgående trend sedan 2012, både i kommunen
och i jämförbara kommuner och riket. Men Lindesbergs kommun ligger på en mycket lägre
nivå än jämförbara kommuner och riket och har försämrats mer sedan 2012 än övriga
kommuner.
Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år var högre än rikets år 2015, men inte år
2016.
Ungdomsarbetslösheten följer ungefär Region Örebro läns upp- och nedgångar, men ligger
konstant på en högre nivå än regionens. Under hösten 2016 har dock ungdomsarbetslösheten
i Lindesbergs kommun ökat medan den legat på ungefär samma nivå i regionen.
Nivån för unga vuxna i Lindesberg med ekonomiskt bistånd har minskat från 2010 till 2015,
men ligger fortfarande över nivån för både region Örebro län, jämförbara kommuner och
riket.
När det gäller unga i bostadskö hos kommunala fastighetsbolaget LIBO är andelen högre än
för hela gruppen i bostadskö.
Indikatorer:


Andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskola ska ligga över riksgenomsnittet
2016
Utfall 2015: Lindesberg 75,1 %, riket 84,4 % (avser lägeskommun och behöriga till
något yrkesprogram)
Utfall 2016: Lindesberg 74,8 %, riket 81,7 %



Andel elever folkbokförda i kommunen som fullföljt gymnasieutbildning inom 4 år
totalt ska ligga över riksgenomsnittet 2016
Utfall 2015: Lindesberg 74,1 %, riket 69,3 %
Utfall 2016: Lindesberg 63,8 %, riket 71,4 %



Andelen unga arbetslösa 18 - 24 år ska 2016 ligga under nivån för Örebro län i sin
helhet (kvinnor, män)
Utfall 2015: Lindesberg 17,9 %, Region Örebro län 15,0 % (avser både öppet
arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd)
Utfall 2016 (november): Lindesberg 17,8 %, Region Örebro län 12,9 %



Andelen unga vuxna 18-24 år med ekonomiskt bistånd ska ligga under Örebro läns
nivå 2016.
Utfall 2014: Lindesberg 13,3 %, Region Örebro län 9,7 %
Utfall 2015: Lindesberg 12,5 % Region Örebro län 9,2 %



Andelen unga i bostadskö hos fastighetsägare i kommunen ska ligga på samma nivå
som för hela gruppen bostadssökande.
Utfall 2015: 21 % av den totala bostadskön hos kommunala fastighetsbolaget LIBO är
mellan 16-25 år.
Utfall 2016: 19,5 % av den totala bostadskön hos kommunala fastighetsbolaget LIBO
är mellan 16-25 år.

Samhörighet/fritidssysselsättning
Enligt den nationella ungdomspolitiken (Regeringen, 2009) är unga en resurs och ska ges
verkliga möjligheter att delta i verksamheter och kunna agera självständigt. All offentlig
verksamhet för unga bör främja mångfald och sträva efter lika rättigheter för alla samt att
unga ska ha samma rätt till goda levnadsvillkor och kunna vara en del av samhället. Språk och
text kan till exempel användas för att för att inkludera eller exkludera, detsamma gäller
mötesplatser och lokaler. Diskrimineringslagen har som syfte att motverka diskriminering och
att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder. (Riksdagen, 2008).
Inriktningsmål:



I kommunen finns mötesplatser för alla unga. Dessa främjar samhörighet för allas lika
värde (utifrån ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning).
I kommunen finns fritidsaktiviteter för alla unga. Dessa främjar ungas utveckling
(psykiskt, fysiskt och socialt) och skapar vilja, kreativitet, engagemang och trygghet.

Hur har nämnden/ förvaltningen arbetat med de åtgärder som planerats och/eller
genomförts i enlighet med inriktningsmålen ovan?
Barn- och utbildningsförvaltningen: På fem skolor i kommunen finns fritidsgårdar. I
fritidsgårdarnas uppdrag ligger bl.a. att vara en mötesplats där alla känner sig välkomna
oavsett ålder, kön, religion etc. På fritidsgårdarna finns möjlighet till olika typer av planerade
eller spontana aktiviteter. Fritidsgårdarna jobbar för att medlemmarna själva aktivt ska
utveckla och ha inflytande över verksamheten. På Björkhagaskolan finns en öppen
verksamhet i form av Fritidsklubben, som är öppen fram till 17.00 varje dag.
Tillväxtförvaltningen: Biblioteken är en mötesplats som unga söker sig till.
Bibliotekens uppdrag är att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra
till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla.

Unga är en prioriterad målgrupp på biblioteken. Några särskilda aktiviteter har dock inte
genomförts under 2016 för att öka andelen unga som söker sig till biblioteken.
Under sommaren 2016 arrangerades en utställning med ensamkommande flyktingbarn som
kunde uttrycka sig genom konst och få möjlighet att visa upp sitt skapande.
Lindesbergs kommun genomförde under sommaren 18 sommarlovsaktiviteter för barn och
ungdomar i åldrarna 6-15 år med ca 420 deltagare.
Föreningslivet har under 2016 haft möjlighet att söka föreningsbidrag för integrationsarbete.
Ca 15 föreningar har genomfört aktiviteter för barn och ungdomar.
För tredje året genomfördes Linde Sports Camp med 127 deltagare, i åldrarna 10-12 år, från
hela kommunen.
Socialförvaltningen – individ och familj: Inom individ och familj stöttar vi och uppmuntrar
vi barn och ungdomar till fritidsaktiviteter för att främja barn och ungas utveckling.
Bedöms målen vara uppfyllda?
Det har inte genomförts någon Liv & Hälsa Ung sedan 2014. Vid uppföljningen år 2015
bedömdes följande:
Målen bedöms delvis vara uppfyllda år 2015, då en av tre indikatorers målvärde har nåtts.
Majoriteten av kommunens barn och unga angav att de mår bra eller mycket bra, men det är
långt kvar till målvärdet. Andelen är högre jämfört med regionen för pojkar i år 2 på
gymnasiet, men lägre bland övriga elever. Pojkarna anger att de har en bättre hälsa än
flickorna, både på kommunal nivå och på regional nivå. Man kan även se att flickor oftare
känner sig nedstämda än pojkarna.
När det gäller andelen elever som deltog i fysisk aktivitet eller föreningsverksamhet visar
samtliga resultat för kommunens flickor och pojkar på högre eller lika bra resultat som för
regionen. Det är dock långt kvar till målvärdet.
Den indikator där målvärdet uppnåtts och överstigits är de som känner sig trygga vid
fritidsaktiviteter och resultatet är ungefär i samma nivå som för regionen.
Indikatorer:


Andelen elever (pojkar och flickor) som uppger att de rent allmänt mår bra eller
mycket bra ska 2014 och 2017 uppgå till minst 95 %.
Utfall 2014: Totalt skolår 7, skolår 9, år 2 gymnasiet 80 %
Skolår 7: Flickor 74 %, pojkar 87 %
Skolår 9: Flickor 65 %, pojkar 86 %
År 2 gymnasiet (lägeskommun): Flickor 80 %, Pojkar 83 %
(Liv & Hälsa Ung)



Andelen elever (pojkar och flickor) som uppger att de under de senaste 12 månaderna
varit med i någon organiserad fysisk aktivitet/sport eller annan förening, klubb,
sällskap eller organisation ska 2014 och 2017 uppgå till minst 85 %.
Utfall 2014: Totalt skolår 7, skolår 9, år 2 gymnasiet 63,5 %

Fysisk aktivitet/sport:
Skolår 7: Flickor 72 %, pojkar 79 %
Skolår 9: Flickor 63 %, pojkar 75 %
År 2 gymnasiet (lägeskommun): 61 %, pojkar 64 %
Med i annan förening, klubb, sällskap, organisation:
Skolår 7: Flickor 63 %, pojkar 60 %
Skolår 9: Flickor 57 %, pojkar 62 %
År 2 gymnasiet (lägeskommun): Flickor 55 %, pojkar 52 %
(Liv & Hälsa Ung)


Andelen elever (pojkar och flickor) som uppger att de ofta eller alltid känner sig
trygga vid fritidsaktiviteter ex. inom föreningar eller andra organisationer skolan ska
2014 och 2017 uppgå till minst 90 %.

Utfall 2014: Totalt skolår 7, skolår 9, år 2 gymnasiet 97 %
Skolår 7: Flickor 94 %, pojkar 96 %
Skolår 9: Flickor 99 %, pojkar 98 %
År 2 gymnasiet (lägeskommun): 98 %, pojkar 96 %
(Liv & Hälsa Ung)
Inflytande och demokrati
I ett demokratiskt samhälle har medborgarna lika värde med jämlika möjligheter att vara
delaktiga och utöva makt. Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, ålder,
etnisk bakgrund, funktionshinder eller sexuell läggning. Om individer eller grupper upplever
att de inte kan påverka sina livsvillkor och utvecklingen av samhället uppstår utanförskap och
maktlöshet. Brist på makt och möjligheter att påverka försämrar hälsan.
LUPP- och Liv & hälsa ung-undersökningarna i Lindesbergs kommun visar att många unga i
kommunen upplever brist på inflytande, att de inte vet vart de ska vända sig om de vill
påverka något i kommunen samt att de anser att har ganska små eller mycket små möjligheter
att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen.
Inriktningsmål:
 Unga kommuninvånare har möjlighet till delaktighet och inflytande över sin vardag
och livssituation.
 Unga kommuninvånares kunskap, erfarenheter och egenskaper, tas aktivt tillvara i den
politiska beslutsprocessen och i samhällsutvecklingen.
Hur har nämnden/ förvaltningen arbetat med de åtgärder som planerats och/eller
genomförts i enlighet med inriktningsmålen ovan?
Barn- och utbildningsförvaltningen: Delaktighet och inflytande är en central del i det statliga
uppdrag som skolan har och samtliga verksamheter inom BUF arbetar också aktivt med att
öka barns och elevers delaktighet och inflytande. Exempel på detta är bl.a. klass-/elevråd och
utbildningsråd i grund- och gymnasieskolan. I förskolan utvärderas årligen barns delaktighet
genom en modell baserad på FN:s konvention om barnets rättigheter.
Tillväxtförvaltningen: Under hösten 2016 arrangerade Tillväxtförvaltningen, i samarbete

med grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen och vårt näringsliv, en
Framtidsmässa i Lindesberg. Målgruppen för mässan var elever från åk 8 ända upp till
vuxenutbildningens och arbetsförmedlingens vuxna deltagare. Syftet med mässan var att
lyfta fram vilka olika typer av yrkesroller som erbjuds i arbetslivet samt vilka utbildningar
som finns att tillgå för berörda målgrupper. Det blev en välbesökt och uppskattad mässa som
återkommer nästa år.
Förvaltningen har varit en drivande kraft tillsammans med Handelskammaren att starta upp
och genomföra ett 3-årigt projekt (med förhoppning om fortsättning) i
arbetsmarknadskunskap för högstadie- och gymnasieelever. Syftet med projektet är att vidga
ungdomars syn på möjliga yrken och vägen dit.
Näringslivsenheten har ett nära samarbete med Ung Företagssamhet där vi är kopplingen
mellan skolan och Ung Företagsamhet centralt. Syftet med Ung Företagssamhet är att
ungdomar ges möjlighet och kunskap i att driva egna företag. Under 2016 har vi 10 aktiva
UF-företag. De UF-företag som vill presentera sin affärsidé vid företagsfrukostar får stöd
och hjälp att göra det.
Näringslivsenheten tar även emot elever som vill göra sitt gymnasiearbete. Under 2016
gjorde elever på ekonomiprogrammet en marknadsundersökning åt Lindesbergs kommun.
Stor vikt läggs på att arbetet ska vara ”på riktigt” och elevernas arbete presenteras därför av
eleverna för enheten.
Biblioteken är en viktig samhällsresurs för att få kunskap för att kunna påverka sin
livssituation. I kulturenheten ingår i projektet som samordnar barn och ungdomsarbetet i
Lindesbergs kommun. Det är folkhälsoteamet som leder arbetet. Bland annat har ett
ungdomsråd bildats under hösten 2016, där kultursekreteraren varit aktiv.
Ungdomsrådet har sina möten på biblioteket.
Socialförvaltningen – individ och familj: I de fall en ung utreds inom socialtjänsten ges de
möjlighet att vara delaktiga i de insatser/åtgärder som planeras för att kunna påverka sin
livssituation. Vid våra HVB ges ungdomarna genom regelbundna husmöten möjlighet till
delaktighet och inflytande.
Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB): I arbetet med fördjupad översiktsplan för
Frövi har en del aktiviteter genomförts kopplade till att ta tillvara unga kommuninvånares
kunskap, erfarenheter och egenskaper i beslutsprocessen. Tillsammans med folkhälsoteamet
har BMB haft dialog med förskolebarn för ny lekplats i Frövi. Förvaltningen har även
deltagit i barn-GIS, vilket innebär att barn i årskurs 4-6 har fått markera ut på en karta farliga
platser, roliga platser, hur de tar sig till skolan, samt favoritplatser sommar och vinter. I
arbetet med ny högstadieskola i Lindesberg har det genomförts två workshops med elever.
Förvaltningen har även varit representerad i en diskussionsgrupp för trygghetsfrågor med
ungdomar på Demokratidagen i augusti.
Bedöms målen vara uppfyllda?
Indikatorerna går inte att utvärdera år 2016, eftersom inget val genomförts och det har inte
genomförts någon Liv & Hälsa Ung sedan 2014. Vid uppföljningen år 2015 bedömdes
följande:
Målen bedöms inte vara uppfyllda år 2015, då ingen av indikatorernas målvärde har nåtts.

Andelen röstande förstagångsväljare har en klart uppåtgående trend från valen 2002 och
valdeltagandet i 2014 års val visar på ett bättre resultat än för riket. Dock är nivån
fortfarande under nivån för hela befolkningen. Valdeltagandet för hela befolkningen har
också ökat för riket och för kommunen sedan valet 2002 och kommunens resultat ligger på
en högre nivå än rikets.
Elever som upplever att de har möjlighet att vara med och påverka i skolan når inte upp i
målvärdet. Kommunens resultat är också lägre än regionens, förutom för pojkar i skolår 9
som ligger på samma nivå som regionens.
Andelen unga som är ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna
ligger långt under målvärdet, men visar ändå på en förbättring från föregående
mandatperiod, då endast en person under 30 år var ledamot i kommunfullmäktige.
Indikatorer:


Andelen röstande förstagångsväljare i allmänna val skall 2014 och 2018 ligga på
samma nivå som för hela befolkningen i kommunen (män, kvinnor och valdistrikt)

Utfall 2014:
Riksdag: Förstagångväljare 82,35 %, hela befolkningen 86,83 %
Kommun: Förstagångsväljare 80,61 %, hela befolkningen 84,48 %
Landsting: Förstagångsväljare 80,17 %, hela befolkningen 84,04 %



Andelen elever (pojkar och flickor) som uppger att de ganska ofta/nästan alltid har
möjlighet att vara med och påverka hur man ska arbeta på skolan ska 2014 och 2017
uppgå till minst 50%.

Utfall 2014: Totalt skolår 7, skolår 9, år 2 gymnasiet 40 %
Skolår 7: Flickor 36 %, pojkar 41 %
Skolår 9: Flickor 34 %, pojkar 40 %
År 2 gymnasiet (lägeskommun): Flickor 52 %, Pojkar 36 %
(Liv & Hälsa Ung)


Andelen unga i åldern 18-29 år som ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, nämnder och styrelser (män och kvinnor) uppgår efter valen 2014
och 2018 till minst 20 %.

Utfall 2015: Totalt 7 %
Kommunfullmäktige: 9 %
Kommunstyrelsen: 7 %
Socialnämnden: 9 %
Barn- och utbildningsnämnden: 0 %
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Att denna skrivelse får utgöra kommunens yttrande i ärendet
Ärendebeskrivning
Till Lindesbergs kommun har det inkommit en begäran om yttrande över
översiktsplan för Hällefors kommun
Lindesbergs kommun har inget att erinra gällande samrådshandlingen
för Översiktsplan Hällefors.
Lindesbergs kommun anser att det är av stor vikt, vilket påpekas i
översiktsplanen, att poängtera de kommungemensamma målen gällande
kommungränsöverskridande naturreservat och åar.
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Stadsarkitektkontoret

SAMRÅDSREMISS
Förslag till översiktsplan med tillhörande tillägg gällande
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) för Hällefors
kommun

Samråd pågår 28 april – 4 augusti 2017
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har upprättat ett förslag till översiktsplan med
tillhörande tillägg gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) för Hällefors
kommun
Planens syfte är skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av Hällefors kommun genom
att hänvisa olika typer av markanvändning till de platser som är bäst lämpade. Planen ska
bland annat utreda framtida bostads- och verksamhetsområden, lokalisera värdefulla
tätortsnära grönområden, utreda lämplig utvidgning av industrimark samt utveckling av
kommunens tätorter och landsbygden.
Under perioden 28 april – 4 augusti 2017 ställs översiktsplanen och dess tillägg ut för
samråd på biblioteket i Hällefors, Stationsvägen 1 på biblioteket i Grythyttan, Torget 3 på
kommunhuset i Hällefors samt på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kungsgatan 41 i
Lindesberg. Planförslaget finns även tillgängligt på www.hellefors.se och
www.bmb.se/aktuellaplanarbeten.
Bilagor finns på stadsarkitektkontoret samt på www.bmb.se/aktuellaplanarbeten.
Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet
till insyn och påverkan. Efter samrådet ska kommunen redovisa resultatet av samrådet i en
samrådsredogörelse.
Synpunkter på förslaget sändes till info@sbbergslagen.se eller
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.
Eventuella synpunkter måste ha inkommit till stadsarkitektkontoret senast den 4 augusti
2017. Synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och märkas med
diarienr S-2014-170.
Upplysningar om planen lämnas av:
Per Lilja, fysisk planerare, Tfn 0581– 810 81 eller per.lilja@sbbergslagen.se
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Remiss gällande yttrande för reviderad översiktsplan
Framtidens Arboga – Översiktsplan för Arboga kommun
med utblick mot 2030.
Ärende
En reviderad översiktsplan för Arboga kommun har upprättats och skickats
ut för samråd under tiden 9 maj till och med den 9 juli 2017.
Samrådet ger allmänheten och andra berörda möjlighet att påverka
innehållet och hjälper Arboga kommun att förbättra översiktsplanen.
Länsstyrelsen ska enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 10 § verka för att
sådana om användning av mark- och vattenområden som angår två eller
flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har bjudits in till samråd enligt
3 kap. 10§ PBL. Inför yttrande för det planeringsunderlag som har betydelse
från mellankommunala intressen eller annan synpunkt.
Remissvar
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagens Stadsarkitektkontor upplyser
att det arbetas fram en ny fördjupad översiktsplan för Frövi, som nyligen har
varit ute på samråd, samt en ny översiktsplan för Lindesbergs kommun
arbetas fram.
Under rubriken mellankommunala frågor på s.15 saknas mellankommunala
frågor mot Lindesbergs kommun.
 Fornlämningar, sträcker sig över gränsen mellan kommunerna där
kommunerna bör samverka för att bevara fornlämningarna.
 Väringen i Frövi mynnar ut i Arboga ån där kommunerna
tillsammans ska verka för att miljökvalitetsnormerna för
vattenförvaltningen uppnås.
 Kommunerna bör samverka tillsammans med Trafikverket att väg
249 håller bra vägstandard.
 Arboga kommun bör samverka med Lindesbergs kommun och
Region Örebro län för bättre möjligheter för pendling med tåg och
fler avgångar med buss mellan kommunerna.
Postadress

Besöksadress

Telefon/fax

E-post/www

Organisations nr:

Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

Kungsgatan 41
Gamla Kirurgen

0581-810 00 vxl
0581-169 72 fax

info@sbbergslagen.se
http://www.sbbergslagen.se

212000-2015

Sidan 2 av 2

Dnr S-2017-395:4
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagens Stadsarkitektkontor har inget
ytterligare att tillföra i ärendet.
Angelica Sjölund
fysisk planerare

Postadress

Besöksadress

Telefon/fax

E-post/www

Organisations nr:

Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

Kungsgatan 41
Gamla Kirurgen

0581-810 00 vxl
0581-169 72 fax

info@sbbergslagen.se
http://www.sbbergslagen.se

212000-2015

KS 2017/246-3
2017-05-30

Samrådstid
9 maj – 9 juli 2017
KS 2017/246-2

Framtidens Arboga

2017-05-19

Översiktsplan för Arboga kommun med utblick mot 2030

-1-

Politisk styrgrupp: Samhällsbyggnadsberedningen (presidier för KS och TN)
Ledningsgrupp: Jerker Parksjö, Mimmi Hodzic, Annica Andersson, Thomas Lindberg, Marjo Savelius, Ann
Björkman, Görel Korkman, Ellen Åhlander
Projektledare: Helena Bosved, Marina Ljungsved (t.o.m. 2016-09-23), Linnea Hagenbjörk (2016-09-19-2016-12-30)
Projektgrupp: Anders Svensson, Kim Krantz, Pernilla Larsson, Ann-Sofie Keller, Eva E Carlstedt Ståhl, Jonas
Jansson
Grönstrukturfrågor: Elin Dalman
LIS: Linnea Hagenbjörk
Foto: Lotta Winkler
Kartor: Kim Krantz och Helena Bosved
Konsekvensbedömning med MKB: Helena Bosved
Arboga kommun
Smedjegatan 5
732 21 Arboga
arboga.kommun@arboga.se
www.arboga.se
-2-

Innehållsförteckning
Förord

4

Sammanfattning

5

Karta över utvecklingsstrategin

7

Inledning

8

Vision och styrmodell
9
Strategiska områden och mål ..................................... 9
Omvärldsspaning

10

Planeringsförutsättningar
12
En hållbar kommun ................................................... 12
Klimatanpassning i fysisk planering ....................... 13
Mellankommunala frågor

15

Utmaningar
16
Befolkningsutveckling ............................................... 16
Befolkningssammansättning .................................... 16
Behov av nya bostäder .............................................. 16
Behov av planlagd mark, skola ................................ 16
Behov av planlagd mark, vård- och omsorg .......... 16
Behov av etableringsmark ........................................ 17
Behov av väl fungerande integration ...................... 17
Planförslag

18

Användningskarta, Arboga kommun

19

Hänsynskarta, Arboga kommun

20

Befintlig bebyggelse
21
Bebyggelseutveckling ................................................ 22
Förtätning av befintliga strukturer .......................... 23
Omvandling av fritidshusområden ......................... 23
Bostäder för hela livet................................................ 25
Kulturmiljö
27
Det kulturhistoriska arvet ......................................... 28
Skyddad kulturmiljö ................................................. 28
Skola och omsorg
30
Skola och förskola ...................................................... 31
Omsorg……… ............................................................ 32
Upplevelser och aktiviteter
34
Kultur- och fritidsaktiviteter .................................... 35
Skötsel och gestaltning .............................................. 35
Upplevelser och turism ............................................. 35
Näringsliv och handel
38
Arbetsmarknadsregionen ......................................... 39

Verksamhets- och industriområden ........................ 39
Handel………. ............................................................ 39
Areella näringar och fiskerinäring ........................... 39
Trafik och hållbara transporter
41
Nationellt och kommunalt vägnät ........................... 42
Kollektivt resande ...................................................... 42
Stråket Oslo – Stockholm .......................................... 42
Gång- och cykelnät .................................................... 42
Parkering……. ............................................................ 42
Grönstruktur och vattendrag
44
Grönstruktur och ekosystemtjänster ....................... 45
Skyddade områden .................................................... 45
Skyddade arter ........................................................... 45
Natura 2000…. ............................................................ 45
Strandskydd…............................................................ 45
Vattenområden........................................................... 45
Hjälmaren och Arbogaån .......................................... 46
Våtmarker…… ........................................................... 46
Teknisk försörjning
48
Vatten- och avlopp..................................................... 49
Dricksvatten…. ........................................................... 49
Avlopp……… ............................................................. 49
Bredband……. ............................................................ 50
Elnätet………. ............................................................. 51
Fjärrvärme….. ............................................................. 51
Sol och vind…. ........................................................... 51
Vattenkraft….. ............................................................ 51
Avfallshantering ........................................................ 51
Miljö- och riskfaktorer
53
Översvämning, skyfall och värmeböljor ................. 54
Transport av farligt gods .......................................... 54
Miljöfarlig verksamhet och förorenad mark .......... 54
Buller och radon ......................................................... 55
Risk- och sårbarhetskarta, Arboga kommun

56

Risk- och sårbarhetskarta, Arboga tätort

57

Områdesvisa beskrivningar
58
Arboga tätort.. ............................................................ 59
Användningskarta, Arboga tätort ........................... 60
Götlunda……. ............................................................ 63
Användningskarta, Götlunda .................................. 64
Medåker…….. ............................................................ 65
Användningskarta, Medåker ................................... 66
Riksintressen

67

Miljökvalitetsnormer

67

Ordlista och källor

67

-3-

Förord
Arboga kommun är inne i en expansiv fas med målet att bli 15 000 invånare till 2030.
Översiktsplanen ska bidra till att skapa en levande kommun med fler bostäder, företag
och verksamheter, samtidigt som vi utvecklar stadens unika miljöer och närhet till
grönska och vatten.
Det du håller i din hand är ett
samrådsförslag. Ta tillfället i akt och tyck till
om planen via
www.arboga.se/oversiktsplan eller
arboga.kommun@arboga.se under
samrådstiden som pågår 9 maj till 9 juli.

Arboga står inför stora utmaningar de
kommande åren med behov av nya
bostäder, mark för företagsetableringar,
skolor och omsorgsboenden. Det mesta vill
vi bygga i Arboga tätort med närhet till
befintlig infrastruktur. Bättre förutsättningar
på landsbygden, som fiberutbyggnad, ger
nya möjligheter att bygga och flytta till
kommunens mindre tätorter.
Så skapas ett levande samhälle med goda
förutsättningar att bo både på landsbygd och
i staden.

Anders Röhfors
Kommunstyrelsens ordförande

-4-

Sammanfattning
Arboga kommun ligger i Västmanlands län, mitt i navet Örebro – Västerås – Eskilstuna
med cirka 4-5 mil till respektive stad. Kommunen gränsar till Örebro, Lindesberg,
Köpings och Kungsörs kommuner.
Översiktsplanen följer Boverkets modell för
hur en ÖP ska tas fram och utformas.

Bebyggelsen i kommunen är främst
koncentrerad till Arboga och tätorterna
Medåker och Götlunda. Därutöver finns en
del mindre samhällen som Lunger,
Nannberga, Hästnäs, Frösshammarsön,
Hjälmare docka och Tyringe.
Arboga stad bildades redan på 1200-talet. Åkröken bortom Kapellbron har namngett
staden, Arbughi, eller åbåge som det
betyder. Arboga har en lång och intressant
historia. Tack vare ett strategiskt läge och
goda transportmöjligheter blev staden tidigt
en viktig handelsplats. Arboga var Mälarens
västligaste hamn och hit kom järnet från
Bergslagen, som skeppades ut till Mälaren
via Arbogaån. Många har haft Arboga som
mötesplats. Det mest kända mötet är
Sveriges första riksdag, 1435, då Engelbrekt
valdes till rikshövitsman.

Utvecklingsstrategin redovisar på en
övergripande nivå kommunens målsättning
för den strategiskt långsiktiga utvecklingen
och ligger till grund för mark- och
vattenanvändningen. Samhällsutvecklingen
inom kommunen föreslås i huvudsak
koncentreras till tre kärnor. Området runt
Arboga tätort har en radie på fyra kilometer
från resecentrum. Fyra kilometer bedöms
utgöra det avstånd där gång- och cykeltrafik
kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ till
biltrafik. Avståndet främjar hållbart resande
till resecentrum och offentlig och
kommersiell service inom kommunen. Inom
förtätningsområdet ska nya bostads- och
verksamhetsområden i första hand växa
fram. Fler områden för bebyggelseutveckling
finns utpekade i planförslaget. Två stråk
med stor potential är markerade från Arboga
centrum, i riktning mot Sätra respektive mot
Grindberga.

Sedan 1960-talet har kommunen genomgått
en strukturomvandling. Befolkningen har
under ett par årtionden minskat, men
siffrorna började återigen vända uppåt år
2011. Arboga kommun har 2016 en
folkmängd på närmare 13 900 personer.

En prioriteringsordning av utpekade
områden kommer löpande att tas fram i den
ekonomiska och strategiska planen.
Planläggning som främjar nybyggnation av
bostäder, eller av verksamheter som medför
arbetstillfällen till Arboga, är prioriterade.

I september 2013 beslutade
kommunfullmäktige att revidera
Översiktsplan för Arboga kommun. Varje
kommun ska enligt plan- och bygglagen ha
en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen. Planen ska fungera som
vägledning vid efterföljande detaljplanering,
bygglovgivning och tillståndsprövningar.
Planen ses som ett politiskt
handlingsprogram för utvecklingen i
kommunen. Översiktsplanen är rådgivande
för hur kommunens mark- och
vattenanvändning ska användas, utvecklas
och bevaras, men är inte juridiskt bindande.

Tätorten har stor betydelse för Arbogas
utveckling och omfattar majoriteten av
kommunens bostäder och verksamheter. I
utvecklingsstrategin utgör även Götlunda
och Medåker kärnor. Från Götlunda finns
goda pendlingsmöjligheter både till Arboga
och Örebro. Utvecklingsområdena runt
Götlunda och Medåker har en radie på två
kilometer. Inom utvecklingsområdena ska
ny bebyggelse främst tillkomma inom
befintliga kärnor och föreslagna
utvecklingsstråk. Kommunala
infrastruktursatsningar ska främst
prioriteras inom de föreslagna
utvecklingsområdena. Planförslaget
innehåller även ställningstaganden för nya

Utifrån kommunens styrmodell, relevanta
styrdokument och övriga
planeringsförutsättningar har ett planförslag
och en utvecklingsstrategi tagits fram.
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Till översiktsplanen finns en bilaga som
redogör för de områden som pekas ut för
Landsbygdsutveckling i strandnära läge, så
kallade LIS-områden. Inom dessa områden
kan det särskilda skälet för
landsbygdsutveckling användas när man
prövar dispenser och upphäver
strandskyddet. Syftet är att långsiktigt
stimulera den lokala och regionala
utvecklingen på landsbygden. LIS-områden
kan pekas ut i områden som har god tillgång
till stränder och där man kan bygga i viss
utsträckning utan att allmänhetens tillgång
till stränder hämmas och utan att djurlivet
och växtlivet påverkas negativt. Kommunen
bedömer att de förutsättningarna uppfylls i
Arboga. Föreslagna områden följer
detaljplanelagda områden och befintliga
bebyggelsestrukturer i syfte att göra
landsbygden mer attraktiv utan utglesning.

bostadsområden och verksamheter,
kommunikationer, natur- och kulturmiljöer,
rekreation och friluftsliv, teknisk försörjning
samt miljö, hälsa och säkerhet.
Mälarbanan, Svealandsbanan och de större
vägarna genom kommunen, E18/E20, samt
länsvägarna 572 och 249 utgör i
utvecklingsstrategin transportsamband.
Resecentrum i Arboga och Sätra utgör i
utvecklingsstrategin noder för transporter.
Förslag till framtida sträckning av ny
järnväg via Sätra finns med som ett
markreservat. I Marieborg finns industrispår
med möjlighet till utveckling. Järnvägen
utgör tillsammans med de större vägarna
kommunens pulsåder. Hit ska framtida
investeringar främst prioriteras.
Friluftslivet, fisket och båtlivet på Hjälmaren
är stort och genererar behov av
övernattningsplatser, matserveringar och
camping. Utvecklingsstrategin har tre stråk
utpekade för rekreation, natur och
upplevelser i riktning mot Hjälmarens
värdefulla kulturlandskap.

Genom att koncentrera
samhällsutvecklingen inom Arboga
kommun till kärnorna kan i stor
utsträckning befintliga kommunikationer
och teknisk försörjning användas samtidigt
som underlaget för kollektivtrafik, service
och verksamheter stärks. Detta bidrar till en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Tidshorisonten för översiktsplanen sträcker
sig till år 2030.

Turism- och besöksnäringen växer i Sverige
och utgör en ökande näring i Arboga. I
utvecklingsstrategin har viktiga funktioner
för turismen särskilt markerats, den
medeltida stadskärnan, Hjälmare docka och
Måla på Frösshammarsön.
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Karta över
utvecklingsstrategin
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Inledning
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunen. Översiktsplanen visar riktningen för hur kommunen i
framtiden vill utveckla mark- och vattenanvändningen.
Översiktsplan för Arboga kommun följer
Boverkets ÖP-modell med
utvecklingskarta, användningskartor och
hänsynskarta. Befolkningsprognos,
klimatfrågor, riksintressen, regionala och
mellankommunala frågor behandlas i kapitel
Planeringsförutsättningar. Därefter kommer
kapitel Planförslag som anger generella
riktlinjer och avsikter inom ett antal
temakapitel. Längst bak presenteras
specifika riktlinjer under Områdesvisa
beskrivningar. Riktlinjer för
Landsbygdsutveckling i strandnära läge
redovisas i en egen bilaga till
översiktsplanen.

Dokumentet kan ses som ett
dialoginstrument mellan kommunen och
staten men även mellan kommun och
invånare. Här har du möjlighet att ta del av
kommunens viljeinriktning för den framtida
mark- och vattenanvändningen.
Översiktsplanen ger dig en uppfattning om
hur Arboga kommun kan komma att ställa
sig till framtida utbyggnad och utveckling.
Dokumentet är inte juridiskt bindande,
däremot vägledande för detaljplaner och
bygglov, som i sin tur är juridiskt bindande.
Varje mandatperiod prövar
kommunfullmäktige om översiktsplanen är
aktuell. Översiktsplan Arboga kommun
antogs 2009. Mandatperioden efter det
gjordes en aktualiseringsprövning och
kommunfullmäktige beslutade 2012 att
översiktsplanen skulle revideras. Det här
förslaget innehåller uppdateringar,
kompletteringar och mer vägledande texter.
Översiktsplanen har fokus på att hitta fler
utvecklingsmöjligheter för bostäder och
verksamheter så att Arboga kommun växer
och utvecklas.


Översiktsplanen i förhållande till andra planer
och bygglov.

Planprocess för utarbetande av översiktsplan för Arboga kommun.
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Vision och styrmodell
Arboga – plats för inspiration, är den gemensamma vision som Arboga kommuns
verksamheter och medarbetare följer. Visionen är politiskt beslutad och består av
strategiska områden som innehåller ett eller flera kommungemensamma mål.
Översiktsplanen står för det fysiska förverkligandet av visionen. Den är en pusselbit i
styrmodellen och ett viktigt dokument för att nå vision.
Visionen är densamma som Arbogas
platsvarumärke. Varumärket arbetades fram
av en grupp representanter för näringslivet,
kommunen och kultur- och föreningslivet
under år 2007.

aktiviteter bidra till att målen och visionen
uppfylls. De fyra strategiska områdena är:

Syftet med varumärkesarbetet var att hitta
en gemensam nämnare att samlas kring.
Utmaningen är att i alla sammanhang och
över tid uppnå Arboga – plats för
inspiration!

o

Inspirerande livsmiljö

o

Inspirerande lärande

o

Inspirerande arbete

o

Inspirerande organisation

Relation mellan styrdokumenten
1. Visionen innehåller fyra strategiska
områden som kommunens övergripande
mål utgår från.
2. Budgetdokument Strategisk och
ekonomisk plan antas i juni varje år.
3. Översiktsplanen innehåller egna mål för
mark- och vattenanvändningen.

Strategiska områden och mål
Arboga kommuns styrmodell innehåller fyra
strategiska områden med totalt tio
kommunövergripande mål. Hela
organisationen, från kommunstyrelse och
nämnder till bolag, förbund och
medarbetare, ska förhålla sig till
styrmodellen och genom egna mål och

2. SEP*

3. Översiktsplan 2030

1. Visionen
Plats för
inspiration!

Figur: Vision, budget och ÖP.
* Strategisk och ekonomisk plan
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Omvärldsspaning
Möjligheten att ge god service, attrahera nya invånare och ta långsiktiga beslut är
beroende av kunskap om vad som händer i omvärlden. Att göra en omvärldsanalys
handlar om att lyfta blicken och se utanför den egna vardagen. Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL), politiker och tjänstepersoner från Arboga kommun, tog 2015
genom en omvärldsbevakning och analys fram områden som anses ha påverkan på
ekonomin, demokratin och kommunens verksamheter. Här visas ett urval av de
områden som anses påverka Arboga nu och framöver.

Beskrivning

Utmaning

Bostäder
Befolkningsökning ställer krav på bostadsbyggande.

Erbjuda olika former av tillgängliga, attraktiva och
funktionella bostäder för alla.

Integration och arbetsmarknad
Hög arbetslöshet bland ungdomar och utrikesfödda.

Minska tiden till egen försörjning, få fler att komma i
egen försörjning.

Utbildning
Goda resultat i skolan och mer vuxenutbildning.

Behålla de goda resultaten i grundskolan.
Andel elever som fullföljer gymnasieutbildning.
Erbjuda fler möjlighet till vuxenutbildning.

Behov av försörjningsstöd
Personer som har etableringsersättning idag kan komma
att söka försörjningsstöd i framtiden.

Att få nyanlända i arbete snabbt.

Andelen äldre ökar
Befolkningsstrukturen ger ökade kostnader inom
socialförvaltningen.

Behovet av insatser inom vård- och omsorg ökar inom
de närmaste åren vilket får till följd att kostnaderna
ökar.

Områden utanför kärnverksamheten
Verksamhetsområden som inte tillhör kärnverksamheten
behöver få utvecklas, de kan bidra till positiv tillväxt.

Att inte ställa kommunens verksamheter mot
varandra vid besparingar.

Strategisk mark och planberedskap

Tillhandahålla tillgänglig tomtmark för större
etablering vad gäller handel och industri.

God dialog med företag
Arboga kommun är högt rankad inom
näringslivsklimatet.

Förbättra näringslivsklimatet. Behålla och utveckla
dialogen med alla företag.

Arboga attraktivt för företag

Skapa möjligheter för nyföretagande och
nyetableringar.
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Inriktning beskriver en generell viljeinriktning för att nå översiktsplanens mål.
Åtgärd är vad Arboga kommun ska göra för att bidra till att målen nås.
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Planeringsförutsättningar
För att stärka kommunens kvalitéer och främja hållbar utveckling krävs en mark- och
vattenstrategi. Att placera ny bebyggelse inom och i anslutning till befintliga strukturer
är viktigt för en hållbar utveckling av såväl tätort som landsbygd ur ett ekologiskt,
socialt och ekonomiskt perspektiv. Värdefulla natur-, kultur och friluftsområden kan
bevaras samtidigt som utveckling sker.
mänskliga och materiella resurser. Den
ekonomiska aspekten spelar alltid in i
stadsbyggnadsprojekt och det krävs
ekonomiska förutsättningar för att skapa
möjlighet att kunna verka för de andra
hållbarhetsaspekterna.

En hållbar kommun
För att skapa en socialt hållbar stad ska vi
arbeta för att minska boendesegregationen
och genom stadsplanering skapa goda
boendemiljöer som lockar till rekreation och
utevistelse. Det är också viktigt att skapa
goda förutsättningar för näringsliv,
utbildning och kommunikationer, såväl som
för föreningsliv, kultur och idrott.
Människor och miljö mår bra av en stad där
det är enkelt att gå och cykla och att använda
sig av kollektiva färdmedel. En levande och
hållbar stad är trevlig att vistas i.
Jämställdhet och är en fråga om rättvisa
mellan kvinnor och män och jämlikhet är en
fråga om rättvisa mellan olika grupper i
samhället. I fysiska planeringen handlar det
om tillgången till mötesplatser och
utformning av bebyggelsemiljöer. Arboga
kommun ska förtätas samtidigt som gröna
inslag stärks på ett strategiskt sätt.

Läs mer
Arboga kommuns Energi- och klimatstrategi
(2009)
www.arboga.se/kommun-politik/planer-ochstyrdokument/

Omställning av samhället
Forskningsrön visar att den globala
medeltemperaturen stiger och att
nederbörden ökar. Ett av de 16 nationella
miljömålen är ”begränsad klimatpåverkan”.
För att hantera utmaningen att ställa om till
en hållbar utveckling krävs ett fortsatt
omfattande förändringsarbete med djärva
visioner, konkreta mål och åtgärder.
Utsläppen av växthusgaser kan minskas
förtätningar av lägen med goda
kommunikationer, satsning på hållbara
trafikslag, en attraktiv stadskärna med
utökad handel och ett främjande av
energieffektivt byggande.

Ekologisk hållbarhet handlar om att
utvecklingen ska ske i balans med det
ekologiska systemet. Det handlar om att
långsiktigt bevara ekosystemens
produktionsförmåga och att minska den
negativa påverkan på miljön och människors
hälsa. Användningen av energi och material
ska begränsas.
Den ekonomiska hållbarheten innebär att
hushålla med och effektivt använda våra

Hållbarhet

Ekologisk
hållbarhet

Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Figur: De tre hållbarhetsdimensionerna. Boverket 2015.
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placeras så att den kan komma att bli hotad
av klimatförändringarna. Därför har
översvämningskarteringar och
skyfallsanalyser legat till grund för
utpekande av nya bebyggelse- och
verksamhetsområden.

En utmaning med klimatets förändring är
hur vi ställer om samhället i högre grad. Vi
behöver både minska utsläppen och anpassa
oss till ett varmare och blötare klimat under
de närmaste åren. Att skapa effektivare
resmöjligheter och minska onödiga
transporter är ett sätt att hjälpa på
omställningen. Det är viktigt att arbeta med
både fysiska och beteendepåverkande
åtgärder. Att prioritera gång- och cykeltrafik
samt kollektivtrafik före biltrafik är en del i
att begränsa klimatpåverkan. En väl utbyggd
kollektivtrafik och förbättrade
förutsättningar för gång- och cykeltrafik
minskar koldioxidutsläppen.
Trafikverket har inlett en åtgärdsvalsstudie
för resor och transporter inom stråket
Stockholm-Oslo. Möjligheten att dra en
snabbtågsjärnväg på sträckan med stopp i
alla fall ett par gånger/dygn på
mellanliggande stationer skulle förstärka
godstrafiken i landet och möjliggöra en
effektiv persontrafik i Mälardalen som
innehåller Arboga kommuns viktigaste
pendlingsorter.

Inriktning

Klimatanpassning i fysisk
planering
Även om utsläppen av växthusgaser
minskar kraftigt kommer
klimatförändringarna att ge lokala effekter i
Arboga. Vissa anpassningsåtgärder handlar
om planering och lokalisering av bostäder
och offentliga byggnader, andra om att säkra
riskområden,
t ex Arbogaån, från översvämning, ras, skred
och erosion. Med ett varmare klimat ökar
behovet av kylning i skolor, äldreboende,
arbetsplatser och bostäder. Översiktsplanens
avsikt är att förhindra att ny bebyggelse

- 13 -

o

Beakta klimatförändringar och planera
för dessa vid upprättande av
detaljplaner samt bygglovsprövning.

o

Förstärka de gröna värdena i Arboga
tätort.

o

Beakta risker för skred, ras och erosion
vid upprättande av detaljplaner samt
bygglovsprövning.

o

Placera nya byggnader och infrastruktur
utanför påverkansområdet för 100årsflödet i översvämningskarteringen.

o

Verka för att nybyggnation sker
energieffektivt och med hållbara
material.

Kommunens plats i regionen

- 14 -

Mellankommunala frågor
Översiktsplan för Arboga kommun
harmonierar med Regionalt
Utvecklingsprogram för Västmanlands län
2014-2020 – Mångfaldsdriven tillväxt och
bidrar till att Västmanland når målen i
regionala utvecklingsstrategin genom
avsikter och vägledningar i den kommunala
översiktliga planeringen. För att Arboga ska
kunna ta del av befolkningstillväxten i
Mälardalen måste kommunen erbjuda goda
boendemiljöer, kommunikationer och
samhällsservice.

Arboga kommuns fördelaktiga geografiska
läge i den växande Mälardalen och den
unika kulturhistorien präglar kommunen
och samhällsbygget. För att kunna ta del av
regionens framtida tillväxt gäller det att
erbjuda vackra och hållbara boendemiljöer,
bra kommunikationer med goda möjligheter
till arbete inom och utom kommunens
gränser och varierade utbud av mötesplatser
och aktiviteter. Detta blir ännu viktigare i ett
framtida storregionalt perspektiv.
I nordost gränsar Arboga kommun till
Köpings och Kungsörs kommuner och i
södra delen till Hjälmaren. Tillsammans har
de tre kommunerna olika former av
mellankommunalt samarbete. Västra
Mälardalens kommunalförbund (VMKF)
ansvarar för räddningstjänst, beredskap vid
kriser och större olyckor, IT, växel och
lönehantering åt kommunerna. Västra
Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF)
ansvarar för uppgifterna inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt
byggnadsväsendet i Arboga och Kungsörs
kommuner.

Geografiska områden knyts ihop och
arbetsmarknadsregioner växer.
Kommunikationerna har på senare år
förbättrats vilket möjliggjort en ökad
pendling till närliggande arbetsmarknader.
Ungefär 1 800 personer pendlar varje dag in
till arbeten i Arboga och ca 2 300 pendlar ut,
främst till Köping och Örebro. Motorväg har
byggts mellan Örebro och Köping och
förbättringar har gjorts på Mälarbanan och
Svealandsbanan. Delar av kommunens
angränsande län tillhör den regionala
arbetsmarknaden och det är kommunens
vilja att ytterligare utveckla det regionala
samarbetet.

Ett första steg tagits för en fördjupad
samverkan mellan Arboga, Köping och
Kungsörs kommuner. Kommunerna har
tecknat en avsiktsförklaring och erbjuder sig
även att fungera som ett pilotområde för
utvecklad samverkan mellan kommuner.
Syftet är att skapa en konkurrenskraftig
region för boende, företagare och besökare.
Den kommunala organisationen blir mindre
sårbar genom samarbete, får lättare att
rekrytera kompetens och medarbetarna får
större möjligheter att utvecklas.

Inriktning
o
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Utveckla samarbetet över kommun- och
länsgräns i Mälardalen inom bland
annat kompetensförsörjning,
kommunikationer, infrastruktur, turism
och energiförsörjning.

Utmaningar
I Arboga råder för närvarande bostadsbrist. Alla typer av bostäder behövs; små
lägenheter för studenter och ungdomar, flerfamiljshus, nya villor, seniorbostäder och
särskilt boende. Knappt 40 % av hushållen i Arboga är i dag singelhushåll. För att råda
bot på den befintliga bostadsbristen, stärka kommunens attraktivitet och locka nya
invånare till Arboga behöver bostäder planeras och byggas.

Behov av nya bostäder

Befolkningsutveckling
Befolkningen i Arboga nådde sin
hittillsvarande topp 1985 med
14 900 invånare. Därefter låg invånarantalet
på ca 14 500 personer fram till mitten av
1990-talet, för att sedan successivt minska
under en tioårsperiod. Sedan 2011 har
Arboga haft en positiv befolkningstillväxt.
Vid årsskiftet 2015/2016 fanns 13 858
invånare i Arboga. Födelsenettot för
kommunen ligger ett normalt år lite på
minus, de positiva tillskotten kommer från
flyttnettot, i första hand från utlandet men i
viss mån från regional och inrikes
inflyttning.

En befolkningsökning med 90 personer
årligen kräver 42 bostäder per år räknat på
att varje hushåll består av 2,2 personer. Det
innebär att totalt cirka 550 nya bostäder
behöver byggas i Arboga mellan 2017 till
2030.

Befolkningssammansättning

Behov av planlagd mark för vårdoch omsorg

Behov av planlagd mark för
grundskola och förskola
Antalet barn i Arbogas förskolor i ålder
1-5 år beräknas att öka beräknas öka de
närmsta åren, från dagens 780 barn upp till
840 barn vid år 2026. Ett ökat antal elever
och ett behov av nya lokaler gör att en ny
skola och nya förskolor planeras i Arboga.

Målet för planperioden är att invånarantalet
i Arboga växer till 15 000 till 2030. Det
innebär en ökning med cirka 90 personer
årligen från och med 2017.

Ålderssammansättningen i kommunen
förändras kommer att förändras. Gruppen
80-w beräknas vara nästan dubbelt så stor i
slutet av planperioden mot vad den är idag.
Från dagens 858 till knappt 1 500 personer.
Ett ökat antal äldre innebär ett behov av nya
lokaler för vård och omsorg.
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Behov av etableringsmark

Inriktning

Strategiskt markförvärv samt planlagd mark
för industri och handel för en större
etablering behövs i Arboga.

o

Öka kommunens befolkning till 15 000
invånare under planperioden.

o

Ha beredskap för att möta
befolkningsökningen vad gäller
verksamhetslokaler och strategisk mark.

o

Ha planberedskap för cirka 45 nya
bostäder per år, eller cirka 550 bostäder
under planperioden.

Behov av väl fungerande
integration
Kommunens integrationsprocess är till för
att främja delaktighet och självförsörjning.
För att klara av direktiven i bosättningslagen
som trädde i kraft 1 mars 2016 behövs god
tillgång till små lägenheter. Det råder brist
på bostäder idag och behovet förväntas bli
större. I Arboga saknas både ettor och tvåor i
dagsläget.

16500
Framskrivning

16000
15500

85 nya
bostäder

+ 100/år

50 nya
bostäder

+ 50/år

25 nya
bostäder

15000
14500
14000
13500
13000
12500
12000
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Planförslag
I planförslaget med tillhörande plankartor redovisas generella riktlinjer och avsikter för
mark- och vattenanvändningen. Specifika riktlinjer för Arboga kommuns tre tätorter
redovisas sist, i Områdesvisa beskrivningar. Riktlinjer för Landsbygdsutveckling i
strandnära läge redovisas i en egen bilaga.
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Mark- och
vattenanvändningskarta,
Arboga kommun
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Hänsynskarta, Arboga
kommun
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Befintlig bebyggelse
Mål: Arboga kommun erbjuder en mångfald av attraktiva och trygga
boendemiljöer
I centrala Arboga finns ett stort behov av bostäder i varierande upplåtelseform och
storlek. Med ett mer varierat bostadsutbud och olika typer av bostäder, prisklasser
och ägandeformer kan fler personer erbjudas boende och en större mångfald av
invånare får plats. Översiktsplanen redovisar förtätning av stadsdelar och nya
tänkbara bostadsområden som möjliggör målet om 550 nya bostäder och ett
befolkningstillskott på upp till 1 200 personer.

Inriktning

o

Omvandla fritidshusområden där
förutsättningarna för samhällsservice är
gynnsam.

o

Möjliggör attraktiv strandnära
bebyggelse i utpekade LIS-områden.

o

Prioritera förtätning av stadskärnan.

o

Förtäta och bygg i anslutning till
befintlig service, infrastruktur och
kollektivtrafik.

o

Skapa möjligheter för ökad
nybyggnation i kommunens mindre
tätorter.

o

Möjliggör planberedskap för upp till 45
nya bostäder per år över hela
kommunen.

o

Tillgodose bostadsbehovet för alla
grupper på bostadsmarknaden.

o

Placera och utforma ny bebyggelse med
hänsyn till landskapsbild, natur- och
kulturvärden.

o

Sträva efter en funktionsblandad stad
där verksamheter och bostäder finns i
anslutning till varandra.

o

Arbogaån är en del av det som gör
Arboga unikt, kopplingarna till och över
ån och kontakten med ån ska lyftas fram
och stärkas.
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(LIS). I dessa områden kan LIS användas
som ett särskilt skäl för att få dispens att
bygga bostäder eller utveckla turism och
friluftsliv inom strandskyddsområde. Läs
mer om föreslagna områden i bilaga 1,
Landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Bebyggelseutveckling
Tre utredningsområden för ny bebyggelse i
Götlunda, fyra i Medåker och åtta i Arboga
tätort finns utpekade i översiktsplanen.
Samtliga utpekade områden följer befintlig
struktur och ligger kollektivtrafiknära.
Föreslagna utredningsområden för ny
bebyggelse består idag av i huvudsak
obebyggd mark. Vissa områden utgörs av
jordbruksmark och vissa områden av
skogsmark. En fortsatt utveckling av boende
och verksamheter i stad och på landsbygden
är betydelsefull för kommunens utveckling.
Fler byggklara tomter bör åstadkommas för
att möjliggöraolika boendeformer i varierad
miljö.

Åtgärder
o

Prioritera utpekade områden löpande i
den ekonomiska och strategiska planen.

o

Prioritera planläggning som främjar
nybyggnation av bostäder, eller
verksamheter som medför
arbetstillfällen.

o

Flytta idrottsområdet runt Sturevallen
vid Arboga resecentrum till annan
lämplig plats. Området omvandlas till
blandad stadsmiljöbebyggelse.

o

Planera för småhusområden i attraktiva
lägen. Alternativa lägen för villatomter
ska finnas.

Bostadsområdet Brattbergets södra och östra
etapper har också potential för attraktiva
bostäder med närhet till centrum. Arboga
har stor potential för boende, upplevelser
och turism. Här krävs ett helhetstänk kring
stadskärnans gestaltning och utsmyckning,
identifiering av befintliga och nya stråk och
mötesplatser i stadsmiljön.

o

Flytta skjutbanan på Östra Brattberget
till annan lämplig plats så ny
bostadsbebyggelse blir möjligt.

o

Främja byggnation i miljövänliga
materialval, som t ex trä.

o

Fortsätt utveckla boende och
verksamheter i Götlunda och Medåker.

Området runt idrottsplatsen Sturevallen vid
Arboga resecentrum föreslås förtätas med
bebyggelse för bostäder och kontor vilket
skulle kunna lyfta entrén till Arboga och
vara ett positivt komplement till
stadskärnan.

o

Uppmuntra enskilda initiativ att bygga
och utveckla i kommunens
landsbygdsområden.

o

Ta fram en fördjupad översiktsplan över
Arboga stadskärna.

Under planperioden väntas Arboga tätort
växa främst i anslutning till befintlig
bebyggelse och struktur. Längst Årbogaån
västerut med nya bostadsområdet Åbrinken,
norrut mot Norra Skogen och Sätra samt i
riktning nordost vid Hamre.

Skjutbanan på Östra Brattberget ligger i
direkt anslutning till bebyggelse där ny
bostadsbebyggelse skulle kunna skapas om
bullerproblematiken från verksamheten
begränsades. Verksamheten klassas som
miljöfarlig enligt Miljöbalken. Kommunens
intention är att skjutbanan inte ska ligga i
direkt angränsning till befintliga bostäder
utan flyttas från Brattberget.
Områden vid Lungers udde, Nannberga,
Hästnäs, Hällarna på Frösshammarsön,
Tjurlången och Hjälmare docka pekas ut för
landsbygdsutveckling i strandnära läge
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Förtätning av befintliga strukturer

Omvandling av fritidshusområden

Förtätning syftar på nyproduktion av
byggnader inom befintlig bebyggelse.
Nyproduktionen kan röra olika typer av
bebyggelse – som bostäder, butiker och
kontor. Det vanligaste skälet är att staden
behöver förnyelse och utveckling.
Kommunens intention är att bebyggelse inte
ska spridas ut och att staden ska växa inåt. I
och runt Arboga stadskärna finns stor
potential för förtätning. Behovet av bostäder
är ett angeläget, allmänt intresse.
Omvandlingsområden som möjliggör nya
bostäder är därför kommunens prioritet.
Flera kvarter i centrum är lämpliga för
förtätning. Kompletterings-bebyggelse kan
tillkomma som inte alltid markeras på karta.

I flera av kommunens fritidshusområden har
en omvandling till permanentboenden skett
under de senaste åren. Detta kan medföra att
fler får möjlighet till ett attraktivt boende i
naturskön miljö. Det kan uppstå en
intressekonflikt mellan de som vill utveckla
och bygga i ett tidigare fritidshusområde,
och de som vill behålla områdets
ursprungliga karaktär. Flera större
fritidshusområden finns i kommunen. För
att kunna omvandla fritidshusområden till
permanentboende krävs en hållbar lösning
för vatten och avlopp. Bristfälliga lösningar
behöver åtgärdas främst av miljöskäl.

Åtgärder
Åtgärder
o

Prioritera bostadsbebyggelse.

o

Ge ny bebyggelse i Arboga stadskärna
en stadsmässig karaktär.

o

Främja nyproduktion av flerbostadshus i
centrala och attraktiva lägen. Ju närmare
befintlig stadsbygd eller centralt läge ju
högre ska exploateringsgraden vara.
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o

Omvandla fritidshusområden med
hänsyn till områdets karaktär och
intilliggande bebyggelse.

o

Tillse att infrastrukturåtgärder sker i takt
med ökningen som ställer krav på bland
annat nya vatten- och avloppslösningar,
bättre tillfartsvägar och ökad service.
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Bostäder för hela livet
För att klara av bostadsförsörjningen inför
en demografiska utveckling med en ökning
av personer i åldrarna 85 år och uppåt måste
fler bostäder av olika slag för äldre skapas.
Äldreboendedelegationen har föreslagit att
begreppen seniorbostäder,
trygghetsbostäder och vård- och
omsorgsboende i fortsättningen ska
användas i officiell statistik, lagar och
förordningar. De begreppen används i det
här dokumentet.

Överlag råder brist på små bostäder i
Arboga kommun vilket bromsar viktiga
flyttkedjor. Unga som vill flytta hemifrån
och äldre som vill sälja villan ska ha tillgång
till bostäder av olika storlek och varierad
upplåtelseform. För andra grupper, som
människor med olika
funktionsnedsättningar, finns behov av
specialboende. Det är kommunens
skyldighet att tillhandahålla behovsprövat
boende.

Trygghetsbostäder och seniorbostäder är så
kallade mellanboendeformer mellan vanligt
boende och vård- och omsorgsboende. Det
behövs inte ett beslut från kommunen för att
flytta in i en trygghetsbostad eller
seniorbostad, för plats på ett vård- och
omsorgsboende behövs däremot ett
biståndsbeslut. Det största behovet Arboga
kommun ser idag är efterfrågan av särskilda
boenden med lägenheter för personer med
demensdiagnos.

Åtgärder
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o

Behovet av boende för alla grupper på
bostadsmarknaden tillgodoses och olika
upplåtelseformer främjas.

o

Samhällsplaneringen ska möta dagens
och framtidens bostadsbehov genom
planering och tillskott av bostäder i
varierad upplåtelseform och storlek.
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Kulturmiljö
Mål: Arboga kommuns kulturhistoriskt värdefulla miljöer lyfts fram. De
kulturhistoriska värdena beaktas i all planering.
Kulturmiljö är inte bara den historiska bebyggelsen utan också den miljö som har
uppstått till följd av samspelet mellan människan och naturen. Det kan vara allt från
en enskild plats till ett helt landskap med vägar, bebyggelse och odlad mark.
Kulturmiljön i Arboga kommun ger en tydlig bild av hur kommunen historiskt har
vuxit fram. Den byggda kulturmiljön är det mest påtagliga uttrycket för mänsklig
verksamhet och oersättlig för kommunens identitet. Kulturarvet berättar om
människors liv under flera århundraden och ger Arboga en unik identitet som är en
viktig resurs för kommunens framtida utveckling.
Inriktning
o

Bevara och förnya Arbogas
kulturhistoriska och karaktärsskapande
bebyggelse och miljö.

o

Förtäta med varsamhet och hänsyn till
stadens historiska identitet.

o

Stärka Arboga kommuns identitet och
öka attraktionskraften genom att
förvalta, vårda och levandegöra
kommunens kulturmiljövärden.
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o

Infoga ny bebyggelse i samspel med,
alternativt i medveten kontrast till,
omgivande bebyggelse.

o

Motivera rivning i stadskärnan för att
skydda riksintresset. Det är dock viktigt
att staden kan förnyas och moderniseras.

kulturminnen. Riksantikvarieämbetet har
det övergripande ansvaret, men
länsstyrelsen ansvarar för tillsynen på
länsnivå.

Det kulturhistoriska arvet
Arbogas attraktivitet hänger samman med
att staden har en miljö som berör.
Stadskärnan har inte brunnit sedan 1513
vilket är ovanligt för svenska städer. Den
medeltida stadsplanen och det stora inslaget
av bevarad trähusbebyggelse i Arboga stad
är ett europeiskt kulturarv. För att skapa
lokal identitet är det viktigt att värna det
kulturhistoriska arvet och bevara miljöer och
byggnader från olika tidsperioder.

Stadskärnan, Hjälmare Kanal och Järnäs är
utpekade som riksintresse för
kulturmiljövård. Läs mer om riksintresset på
sida 67. Flera byggnader och
bebyggelsemiljöer är skyddade som
byggnadsminnen, vissa är skyddade i
detaljplan (”k-märkta”) och det finns flera
kyrkliga kulturminnen. Runt om i
kommunen finns många fornlämningar.
Under stadskärnan finns äldre kulturlager
som klassats som fast fornlämning, därför
krävs i de flesta fall arkeologiska
undersökningar i samband med
markarbeten.

Kulturmiljön är en förutsättning för
kommunens utveckling och tillväxt. Att
kunna läsa kommunens och stadens
årsringar är viktigt. Kommunens unika
värden – det nya och det gamla – gör platsen
attraktiv. Dessa värden kan förtydligas
genom positiva tillskott av ny bebyggelse.
Det innebär inte automatiskt att nytillskott
ska anpassa sig, det kan vara lika värdefullt
att vara tydlig med vad som är ett avtryck
från sin tid.

För Arboga stadskärna finns en
Byggnadsordning (år 2000), som är ett
förhållningssätt till karaktärsdragen i
bebyggelse och miljöer som speglar olika
epoker i stadskärnans historia.
Byggnadsordningen är det dokument genom
vilket alla förändringar i stadskärnan
bedöms och som syftar till att de offentliga
rummens karaktärer vårdas och stärks.

Det är viktigt att inte bara se till den enskilda
byggnaden, utan uppmärksamma hela
bebyggelsemiljöer och samband mellan olika
delar i kulturmiljön. Förändringar måste ske
utifrån varje områdes egna förutsättningar.
Detta gäller såväl den enskilda byggnaden
som hela bebyggelsemiljöer och
landskapsbilden.
Ny- och ombyggnader i äldre miljöer av
kulturhistoriskt intresse bör anpassas till den
befintliga strukturen i området. Det
kulturhistoriska värdet är beroende av om
den tidstypiska karaktären bevarats. Det
industriella kulturarvet är en betydelsefull
del av kommunens historia.
Industrialiseringen har satt sina avtryck på
såväl landskap och bebyggelse som
arbetsmiljöer och bostadsbyggande.
Västmanlands läns museum har gjort en
översiktlig inventering (år 1998-1999) över
den industriella utvecklingens avtryck i
länet.

Skyddad kulturmiljö
Kulturmiljölagen innehåller bestämmelser
om bland annat fornlämningar,
byggnadsminnen och kyrkliga
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Skola och omsorg
Mål: Arboga kommun har en väl utvecklad offentlig service
Olika typer av samhällsservice är en grundförutsättning för att kunna leva och bo
på en plats. Med offentlig service menas här främst den service som kommunen
har huvudansvar för – förskola, skola, vård och omsorg. Kommunen tillhandahåller
även service som bibliotek, fritidsgårdar och motionsspår, som behandlas på andra
ställen i översiktsplanen. Övrig service som finns i kommunen är till exempel
apotek, polis, vårdcentral och folktandvård.
o

Lokalisera vård- och omsorgsboenden,
seniorbostäder, grupp- och
servicebostäder i närhet till andra
bostäder och kollektivtrafik i den mån
det är möjligt.

o

Sträva efter att grönstruktur utnyttjas för
att ge lä och skugga vid etablering av
skolor, förskolor och vård och
omsorgsboenden.

Inriktning
o

Utforma skolornas och förskolornas
fysiska miljö för lärande och
kunskapsutveckling utifrån alla barns
och elevers förutsättningar, behov,
trygghet och säkerhet.

o

Analysera behovet av skola och förskola
i planeringsstadiet av nya
bostadsområden.

o

Tillse att god omsorg och vårdanpassade
boendemiljöer finns för alla som behöver
det, även utanför Arboga stad.
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Friyta som lämpar sig för barns lek och
utevistelse, både i bostadsområden och på
tomter med lokaler för fritidshem, förskola
och skola, är viktig och ska eftersträvas.

Skola och förskola
I Arboga finns idag sju grundskolor, fem i
Arboga stad, en i Götlunda och en i
Medåker. Förskolorna och skolorna i Arboga
ska vara mötesplatser för barn och
ungdomar från olika grupper och kulturer.
Förskoleklasser och fritidshem finns på alla
grundskolor utom Stureskolan som är en 69-skola. På Gäddgårdsskolan finns en
särskola som omfattar grundsärskola,
träningsskola och fritidshem. I Arboga finns
också en kommunal gymnasieskola,
Vasagymnasiet, och flera eftergymnasiala
utbildningar liksom Svenska för invandrare
(SFI). Det finns 15 förskolor i Arboga
inklusive Solkattens förskola som är ett
föräldrakooperativ.

Åtgärder

Tillgång till god förskoleverksamhet och bra
skolor är en förutsättning för kommunens
utveckling och möjlighet att locka till
nyinflyttning. Inom redan befintlig
bebyggelse är byggnation av skola och
förskola redan möjligt, vid planering av nya
bostadsområden ska behovet finnas med på
planeringsstadiet.
Barn och elever ska kunna ta sig till och från
skola på egen hand på ett trafiksäkert och
tryggt sätt, och föräldrar ska också kunna
hämta och lämna sina barn tryggt och säkert.
Det är viktigt med en god trafikmiljö inom
skol- och förskoleområden.

Friyta
Boverket har tagit fram vägledningen ”Gör plats för
barn och unga” där det beskrivs vad som är rimligt
dimensionerade mått för barns skolgårdar och
friyta i olika åldrar.
Med friyta menas lekyta utomhus vilket innebär att
parkering eller mark som används för andra
trafiklösningar inte ska räknas till denna.
Boverkets rekommendationer anger att 30 m²
friyta per barn är ett rimligt dimensionerat mått för
barn i grundskolan och att 40 m² friyta per barn är
lämpligt för barn i förskolan.
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o

Detaljplaner och bygglov ska ta hänsyn
till frågor om skolornas behov av
grönområden och naturmiljöer.
Utemiljön vid förskolor och skolor ska
förbättras och utvecklas.

o

Riktlinjer för trafik ska användas för att
främja god trafikmiljö inom skol- och
förskoleområden.

o

Gör gång- och cykelvägar till och från
förskolor och skolor trygga och
tillgängliga för oskyddade trafikanter.

o

Nya skolor och förskolor lokaliseras så
att eleverna om möjligt kan gå eller
cykla till skolan.

o

Möjliggör att lokaler och utemiljö i
kommunala skolor efter skoltidens slut
kan användas för andra ändamål.

o

Tillämpa boverkets rekommendationer
för friyta i lokaliseringsutredningar av
nya förskolor och skolor.

samt HVB-boende för ensamkommande
ungdomar finns i dag inrymt i fastigheten
Tornet. Om annat beslut för Tornets
framtida användning tas måste en
permanent lösning för samtliga tre
boendeformer hittas.

Omsorg om äldre och människor
med funktionsnedsättning
Kommunen har ansvar att se till att det finns
särskilda boenden för personer med stort
omsorgsbehov. Det finns idag fyra vård- och
omsorgsboenden i Arboga och ett i Götlunda
och ett antal korttidsplatser. Arboga
kommun har beslutat att ett nytt vård- och
omsorgsboende med 80 platser ska stå
färdigt under planperioden eftersom
Hällbackens äldrecenter inte längre
uppfyller de krav som ställs. Enligt
befolkningsprognos för de kommande åren
finns behov av ytterligare 40-60 lägenheter i
särskilt boende. Det är framförallt
demensplatser som efterfrågas. I Arboga
kommun finns två typer av gruppbostäder
för människor med funktionsnedsättningar;
fem gruppbostäder med lägenheter i direkt
anslutning till gemensamma utrymmen och
två gruppbostäder med lägenheter i
trapphusmodell och tillgång till
gemensamma utrymmen. Ett nytt
gruppboende för yngre
flerfunktionsnedsatta är aktuellt under 20182019.

Åtgärder

Digitalisering och fiberutbyggnad är viktiga
aspekter både vad det gäller trygghet i form
av larm, samt för äldres och
funktionsnedsattas möjlighet att leva fria och
självständiga liv.

Välfärdsteknologi
Digital teknik som kan användas för att öka
delaktighet, självständighet, aktivitet och
trygghet för personer med funktionsnedsättning.
Välfärdsteknik är ett begrepp som ligger nära
andra områden, exempelvis e-hälsa, hjälpmedel
och digitalisering.

Rekreationsmöjligheter och grönområden
bör finnas i anslutning till kommunens olika
boenden, liksom närhet till service. De kan
med fördel spridas till olika delar av
kommunen för att möjliggöra valfrihet i
boendet.
Motivationsboende för människor med
tidigare missbruksproblem, stödboende
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o

Bygga ett nytt vård- och omsorgsboende
med 80 platser för att möta initiala
behov för de äldre kommuninvånarna.

o

Tillse att de ytterligare platser som
befolkningsutvecklingen medför ett
behov av färdigställs.

o

Skapa trygga och tillgängliga miljöer
som passar i livets olika skeden.

o

Fortsätta fiberutbyggnaden.

o

Skapa moderna boenden genom att
planera och använda så kallad
välfärdsteknologi.
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Upplevelser och aktiviteter
Mål: Arboga kommun har ett varierat utbud av mötesplatser och aktiviteter
inom kultur, fritid och turism.
Arbogas landskap och närhet till vatten och natur skapar stora möjligheter till
utomhusaktiviteter. I kommunen finns ett flertal elljusspår och sportanläggningar.
Anläggningar som ridhuset, Ekbacksbadet, skidbacken och golfbanan är
välbesökta. I Arboga kommun finns ett stort och aktivt föreningsliv som årligen
anordnar en mängd olika evenemang.
Inriktning
o

Ge förutsättningar för ett varierat utbud
av kultur- och fritidsaktiviteter.

o

Arbeta med trygghet och gestaltning i
den fysiska miljön.

o

Utforma miljöer så att människor känner
sig trygga att röra sig ute året om, alla
tider på dygnet.

o

Öka tillgängligheten till allmänna platser
och lokaler genom att enkelt avhjälpta
hinder tas bort.
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o

Arbeta aktivt med jämställdhets- och
integrationsperspektivet i den fysiska
planeringen.

o

Utveckla besöksnäringen i samarbete
med olika aktörer, som andra
kommuner, företag och föreningar.

o

Verka för att nya vandrings- och
cykelleder skapas.

o

Utveckla turismnäringen runt Hjälmare
docka och Tjurlången genom att skapa
LIS-områden för rekreation.

områden att bevara och utveckla.
Utformning, belysning och skötsel skapar
trygghet och trivsel. Utemiljön ska kunna
erbjuda såväl lugna som mer livfulla platser
för social samvaro. I planering och
anläggande av nya offentliga platser bör
frågor som trygghet, skötsel och underhåll
prioriteras.

Kultur- och fritidsaktiviteter
Kulturella inrättningar som Arboga
museum, Arboga bryggerimuseum, Arboga
robotmuseum och besökscentret vid
Hjälmare docka är några exempel på det
kulturliv som finns. I Arboga stad finns ett
stort utbud av offentlig konst och ett
välbesökt Stadsbibliotek alldeles vid åkanten. Arboga kulturskola utgör en viktig
mötesplats för barn och ungdomar.

Åtgärder

I Arboga kommun finns ett flertal
kommunala badplatser där kommunen har
tillsyns- och kontrollansvar. Strandbad
kontrolleras regelbundet under
badsäsongen. Strandbaden finns vid
Hällarna, Högsjön och Kvarnsjön. Det går
också att bada i Arbogaån, vid
Villagatsbadet.
Ett rikt kultur-, fritids- och föreningsliv är
viktiga faktorer för att skapa attraktivitet och
god livsmiljö och blir en allt viktigare faktor
för en attraktiv ort.

Rum för möten
Mötesplatser bidrar till att hålla staden
levande. Medborgarhuset är en viktig
samlingssal i centrala Arboga som kan
utnyttjas till mer. I huset finns bland annat
Arbogabiografen och en scen som gör att
lokalen kan användas för teater-; dans- och
musikframträdanden.
De offentliga rummens utformning är
avgörande för att locka till vistelse och
levande utemiljöer. Tillgängliga platser för
spontana möten ska erbjuda utrymme för
människor att stanna upp en stund. Dessa
platser bör skilja sig åt i storlek och innehåll
för skapa variation.

o

Skapa ett nytt idrotts- och
rekreationscenter på området invid
Ekbacksbadet.

o

Uppmuntra olika former av möten vid
planering av nya bostadsområden och
platser.

o

Återskapa en utpekad vandrings- och
ridled i Arboga, t ex längs den gamla
Eriksgatans sträckning.

o

Underhålla och skylta badplatser,
bryggor, stigar och vägar.

o

Erbjuda skytteföreningen vid östra
Brattberget alternativ mark för sin
verksamhet

o

Utveckla delar av Årummet för
stadsnära rekreation.

o

Skapa förutsättningar för utvecklad
idrottsturism, genom utegym och
spontanidrottsplatser.

o

Identifiera befintliga och skapa nya stråk
och mötesplatser i stadsmiljön.

Upplevelser och turism
Den kommersiella turismen i Arboga
domineras av dagbesökare, av de
kommersiella boendeformerna är
övernattningar på camping störst. Det finns
fem anläggningar i Arboga. Den största
anläggningen är Herrfallet där det också
finns också en stugby. Sedan 2010 har antalet
gästnätter i Arboga kommun ökat.
Tyngdpunkten i kommunens attraktion
ligger inom kultur, natur och historia,
områden som inspirerar människor och
bidrar till den lokala identiteten. Intresset för
naturturism ökar i alla former; cykling,

Utemiljön ska erbjuda såväl lugna som mer
livfulla och sociala platser. Det offentliga
rummets karaktär ska vårdas och stärkas.
Arboga kommun vill genom ett stort utbud
av kulturaktiviteter, parker och mötesplatser
skapa en levande utemiljö.

Skötsel och gestaltning
Arboga stads parker är av varierande
karaktär och ålder. Parkernas skiftande
storlek och innehåll gör dem till viktiga
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vandring och paddling är några exempel.
Naturturism kopplat till kulturarvet har stor
potential att utvecklas i Arboga.
Genom olika utvecklingsprojekt kan fler
besökare lockas till Arboga kommun.
Stadskärnan, Hjälmare kanal samt
Ramstigen längs ån ut mot Jädersbruk är
områden som går att tillgängliggöra och
utveckla ytterligare i syfte att locka fler
besökare. I och runt stadskärnan finns stor
potential för ökad turism.

Ökning gästnätter
2014 + 9,8 % jämfört med föregående år
2015 + 3,9 % jämfört med föregående år
Följande fem anläggningar i Arboga tas upp i
statistiken:
o Dinners
o Rasta
o Stadshotellet
o Herrfallets stugby och konferens
o Arboga vandrarhem
Siffror från SCB, 2016.

Att resa med husbil är en växande trend.
Många exempel i Arboga visar att platserna i
sig är en reseanledning. Här finns en stor
möjlighet att öka antalet gästnätter i
kommunen. Vid Hjälmare docka mer än
fördubblades antalet betalande husbilar
sommaren 2016 jämfört med föregående år.
Hjälmarens vatten och stränder är stora
tillgångar för kommunen. Området kan
vidareutvecklas, speciellt inom den växande
natur- och ekoturismen. Hjälmare docka
pekas ut som LIS-område för rekreation
vilket redovisas närmare i bilaga 1.

Åtgärder
o

Utveckla cykel- och vandringsstråk
genom grönområden och kulturmiljöer i
nära anslutning till naturstråk vid
Arbogaån.

o

Utveckla kommunens besöksmål och
bevara kommunens signum, den
medeltida stadsmiljön.
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o

Synliggöra och marknadsför intressanta
byggnader och sevärdheter.

o

Knyta ihop befintliga cykel- och
vandringsleder med intilliggande
områden i Västmanland och Örebro län,
t ex Hjälmaren Runt och Mälardalsleden.

o

Verka för att fler evenemang kan
genomföras i Arboga.

o

Skapa fler platser för husbilar, gästande
båtar och service vid Hjälmaren, i
synnerhet Hjälmare docka.
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Näringsliv och handel
Mål: I Arboga kommun finns goda möjligheter till arbete
Arbogas placering i regionen skapar unika möjligheter. Inom 30 minuters restid nås
en arbetsmarknad med cirka 190 000 arbetstillfällen och inom 60 minuter nås
närmare 290 000 arbetstillfällen. Möjlighet till inpendling och kompetensförsörjning
är en viktig faktor för att företag ska kunna etableras och befintliga ska kunna växa.
I Arboga ska det vara inspirerande och enkelt att driva företag. Det innebär hög
service, korta beslutsvägar och tydliga besked. Arboga ska bidra till att regionen
utvecklas och att arbetsmarknaden knyts ihop.
Inriktning
o

Tillgängliggör och utveckla entrén till
Arboga, det ska vara lätt och enkelt att ta
sig från Sätra till stadskärnan.

Placera ytkrävande verksamheter längre
ut i staden med närhet till infrastruktur
och logistik.

o

Tillse att planberedskapen för att möta
olika etableringsförfrågningar och nya
verksamheter är god.

Placera företag med ett lokalt
serviceområde och mindre ytbehov i ett
läge i staden så att centrumhandeln
stärks.

o

Ta fram en strategi för utveckling och
etablering av handel och serviceföretag.

o

Utveckla, utöka och marknadsföra
trafikplats Sätra för företagare och andra
intressenter.

o

Anskaffa strategiskt belägen mark.

o

Skapa goda förutsättningar för ett bra
företagsklimat, t ex genom kluster.

o

o

o

Möjliggör etablering av handel även i de
mindre tätorterna.
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d.v.s. genom förtätning och en mångfald av
anledningar till att vistas i miljön. En
levande stadskärna skapar rörelse och
trygghet i centrum.

Arbetsmarknadsregionen och det
lokala näringslivet
Arboga kommun har stor bredd på
näringslivet. Tillverknings-industrin och
tjänstesektorn dominerar och utmärks av
högteknologisk kompetens, speciellt
tjänstesektorn inom industriell IT och
underhåll av flyg- och markbunden
elektronik och högteknologisk
verkstadsindustri. Många arbetar också
inom offentlig sektor och service och handel.
Det finns många mindre företag, varav ett
antal har starka hantverkstraditioner.

Areella näringar och fiskerinäring
Näringslivet på landsbygden kännetecknas
av småföretagare inom jord-, skogsbruk och
fiske. På landsbygden bedrivs dessutom ett
stort antal andra viktiga företag. Dessa
näringar är viktiga för att upprätthålla en
levande landsbygd. Idag består kommunen
till 25 procent av jordbruksmark i form av
odlad mark och bete. Skogsbruk är av
nationell betydelse. Enligt Miljöbalken ska
skogsmark som har betydelse för
skogsnäringen skyddas mot åtgärder eller
ingrepp som påtagligt kan försvåra rationellt
skogsbruk. I Arboga täcks cirka 62 procent
av landarealen av skogsmark. Skogarna
utgörs till största delen av barrskogar med
större eller mindre inslag av lövträd. Fiske
kan delas upp i två grupper, fritidsfiske och
yrkesfiske. Som fritidsfiske räknas sportfiske
och fiske till husbehov. I Hjälmaren bedrivs
yrkesfiske av gös, ål, gädda, abborre och
signalkräfta och hela sjön är klassad som
riksintresse för fiske. Gösfisket i Hjälmaren
har som värdens första insjöfiske
miljöcertifieras enligt MSC:s normer.

Arboga kommun har ett strategiskt läge i
Mälarregionen och tillsammans med de
goda kommunikationerna samt den
attraktiva miljön, finns goda förutsättningar
för rekrytering av kompetens, utveckling
och nyetablering av ett varierat näringsliv.

Verksamhets- och
industriområden
Renodlade verksamhetsområden är avsedda
för sådana etableringar som inte är lämpliga
att lokalisera i omedelbar närhet till
bostäder. I den mån verksamheter, handel
och service kan lokaliseras i närhet av
bostäder och stadens centrala delar ska så
ske. På så sätt kan transporterna minska och
en mer attraktiv och hållbar stad skapas.
Genom förtätning skapas naturliga flöden
och möten. I Arboga kommun är
industrimarken främst lokaliserad i och
omkring Arboga tätort. Kommunens större
verksamhets- och industriområden är Sätra,
Marieborg och Arboga Teknikpark. Trots att
tillgången på industrimark i kommunen är
god krävs strategiska markförvärv för att
möta behovet av mark för större och
ytkrävande etableringar.

Åtgärder
o

Blanda kommersiell service med
bebyggelse där det passar.

o

Arbeta för en förtätning av handel och
service

o

Ha en god planberedskap och lokaler för
etablering av nya verksamheter.

o

Tillgodose behovet av industrimark för
större verksamheter.

o

Etablera småindustri och mindre
störande verksamhet i områden nära
tätorten.

o

Verka för fler företagsetableringar i
Arboga.

o

Samverka med företagarföreningar.

Handel
Arboga ska ha en levande stadskärna både
vad gäller utbud av handel, kultur och
arrangemang. En välutvecklad och
bärkraftig handel ger lokala arbetstillfällen
och lockar boenden och turister.
Det är viktigt att skapa stråk, naturliga
flöden och mötesplatser i staden. Därför bör
stadens attraktion byggas ”inifrån och ut”,
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Trafik och hållbara transporter
Mål: Kommunikationerna i Arboga är hållbara för människor, miljö och varor.
Arboga kommun satsar på järnväg, kollektivtrafik och säkra vägar.
Arboga kommun ligger i ett växande pendlingslän där Europavägarna E18 och
E20, samt järnvägarna Mälarbanan och Svealandsbanan, strålar samman.
Samtliga är klassade som riksintresse för kommunikation och viktiga för den
kommunala tillväxten. För att behålla och locka nya invånare och företag till
kommunen är ett välutvecklat och hållbart transportnät en avgörande förutsättning.
Inriktning
o

Prioritera gång-, cykel och
kollektivtrafik före biltrafik.

o

Förbättra säkerheten på det kommunala
vägnätet.

o

Verka för ett pålitligt och väl fungerande
regionalt transportsystem.

o

o

Samverka med
Kollektivtrafikmyndigheten i
Västmanland och SJ för fler avgångar
med tåg och buss.

Påverka Trafikverket att förbättra
säkerhet och standard på de vägar där
myndigheten ansvarar för
framkomligheten.

o

Skapa en trygg och säker trafikmiljö för
alla, framförallt de oskyddade
trafikanterna.

o

Förespråka dubbelspår på Mälarbanan
mellan Arboga och Hovsta.

o

o

Verka för järnvägsutbyggnad i ett
storregionalt perspektiv genom att
reservera mark för spårutbyggnad.

Öka konkurrenskraften för hållbara
transportslag genom att göra plats för
cykelparkeringar i stationslägen och
anslutning till skolor och arbetsplatser.
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Runt om i kommunen finns ett antal
cykelleder som går mellan Arboga stad,
tätorterna och olika besöksmål. Dessa
behöver utvecklas i syfte att uppnå ett mer
hållbart resande. Till de angränsande
kommunerna saknas i dagsläget
sammanhållna cykellänkar. Utanför tätorten
tvingas cyklister till övervägande del cykla
på vägbanan eller på vägrenar av varierande
bredd. Som oskyddad trafikant kan
konsekvenserna vid ett olyckstillfälle bli
allvarliga. Arboga kommun verkar för att
skapa bättre cykelförbindelser till Köpings
och Kungsörs kommuner.

Nationellt och kommunalt vägnät
Resor och transporter ska ske så säkert som
möjligt med minsta möjliga miljöpåverkan.
Idag samsas den medeltida gatustrukturen i
Arboga med moderna trafikleder som leder
in och ut ur staden. Till övriga orter i
kommunen finns ett antal länsvägar som
fungerar som viktiga tillfartsvägar. En ökad
utveckling av permanentbostäder i den
södra kommundelen ställer ökade krav på
framkomlighet. Här är Trafikverket
väghållare. Underhåll och standard varierar
på dessa vägar. Några platser som
trafiksäkerhetsmässigt märker ut sig
negativt är området kring E18/E20 vid Sätra
och Gräsnäs trafikplats samt vid
Ekbacksrondellen.

Parkering
I plan- och bygglagen ställs krav på
fastighetsägare att avsätta lämpligt utrymme
för parkering på tomten eller i närheten av
denna. Det är kommunens ansvar att tolka
vad detta avser.

Kollektivt resande
Förbättrade möjligheter för pendling både
inom den befintliga arbetsmarknadsregionen
och till angränsande regioner bidrar till en
större arbetsmarknad. Tillgången till järnväg
och tågtrafik är av stor betydelse för
utvecklingen av kommunen och en
förutsättning för utveckling och
konkurrenskraft. Mälarbanan och
Svealandsbanan genom Arboga trafikeras av
person- och godstrafik.

Åtgärder

Kollektivtrafiken sköts av VL som är en del
av landstinget i Västmanland. Busstrafikens
stomlinjer möjliggör arbets- och
studiependling från Arboga stad till
närliggande orter.

Stråket Oslo – Stockholm
Trafikverket påbörjade 2016 en
Åtgärdsvalstudie för förbättrade
förbindelser och mellanliggande stopp för
passagerare längs sträckan Stockholm –
Oslo. I stråket bor i dagsläget över 800 000
människor. Kommunen är positiv till
åtgärder längs stråket i syfte att korta
restiden och knyta ihop Mälardalens orter.

Gång- och cykelnät
Kommunens gång- och cykelnät är idag
relativt väl utbyggt med goda anslutningar
till befintliga bostads- och serviceområden.
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o

Verka för att ta fram en kommunal
parkeringsnorm.

o

Öka tillgängligheten och trivseln i
gatumiljön genom enkelt undanröjda
hinder.

o

Utveckla gång- och cykelnätverket och
skapa ett sammanhängande g/c-nät
mellan Arboga-Köping-Kungsör.

o

Föra dialog med Trafikverket om vikten
av säkra vägar för oskyddade trafikanter
även utanför tätort.

o

Reservera mark för ny
järnvägssträckning mellan Stockholm
och Oslo med en buffert på 100 meter.

o

Se över vägstandarden parallellt med
utveckling och omvandling av
bostadsområden på landsbygden.

o

Förorda att transporter med farligt gods
väljer E18 och inte väg 572 genom
Arboga stad.

o

Verka för ny sträckning av E20 vid
Gräsnäs trafikplats.
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Grönstruktur och vattendrag
Mål: Arboga kommun har en välbevarad och värdefull naturmiljö med sjöar
och vattendrag i balans
I Arboga kommun är det nära till naturen. Inspirerande naturupplevelser är något
som efterfrågas alltmer. I och med att samhället växer blir det allt viktigare att vårda
och utveckla kommunens grönstruktur och vattenområden på ett långsiktigt hållbart
sätt. Närheten till parker, grönområden, vattenområden och natur är viktig för
kommuninvånarnas hälsa och rekreationsmöjligheter.
Inriktning
o

Verka för ett rikt djur- och växtliv och
bevarande av hotade arter och
värdefulla naturmiljöer.

o

Bevara och utveckla rekreationsvärden
och tillgänglighet längs stränder och
vattendrag.

o

Verka för att sjöar och vattendrag håller
god ekologisk och kemisk status.

o

Beakta grönstrukturplanen i
planeringen.

o

Verka för en ökad förståelse och
värdering av ekosystemtjänster i
kommunen.

o

Bevara och stärka kontakten och
kopplingen till och över Arbogaån.

o

Betrakta dricksvatten som ett av våra
viktigaste livsmedel.
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bebyggelse. Hällebräckan gynnas av att det
hålls öppet i de marker där den förekommer
eller har förutsättning att trivas. Den som
hittar hällebräcka får gärna rapportera
fyndplatsen till länsstyrelsen eller till
Artportalen.se.

Grönstruktur och
ekosystemtjänster
Grönstruktur består av gröna områden för
växter, djur och människor. Den struktur
som områdena bildar gör det möjligt för
växter och djur att sprida och förflytta sig,
samtidigt som människor nyttjar områdena
för rekreation. Det är viktigt att verka för att
sammanhängande grönstråk mellan olika
naturområden bevaras och utvecklas.
Närheten till parker, grönområden och natur
är viktig för människors hälsa och
rekreationsmöjligheter.

Natura 2000
Natura 2000 ska bevara värdefull natur, men
innebär inte något generellt stopp för
pågående markanvändning eller utveckling
av samhället. Det avgörs i varje enskilt fall. I
Arboga är Kalkugnsberget, Södra
Hammaren, Najfallet, Dal, Brattberget (liten
sumpskog), Sjölunda sumpskog och Nyby
klassade som Natura 2000. För varje område
finns en bevarandeplan. För åtgärder inom
Natura 2000-områden krävs tillstånd från
länsstyrelsen.

Inom grönstrukturen ryms även funktioner
som ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är
de produkter och tjänster från naturens
ekosystem som bidrar till vårt
välbefinnande, till exempel rening av
dagvatten, utjämning av lokalklimat,
luftkvalitet, visuell avskärmning. Det är
viktigt att öka medvetenheten om
ekosystemtjänsternas värde.

Strandskydd
Strandskyddet är till för att långsiktigt
trygga allmänhetens tillgång till
strandområden och bevara goda livsvillkor
för växt- och djurlivet. Det generella
strandskyddet omfattar ett område på 100
meter från strandkanten både på land och i
vattenområdet och inkluderar även
undervattensmiljön. I Arboga kommun är
strandskyddet utvidgat till 300 meter vid
större delen av Hjälmarens stränder. Vid
vissa mindre vattendrag eller större diken
gäller ett strandskydd på 25 meter.

Skyddade områden
I Arboga kommun finns många skyddade
naturområden, bland annat sju Natura 2000områden och elva naturreservat. Därutöver
finns skyddade områden i form av
nyckelbiotoper, biotopskyddsområden,
naturminnen, vattenskyddsområden,
naturvårdsavtal och riksintressen.
Värdefulla naturmiljöer finns inventerade i
bland annat Ängs- och
hagmarksinventering, Våtmarksinventering
och Bevarandeplan för odlingslandskapet.

Inom strandskyddat område är det förbjudet
att vidta vissa åtgärder, som till exempel att
anlägga, gräva eller bygga något. Det krävs
särskilda skäl enligt miljöbalken för att
upphäva strandskyddet eller få dispens. Ett
särskilt skäl är landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS).

I samband med utpekande av nya områden
har bland annat Naturvårdsplan för
Västmanland fungerat som
bakgrundsmaterial. Planen pekar på
värdefulla områden utan formellt skydd.

Vattenområden

Skyddade arter

Arboga kommun är rikt på vatten med ett
femtontal sjöar och vattendrag.
Vattentillgången är en viktig resurs för
vattenförsörjningen i kommunen samtidigt
som vattenområden är attraktiva för det
rörliga friluftslivet. Många vattenmiljöer har
också höga naturvärden. Övergödning är ett

I Arboga tätort växer den fridlysta och
rödlistade arten hällebräcka. Växten finns
endast i Skandinavien och i Västmanland
hittas den i Arboga och i Sala. Hällebräcka
trivs i kalkrika och soliga marker, ofta på
berghällar med tunt jordlager. Den hotas
bland annat av skuggning, igenväxning och
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problem i flera av kommunens sjöar och
vattendrag, inte minst i Hjälmaren.

Hjälmaren och Arbogaån
En stor del av Hjälmaren tillhör Arboga
kommun. På ön Valen finns bofast
befolkning. I slutet på 1800-talet sänktes
vattennivån i sjön med 1,8 meter vilket kom
att resultera i bördig jordbruksmark för
området. Hjälmaren är utpekad som
riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske.
Hjälmaren förbinds med Mälaren genom
Hjälmare kanal som är Sveriges äldsta
konstgjorda vattenväg och är utpekad som
riksintresse för kulturmiljövård och
friluftsliv.
Arbogaån är 45 kilometer lång och rinner
från sjön Väringen vid Frövi och mynnar ut i
Mälaren i Kungsör. Ån har ett stort
tillrinningsområde och påverkas av faktorer
utanför kommungränsen. Arbogaån är
viktig för djur- och fågellivet i kommunen.
Ån är lekplats för gös, lake och nors och
utsättning av regnbåge och öring. Arbogaån
är mycket uppskattad att fiska i.
Vid Herrgårdsbron finns sedan 2013 en
fisktrappa för att utrotningshotade fiskarter
ska kunna ta sig till lekområden uppströms.

Våtmarker
Våtmarker är viktiga livsmiljöer för många
djur- och växtarter. Våtmarker kan reducera
översvämningar och bidra till att minska
övergödningen då de fungerar som
reningsverk genom att olika partiklar binds i
våtmarkens vegetation och sedimenterar
istället för att spridas med vattnet. I Arboga
kommun finns 13 våtmarksobjekt som är
klassade som särskilt höga eller höga
naturvärden.

Åtgärder
o

Verka för att vattenförekomsterna i
kommunen håller god status.

o

Tillvarata Arbogaåns unika mötesplatser
och potential för rekreation i olika
former.
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o

Erbjuda rekreationsområden och
grönstruktur av hög kvalitet.

o

Värna hotade arter och livsmiljöer.

o

Betrakta Natura 2000-områdena som
värdefulla tillgångar.
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Teknisk försörjning
Mål: Den tekniska försörjningen är välutvecklad, ändamålsenlig och
långsiktig samt ingår i en större regional helhet
En pålitlig teknisk försörjning är en förutsättning för att kunna leva ett gott liv. Dit
räknas bland annat underhåll av gator och parker, snöröjning, avfallshantering,
bredbandsutveckling, rent dricksvatten och vatten- och avlopp.
Inriktning
o

Ta ett aktivt ansvar för trygg
vattenförsörjning, bra miljö och
långsiktigt hållbar utveckling

o

Integrera dagvattenfrågan på ett tidigt
stadium vid planering av nya områden.

o

Ta fram en heltäckande kommunal VAplan med en långsiktig planering för
vatten- och avloppsförsörjningen.

o

Beakta skyddsavstånd mellan
reningsverk och bostäder vid
detaljplaneupprättande och bygglov.

o

Möjliggöra en utveckling av
verksamheten och framtida
reningsmetoder vid reningsverken.

o

Fullfölja utbyggnaden av ITinfrastrukturen till ett robust fibernät.
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o

Anpassa gatubelysningen efter miljön
och behovet av trygghet.

o

Öka kommuninvånarnas möjlighet till
fastighetsnära avfallsinsamling i
samverkan med VafabMiljö.

o

Främja utbyggnaden av förnyelsebar
energi.

o

Arbeta vidare för en utveckling av
Återbruket i Arboga.

o

Skydda dricksvattenförsörjningen från
Hjälmarens råvattentäkt.

o

Utreda Arbogas framtida
dricksvattenförsörjning.

Vatten- och avlopp
Kraven på god vattenkvalitet har ökat
samtidigt som belastningen på våra
vattendrag och sjöar har ökat genom bland
annat utbyggnad av bostäder och
fritidsboende. Kraven har bland annat
förändrats genom stramare regelverk,
långsiktiga miljömål och hårdare
lagstiftning, samt genom ökat nyttjande av
både grundvatten för vattenförsörjning och
önskemål om god vattenkvalitet i ytvatten
och vattendrag för rekreation, fiske, bad och
vattenförsörjning.

Skyddsområden för vattentäkt
Markområden kring grundvattentillgångar som
nyttjas eller kan antas nyttjas som vattentäkt ges
av miljöbalken rätt att förklaras som
vattenskyddsområden.
Befintliga skyddsområden
Lunger
Götlunda
Frösshammar
Önskvärda/planerade
Råvattenintag i Hjälmaren
Lungers udde
Hästnäs
Arbogaån

Med VA-försörjning menas
dricksvattenförsörjning samt
omhändertagande av avloppsvatten.
Avloppsvatten innefattar vanligtvis
spillvatten och dagvatten och ibland även
dräneringsvatten.

Avlopp
I Arboga kommun finns tre kommunala
avloppsreningsverk med tillhörande
pumpstationer, ett i Arboga stad, ett i
Götlunda och ett i Lunger. I Arbogas största
avloppsverk hanteras avloppsvattnet från
Arboga stad och Medåker. Verket betjänar
idag drygt 11 000 personer men kan klara 16
000 personekvivalenter. Överföringsledningen mot Nannberga, Hästnäs och
Hällarna kommer färdigställas under
planperioden.

Det finns ett behov av en långsiktig
planering för en hållbar VA-försörjning i
form av allmänna, enskilda och
gemensamma anläggningar utanför
verksamhetsområdena. De områden som är
aktuella att utredas för en gemensam lösning
är Hällarna, Nannberga hamn och Lungers
udde.

Dricksvatten

I kommunen finns också cirka 1 900
fastigheter med enskilt avlopp. En del av
dessa är bristfälliga, vilket i värsta fall kan
leda till allvarliga hälso- och miljöproblem.
Arbete pågår med att ställa krav på
fastighetsägare att vidta åtgärder så att
avloppen uppfyller dagens lagkrav.

Hjälmaren är kommunens viktigaste
dricksvattentäkt – som reservvattentäkt till
Hjälmaren används Arbogaån. Kapaciteten
på Arboga vattenverk räcker för att försörja
dubbla folkmängden med vatten mot vad
som idag försörjs via verket. Lungeråsen
utgör också en betydande vattentillgång och
försörjer cirka 500 personer. Hästnäs
fritidsområde försörjs genom en egen
grundvattentäkt och ett eget vattenverk ägt
av Hästnäs tomtägareförening.
Skyddsområden planeras för vattentäkterna
Hjälmaren, Lungers udde och Hästnäs. Ett
antal mindre grundvattentäkter försörjer
andra områden av kommunen med vatten.
Kommuninvånare bosatta utanför tätorterna
har löst vattenförsörjningen i form av
gemensamma eller enskilda brunnar.

Åtgärder
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o

Färdigställa en kommunal VA-plan.

o

Fortsätta förnya och bygga ut det
kommunala VA-nätet.

o

Sträva efter gemensamhetsanläggningar
för bebyggelseområden utanför VAnätet.

o

Verka för skyddsområde av Hjälmaren
för råvattenintag.

Dagvatten

Bredband

Dagvatten är regn- och smältvatten som
kommer från tak, dränering, gator,
gräsmattor och parkeringsplatser.
Fastighetsägare har ansvar för vatten- och
avloppsledningar fram till
förbindelsepunkten där tar kommunen över
ansvaret. Spillvattenledningen kan bara ta
emot en viss mängd vatten. Om vattnet
istället leds till det kommunala ledningsnätet
för dagvatten minskar risken för
översvämningar. En kartläggning av
dagvattnet i den befintliga bebyggelsen har
visat att ett särskilt stort behov av
dagvattenlösningar finns i Arboga centrum
och olika industriområden.

Ett väl utbyggt stomnät är en viktig
förutsättning för att landsbygd och småorter
ska kunna ansluta sig till fiber. Det skapar
möjligheter för ett bra boende,
entreprenörskap och företagande i flera
delar av kommunen. I Arboga kommun är
det bolaget Fibra som driver och utvecklar
stadsnätet. Fibra är ett bolag som Arboga
kommun äger tillsammans med Mälarenergi
AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB,
Hallstahammars kommun och Strängnäs
Energi.

Åtgärd
o

Åtgärder
o

Sträva efter lokalt omhändertagande av
dagvatten.

o

Uppmana byggherren att undersöka hur
dagvatten kan omhändertas.

o

Ta fram en kommunal dagvattenstrategi.

- 50 -

I kommunen ska 90 % av hushåll och
företag ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbt per sekund senast år 2020
i enlighet med nationella mål.

Elnätet

Åtgärd

Det går en stamnätsledning genom Arboga
kommun, strax norr om Medåker. Svenska
kraftnät och Strålskyddsmyndigheten anger
riktlinjer för hur högt magnetfältets
årsmedelvärde får vara vid byggnader och
där människor stadigvarande vistas.
Rekommendationen är 0,4 mikrotesla för
nyproduktion.

o

Vattenkraft

Elförsörjningen är en viktig fråga för
Arbogas tillväxt och en förutsättning för
befintliga företag såväl som för nya
etableringar.

Mälarenergi utvinner vattenkraft i
Arbogaån. I Arboga kommun finns lokalt
producerad vattenkraft i kraftstationerna vid
Jädersbruk och Grindberga. Totalt utvinner
de i genomsnitt omkring 14 000 MWh per år.
Därtill finns tre mindre kraftstationer i
Hjälmare kanal, Vallby, Hällby och Kvarn,
där Säterbo kraft utvinner omkring 2 000
MWh om året.

Åtgärder
o

Verka för att nybyggnation av bostäder
inte sker i närhet av kraftledning.

o

Verka för utbyggnad och förstärkning av
elnätet.

Ta hänsyn till kulturhistoriska värden
vad gäller påverkan på enskilda
byggnader och det offentliga rummet
vid prövning av nya
solcellsanläggningar.

Avfallshantering
Arboga kommun ingår i
kommunalförbunden Västra Mälardalens
Kommunalförbund och VafabMiljö. På
Norra Ågatan i Arboga finns Återbruket
som är kommunens enda
återvinningscentral. Utöver detta finns flera
återvinningsstationer i kommunen. Behovet
av en ny station är stort.

Fjärrvärme
Den största delen av hushållens
energianvändning i Arboga går till
uppvärmning. I Arboga kommun är
fjärrvärmenätet relativt väl utbyggt, i
dagsläget till 95 procent i Arboga stad.
Sedan 2008 har råvaran för
värmeproduktionen bestått av till 97 procent
flis som kompletteras med 3 procent bioolja.
Arboga Energi AB har sålts till Köpings
kommun och näten ska vävas samman.

Platsen för återvinningscentralen har varit
föremål för lokaliseringsstudier om ny plats.
Föreslagen ny placering är slutet av
Tegelvretsvägen.

Sol och vind
Det befintliga byggnadsbeståndet står för en
stor del av den totala energianvändningen i
Sverige. Solvärme är ett bra komplement till
andra former av upp¬värmning och kan
minska behovet av köpt energi. En
solenergianläggning på fasader eller tak
innebär ofta en påverkan av bygg¬nadens
yttre. Normalt krävs det bygglov för en
sådan åtgärd inom detaljplanerat område
enligt Plan- och bygglagen. I Arboga
kommun finns i dagsläget inga
vindkraftverk. Ett områdes lämplighet för
vindkraft prövas vid ansökningstillfället.

Läs mer: Avfallsplan
Framtagen av Västra Mälardalens
Kommunalförbund forbundet@vmkfb.se
VafabMiljö Kommunalförbund ansvarar för
renhållning sedan mars 2015.
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Miljö- och riskfaktorer
Mål: Arboga kommun är en säker kommun att leva i där risker med ett
förändrat klimat förebyggs och minimeras.
Samhället måste genom förebyggande arbete verka för att förhindra alla typer av
olyckor. Vissa olyckor drabbar plötsligt och oväntat, till exempel utsläpp av giftiga
gaser eller en brand. Hot som uppstår av ett varmare klimat byggs upp under
längre tid. Riskbegreppet tar hänsyn till flera faktorer i den fysiska planeringen och
är därför viktigt att utgå från vid all typ av om- och nybyggnation.
Inriktning
o

Ha en fungerande organisation vid
kriser och olyckor

o

Förebygga att luft, vatten och mark
påverkas av föroreningar.

o

Skydda människor och miljö mot risker
kopplade till föroreningar och andra hot.

o

Sanera mark där föroreningar påträffas.

o

Noga utreda markförhållandena längs
Arbogaån innan de bebyggs för att
förhindra risken för ras och skred.
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o

Beakta risken för höga flöden inför ny
bebyggelse liksom inför förläggning av
exempelvis pumpstationer, mediastråk
för el-, vatten- och fjärrvärmeledningar.

o

Verka för att ny bebyggelse inte placeras
inom 100-årsflödet.

o

Väga in riktlinjer för buller och radon
vid nybyggnation.

Översvämning, skyfall och
värmeböljor

Åtgärder
o

Kraftiga översvämningar drabbade Arboga
stad år 1977 och 2000. År 1977 flödade
vattnet i Arbogaån tre meter högre än
normalt. Fram till nästa sekelskifte kommer
vintrarna i Arboga kommun bli varmare,
nederbörden rikligare och flödena i
vattendragen förändrade. Detta kan få
konsekvenser i form av översvämningar och
plötsliga skyfall, liksom ras, skred och
erosion.

o

Ta hänsyn till översvämnings-,
skyfalls- och värmekarteringar i
planeringsstadiet av samhällsviktig
bebyggelse.
Utred markförhållanden nog innan
områden längs Arbogaån bebyggs
för att minska risken för ras och
skred.

Transport av farligt gods
Primära vägar för farligt gods utgörs i
Arboga av E18 och E20. Sekundär
transportväg för farligt gods är väg 572.
Transporter med farligt gods ska i största
möjliga utsträckning ske på de nationella
och regionala vägarna. Dessa vägar har en
bättre driftstandard än andra vägar. Även på
järnvägssträckan genom kommunen
transporteras det mycket farligt gods, cirka
25 000 ton per år. Byggnadsförbud 50 meter
från väg gäller för E18/E20. För väg 249
gäller ett byggnadsförbud på 30 meter.
Trafikverket anser att ett område om 30
meter från järnvägen bör vara
bebyggelsefritt. Ett sådant avstånd ger
utrymme för eventuella räddningsinsatser
om det skulle ske en olycka.

Vid höga flöden och vattenstånd riskerar
stora områden att översvämmas längs
Hjälmarens strand samt längs Arbogaån
inom Arboga kommun. Skred längs
Arbogaån förekommer redan idag såväl
uppströms som nedströms Arbogas
stadskärna. Ett förändrat flöde i kombination
med ökad nederbörd kan komma att öka
antalet skred. Vid Hjälmaren finns
erosionskänsliga jordarter främst på båda
sidor av Lungers udde och Frösshammarsön
samt i begränsade områden däremellan.
Höga vattenflöden medför också risk för ras.
En stabilitetskartering visar att det främst är
området utmed Arbogaån genom västra
delen av Arboga som är ras- och skredhotat.
Konsekvenserna av skyfall är som störst när
det kommer mycket regn under en kort tid,
då vattnet inte hinner rinna undan utan
fyller (och skadar) t ex dagvattensystem och
vägtrummor, fyller upp och bräddar
vattendrag samt skapar större
vattenansamlingar i bebyggelsen.

Åtgärder
o

Verka för att transporter med farligt
gods väljer Europavägarna E18/E20.

o

Uttrycka en positiv inställning till ny
järnvägssträcka för stråket StockholmOslo som kan avlastar Arboga tätort från
godstrafik vilken istället kan ta vägen
via Sätra.

Skyfall
Miljöfarlig verksamhet och
förorenad mark

Skyfall innebär att en större mängd nederbörd
faller under kort tid. SMHI:s definition av skyfall är
minst 50 mm nederbörd på en timme eller minst 1
mm på en minut. Nästan alla skyfall sker under
sommaren och i samband med kraftiga åskväder.
Skyfallskarteringen nedan visar troliga
samlingsplatser och flödesvägar vid skyfall inom
Arboga.

Förorenade områden utgör en risk genom att
metaller och andra föroreningar sprids från
området. I Arboga kommun finns omkring
200 identifierade markområden som kan
vara förorenade. Dessa markområden är
gamla deponier, mark förorenad av nedlagd
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industriell verksamhet samt pågående
verksamheter.

Åtgärd
o

Fortsätta arbetet med att inventera,
undersöka och sanera förorenad mark
som istället kan användas för
bebyggelse.

Buller och radon
Förhöjda halter av radon i inomhusluften
kan ha mycket negativa effekter på
människors hälsa. Radonhalten kan variera
kraftigt inom ett geografiskt område. Vid
nybyggnation ska gällande gränsvärden
klaras. Samhällsbuller från t ex vägar,
järnvägar och industrier kan vara en
olägenhet och utgöra en risk för människors
hälsa. Vid nybyggnation ska riktvärdena för
buller från bland annat väg och järnväg
beaktas.

Åtgärder
o

Uppföra byggnader radonsäkert.

o

Tillämpa gällande riktvärden för buller
och vid behov vidta åtgärder för att
uppnå en god boendemiljö.

Läs mer: Risk- och
sårbarhetsanalys för Arboga
kommun.
Framtagen av Västra Mälardalens
Kommunalförbund forbundet@vmkfb.se
Antagen av kommunstyrelsen 1 december 2015.
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Risk- och sårbarhetskarta,
Arboga kommun
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Risk- och sårbarhetskarta,
Arboga tätort
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Områdesvisa beskrivningar
I detta kapitel redovisas specifika riktlinjer för mark- och vattenanvändningen i
Arboga kommuns tre tätorter. Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) med
motiveringar finns beskrivna i en egen bilaga.
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Arboga tätort
I Arboga tätort är det prioriterat att förtäta befintliga strukturer, till exempel genom
tillbyggnad, påbyggnad eller nybyggnation. Med förtätningar i befintlig miljö ställs
krav på gestaltning och anpassning till intilliggande bebyggelse. Förtätning är att
sätt att främja hållbar utveckling och bygga en attraktiv stad.
Riktlinjer
o < 1 km från Stora Torget (C1)
Tät blandstad. Kollektivtrafiknära
område med avsikt att förtätas
ytterligare, huvudsakligen med
inriktning på handel, flerbostadshus och
kontor. Stadsmässig bebyggelse.
o

o

2 km - 4 km från Stora Torget
(C3)
Område för ny bebyggelse i ett längre
tidsperspektiv. Område för placering av
verksamheter som inte lämpar sig nära
bostadsbebyggelse.

1 km - 2 km från Stora Torget
(C2)
Kollektivtrafiknära läge. Område för
bebyggelseutveckling och verksamheter
av mindre störande karaktär.
Stadsmässig bebyggelse blandas med
mindre friliggande bebyggelse.

- 59 -

Användningskarta, Arboga tätort
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Ny bebyggelse placeras och utformas med
hänsyn till landskapsbilden, natur- och
kulturvärden. Marken utgörs huvudsakligen
av lerslätt.

T1 - Centrumkärnan
Ett av Arbogas prioriterade
utbyggandsområden. Område för förnyelse
och komplettering i den redan byggda
staden. Bebyggelse och miljö av särskild
betydelse bevaras och förnyas, och ny
bebyggelse infogas i medveten kontrast till
den gamla. Byggnation i stadskärnan ska ta
hänsyn till stadens historiska identitet.

B:4 Prästgärdet
Attraktivt luckområde för förtätning i
kollektivtrafiknära läge. Bostadsbebyggelse
förutsätter en hantering av
markföroreningarna eller en planering som
undantar föroreningens utbredningsområde
från byggnation.

O:1 Sturevallsområdet
Centralt belägen mark som kan utvecklas i
närhet till staden och stationen. Nytt område
för stadsmässig bebyggelse, handel och
kontor.

B:5 Silverlingska hagarna
Välutnyttjat tätortsnära skogsområde med
höga kvalitéer. Exploateras med försiktighet.
Ny infrastruktur placeras och utformas med
hänsyn till landskapsbilden, natur- och
kulturvärden. Å-landskap och
förkastningsbrant.

O:2 Norra Ågatan
Framtida förlängning av stadsmiljön längs
ån med vattnet som ett värdeskapande
element. Förbättringar som gjorts i höjd med
Bergmansparken kan följas av etapper längs
ån öster ut. Område för bostäder, rekreation,
handel och mindre störande verksamheter.
Bostadsbebyggelse förutsätter en hantering
av eventuella markföroreningar.

B:6 Östra Brattberget
Ett av Arbogas prioriterade
utbyggandsområden. Område med
utvecklingspotential som en förlängning av
Brattberget. Ny bostadsbebyggelse
förutsätter flytt av skjutbanan.

B:1 Grindberga
Ett av Arbogas prioriterade
utbyggandsområden. Utvecklingsområde
för fortsatt bebyggelse längs ån efter att den
nya stadsdelen Åbrinken färdigställts. En
viktig förutsättning för Arbogas tillväxt är
att boende i varierande och attraktiva lägen
möjliggörs. Allmänhetens tillgång till
promenad- och rekreationsstråk säkras
samtidigt som nya bostäder i å-nära läge
möjliggörs.

B:7 Södra Brattberget
Viktigt utvecklingsområde för
huvudsakligen småhusbebyggelse. genom
en förlängning av bostadsområdet
Brattberget. VA-systemet behöver förstärkas
i samband med exploatering.

B:8 Vinbäcken/Strömsnäs
Stads- och rekreationsnära bebyggelse med
potential att vidareutvecklas.

B:2 Norra Skogen
Bostadsområde med närhet till rekreation
och natur. Område i huvudsakligen för
småhusbebyggelse.

B:9 Sätraleden
Bostadsområde med närhet till rekreation
och natur. Område i huvudsakligen för
småhusbebyggelse.

B:3 Hamre
Tätortsnära landsbygd med inslag av äldre
kulturlandskap. Attraktiv miljö för
rekreation och potential för
bostadsutveckling.
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kommunikationsmöjligheter. Utökas öster
om befintligt industriområde. Ytkrävande
etableringar, som lagerlokaler och
industribyggnader, ska i första hand
placeras vid Sätra eller Marieborg. Marken
utgörs av åker och morän.

B:10 Herrängen, del av
Utvecklingsområde för stadsnära bostäder.
Förlängning och förtätning av befintlig
struktur.

J:1 Sätra
Område med mycket goda
logistikmöjligheter, huvudsakligen för
verksamhet/industri som inte lämpar sig i
närhet till bostadsbebyggelse. Ytkrävande
etableringar, som lagerlokaler och
industribyggnader, ska i första hand
placeras vid Sätra eller Marieborg.

J:5 Åsby/Arboga teknikpark
Utökas öster om befintligt industriområde.
Område huvudsakligen för
verksamhet/industri som inte lämpar sig i
närhet till bostadsbebyggelse.

J:2 Tornet

N:1 Herrängen, del av

Område för lättare verksamhet i
kombination med boende.

Utvecklingsområde för rekreation och
grönyta. Platsen utgör en lågpunkt i
landskapet där översvämningar kan ske.

J:3 Lindersdalsvägen
Område lättare verksamhet, mindre
ytkrävande etableringar och handel.

N:2 Ekbacksbadet/Vinbäcken
Utvecklingsområde, multianvändning för
sport och rekreation.

J:4 Östra Marieborg
Område med goda
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Götlunda
Götlunda ligger cirka tolv kilometer väster om Arboga stad på Lungeråsen omgiven
av odlingslandskap. I tätorten bor idag cirka 280 personer. I tätorten finns förskola,
skola, biblioteksfilial, bensinstation, bilhandel och vård- och omsorgsboende. Väg
572 avgränsar Götlunda i söder och är den väg som förbinder orten med Arboga
och Örebro. Entrén till Götlunda är inte optimal. Infarten bör på sikt göras om.
Trivsamma, lugna boendemiljöer ska värnas och betraktas som en del i ortens
identitet.
De utpekade områdena för bebyggelse i Götlunda följer den naturliga strukturen
och landskapsbilden.
O:1 Norr om skolan

J:1 Verksamhet/industri

Utvecklingsområde. Behovet av offentlig
service på orten antas öka framöver i takt
med att barnkullarna växer.

Yta för ny verksamhet i den södra delen
intill befintligt verksamhetsområde.

N:1 Åsryggen

B:1 Bebyggelseutveckling

Den norra delen av Lungeråsen var tidigare
huvudvattentäkt för Götlunda men utgör
idag reservvattentäkt för Götlunda och
Lunger. Ett skyddsområde finns inrättat för
vattentäkten.

Byggnadsutveckling i anslutning till
befintlig bebyggelse längs med åsen.

B:2 Bebyggelseutveckling
Område för bebyggelseutveckling norr om
befintlig tätort.
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Användningskarta, Götlunda
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Medåker
Medåker ett litet samhälle med småhus och har ca 220 invånare. Medåker ligger i
ett småskaligt omväxlande landskap med skog och odlingsmarker. Genom
Medåker rinner Bejbybäcken. Bygden består av ett antal byar och själva tätorten
har kyrka och skola.
Trivsamma, lugna boendemiljöer ska värnas och betraktas som en del i ortens
identitet.
De utpekade områdena för bebyggelse i Medåker följer den naturliga strukturen
och landskapsbilden.
N:1 Parkudden

B:3 Bebyggelseutveckling

Parkmarken utgörs av ett stråk utmed
Bejbybäcken och en liten park inne i tätorten.
Norr om Parkuddens IP finns ett
skogsområde med hällmark och blandskog.
Större skogsområden finns norrut mot
Flakmossen och Västlandasjön.

Område för bebyggelseutveckling och
förtätning i befintlig tätort.

B:4 Bebyggelseutveckling
Område för bebyggelseutveckling och
förtätning i befintlig tätort.

B:1 Bebyggelseutveckling
Område för bebyggelseutveckling centralt i
befintlig tätort. Nordväst om det utpekade
området finns lediga villatomter skapade.

B:2 Bebyggelseutveckling
Område för bebyggelseutveckling och
förtätning i befintlig tätort.
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Användningskarta, Medåker
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Riksintressen
Riksintressen är mark- och vattenområden som är av nationell betydelse för något
av de syften som anges i 3 och 4 kap. miljöbalken. Dessa områden bör skyddas
mot åtgärder som på ett påtagligt sätt kan skada områdenas värde eller betydelse.
Riksintresse för kulturmiljövård
Arboga stadskärna

Riksintresse för friluftsliv
Hjälmaren

Småstadsmiljö, med en ovanligt
regelbunden medeltida stadsplan,
klosterkyrka och många bevarade
stenbyggnader och stenkällare.
Tomtstruktur, bebyggda åstränder,
småskalig träbebyggelse, välbevarade
borgargårdar. Medeltida kulturlager.

Friluftsvärdena är i första hand knutna till
Hjälmarens vatten och utgörs av fiske,
kanotpaddling, fritidsbåt, bad och
långfärdsskridsko.

Hjälmare kanal, Arbogaån
Friluftsvärdena utgörs av natur- och
kulturupplevelser, cykel- och vandring,
båtturism, bad och fiske.

Hjälmare kanal
Kanalmiljö, med landets äldsta kanal som
stod färdig år 1639. Kanalens äldre
sträckning har stort
kommunikationshistoriskt intresse.
Nuvarande kanaldragning (1819-29) ligger
öster om den gamla. Varv i Hjälmare docka,
planterade ekar längs kanalen som
ursprungligen var avsedda som
reparationsvirke för båtar.

Riksintresse för kommunikation
Väg
Europavägarna E18 och E20.

Järnväg
Mälarbanan och Svealandsbanan.

Riksintresse för totalförsvaret

Järnäs

Riksintressen för totalförsvaret kan i vissa
fall redovisas öppet, i andra fall inte. I
Arboga kommun finns inga
riksintresseområden som redovisas öppet.
Försvarsmakten ska kontaktas i ett tidigt
skede vid planläggning, lovgivning och
tillståndsprövning som avser höga objekt.

Odlingslandskap med medeltida anor och
många bevarade, ålderdomliga strukturer
kring Järnäs gårdar. Området har spår från
bronsåldern.

Riksintresse för naturvård
Valenområdet
Hjälmarens skärgårdslandskap med fågelliv,
betesmarker och ädellövskog.

Riksintresse för yrkesfiske
Hela Hjälmaren är klassad som riksintresse
för yrkesfiske.

Åsen från Lunger
Åsbildningen, även i Hjälmaren.

Inriktning

Södra hammaren

o

Värna Arboga stadskärnas
kulturmiljövärden i samspel med
utveckling av bostäder, handel, turism
och näringsliv.

o

Skydda och bevara Hjälmare kanal och
Järnäs kulturmiljövärden i samspel med
utveckling av turism och friluftsliv.

o

Betrakta områden för naturvård och
friluftsliv som en resurs för invånare och

Ädellövskog vid Frösshammarsvikens västra
strand.

Kalkugnsberget
Unik tallskog på kalkberggrund med
värdefull och sällsynt flora.
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besökares möjlighet till friluftsliv,
naturupplevelser och rekreation.
o

o

Betrakta riksintresseområdena för
kommunikation som en avgörande del
för kommunens utveckling och
möjligheten att bo och verka i
kommunen.
Verka för en fortsatt utbyggnad av
järnvägsnätet och Europavägarna.
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o

Bedöma åtgärder som muddring,
grävning, fyllning eller liknande med
hänsynstagande till områdets betydelse
för fisket.

o

Kontakta försvarsmakten i tidigt skede
vid planläggning, lovgivning och
tillståndsprövning som avser höga
objekt.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med
stöd av 5 kap. miljöbalken och beslutas av regeringen. De anger den lägsta
godtagbara miljökvalitet som människan eller miljön anses tåla. Det finns MKN för
buller, luft och vattenkvalitet. Kommunen är ansvarig för att MKN följs.
av kontinuerliga mätningar bedöms inte
föreligga.

Miljökvalitetsnormer för buller
MKN för omgivningsbuller är en
målsättningsnorm. I förordningen skriver
regeringen att ”det ska eftersträvas att
omgivningsbuller inte medför skadliga
effekter på människors hälsa”.
Huvudinstrumentet för att följa MKN är
åtgärdsprogram. Endast kommuner med fler
än 100 000 invånare har en skyldighet att
kartlägga buller och ta fram
åtgärdsprogram.

Miljökvalitetsnormer för
vattenkvalitet
MKN för vatten är bestämmelser om
vattenförekomsters ekologiska och kemiska
kvalitet. Vattenmyndigheten beslutade 2016
att anta nya MKN för perioden 2016-2021.
Vattenkvaliteten påverkas av verksamheter i
vattenförekomsternas avrinningsområden,
därför är det viktigt att berörda kommuner
samarbetar för en god vattenkvalitet.
Grundvattenförekomster är skyddade för att
garantera tillgången på vatten av god
kvalitet. Den kemiska och kvantitativa
statusen är god i samtliga
grundvattenförekomster i kommunen.

Miljökvalitetsnormer för luft
Kommunerna ska antingen mäta, beräkna
eller uppskatta om några
miljökvalitetsnormer överskrids. För mindre
kommuner görs en inledande kartläggning
av om det finns risk för att normerna
överskrids. Arboga kommun var
pilotkommun för sådan kartläggning 2016
där bedömningen gjordes att miljökvalitetsnormerna och utvärderingströsklarna inte
överskrids i Arboga kommun. Något behov

Inriktning
o Beakta miljökvalitetsnormerna vid
fortsatt planering.

Vattenområde

Klassning 2015
Ekologisk status

Klassning
2015 Kemisk
status

Hjälmaren

Otillfredsställande

Uppnår ej

Arbogaån

Otillfredsställande

Uppnår ej

Tjurlången

Måttlig

Uppnår ej

Högsjön

God

Uppnår ej
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Ordlista och källor
Fördjupad översiktsplan: upprättas för
mindre geografiska områden för att mer i
detalj studera ett område, till exempel en
tätort. Kan också upprättas som ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen.

Allmänt intresse: berör allmänheten, till
exempel växter och djur, kulturlämningar,
naturreservat och allmänna badplatser.
Arboga kommun: avser hela kommunen
som geografisk yta.
Arboga stad: avser endast tätorten Arboga
som geografisk yta.

Grundvatten: vatten som fyller hålrum i jord
och berg och vars portryck är högre eller lika
högt som atmosfärstrycket.

Biologisk mångfald: ett samlat begrepp för
allt levande. Biologisk mångfald omfattar tre
nivåer av mångfald; ekosystem och biotoper,
artnivå och genetisk nivå.

Grönstruktur: ett samlat begrepp för alla
gröna områden av olika karaktär och
funktion. Grönstrukturen brukar delas in i
ekologiska, kulturella och sociala funktioner.

Biotopskyddsområde: mindre mark- eller
vattenområden som utgör livsmiljö för
hotade djur- eller växtarter.

Hagmark: naturliga gräsmarker som i
huvudsak används för bete.
Hållbar utveckling: en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers framtid.

Bygglov: krävs för att bygga nytt, bygga till
eller för att göra vissa ändringar.
Byggnadsminne: en byggnad eller
anläggning som anses vara "synnerligen
märklig" med avseende på sina
arkitektoniska och kulturhistoriska
kvaliteter. Till vardags talar man om kmärkta byggnader, när man oftast menar
byggnadsminnen.

Infrastruktur: väg och järnväg, transporter
av varor och människor. Kan också vara
kommunikationsnätverk, VA eller
utbildning.
Juridiskt bindande: översiktsplanen är inte
juridiskt bindande för myndigheter och
enskilda, men däremot vägledande för
efterföljande
beslut. Detta innebär att planen inte får
några rättsverkningar.

Dagvatten: regn- och smältvatten som
kommer från till exempel hustak, dränering,
gator och parkeringar. Dagvattnet leds via
dagvattennätet till närmaste vattendrag, sjö
eller hav, utan att det passerar ett
reningsverk.

Miljöbalken (MB): innehåller bland annat
regleringen om riksintressen.

Detaljplan: upprättas inför större
förändringar av mark- och
vattenanvändningen eller för att reglera
utformningen av bebyggelsemiljön.

Natura 2000: naturområde som är en del i
det europeiska nätverket Natura 2000.
Utpekade områden är sedan den 1 juli 2001
riksintressen.

Enskilda intressen: något som berör
enskilda, till exempel närliggande fastigheter
eller närboende. Beaktas inte i översiktsplan.

Naturreservat: ett mark- eller vattenområde
får av länsstyrelsen eller kommunen
förklaras som naturreservat i syfte att bevara
biologisk mångfald, vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose
behov av områden för friluftsliv.

Farligt gods: omfattar till exempel alla
brandfarliga, oxiderande, giftiga,
smittförande, radioaktiva och frätande
ämnen.

Odlingslandskap: ett samlingsbegrepp för
olika landskapstyper som präglats av
jordbruket under flera år. I miljön ingår
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produktionsmarker, bebyggelse- och
vägmiljöer.
Områdesbestämmelser: kan antas för
begränsade områden som inte omfattas av
detaljplan för att säkerställa att syftet med
översiktsplanen eller att ett riksintresse
uppnås.
Plan- och bygglagen (PBL): den mest
centrala lagen i bygglovsärenden.
Radon: en ädelgas som bildas när det
radioaktiva grundämnet radium
sönderfaller. Mängden radioaktiva ämnen i
marken varierar beroende på bergart och
mineral.
Riksintresse: intressen som särskilt pekas ut
för vissa områden på grund av ett nationellt
intresse.
Spillvatten: det smutsiga vattnet från till
exempel toalett, dusch och disk. Spillvattnet
leds via spillvattennätet till ett
avloppsreningsverk för rening.
Strandskydd: Sträcker sig vanligtvis 100
meter från såväl land- som vattensidan och
kan vara utvidgat till 300 meter.
Vattentäkt: brunn eller brunnsområde för
uttag av grundvatten eller uttag av ytvatten
från sjö eller vattendrag.
Ängsmark: naturliga ängsmarker där det
bedrivs slåtterbruk för tillvaratagande av
vinterfoder.
Källor och underlagsmaterial
Befolkningsprognos, totalprognos och
delområdesprognos, 2016
Boendeplanering 2012-2016, 2012
Byggnadsordning för Arboga stadskärna,
2000
Grönstrukturplan för Arboga kommun, 2009
Energi- och klimatstrategi för Arboga
kommun, 2012
LIS-vägledning, Länsstyrelsen i
Västmanland 2015
Naturvårdsplan, Länsstyrelsen i
Västmanland 2015
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1 Bakgrund
Arboga kommun har totalt 294 km strandlinje, varav 58,7 km är längs
Hjälmaren.1 Cirka 28 % av den totala strandlinjen har byggnader inom 100 meter
från stranden, vilket kan jämföras med länet där snittet är 22 % och rikssnittet
som är 13 %.2
Strandskyddet, som regleras i Miljöbalken, är till för att långsiktigt trygga
allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet. Strandskyddet är ett generellt områdesskydd som gäller på
liknande sätt i hela landet, vid havet, sjöar, vattendrag och öar. Det generella
strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten både på land och i vatten. Vid
vissa mindre vattendrag och diken gäller ett strandskydd på 25 meter.
Länsstyrelsen kan vid behov utöka strandskyddet upp till 300 meter om det
behövs för att tillgodose strandskyddets syften. Länsstyrelsen Västmanlands län
beslutade 2014-03-17 att utöka strandskyddet till 300 meter i 7 områden längs
Hjälmaren i Arboga kommun.
År 2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft vilket innebar extra
möjlighet till dispens, landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Kommunen har
möjlighet att i översiktsplan redovisa avgränsade områden där lättnaderna kan
tillämpas, så kallade LIS-områden. Inom utpekade LIS-områden kan
strandskyddsdispens lämnas eller strandskyddet upphävas om åtgärden
långsiktigt gagnar en positiv sysselsättningseffekt eller bidrar till att upprätthålla
serviceunderlaget på landsbygden. Det är inte automatiskt tillåtet att bygga inom
ett utpekat LIS-område. Dispens från eller upphävande av strandskyddet krävs
även fortsättningsvis, men LIS kan användas som ett särskilt skäl. De särskilda
skälen är:

1
2

•

Området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller tomtplatsavgränsning.

•

Området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller
järnväg.

•

Området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten.

•

Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet.

•

Området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet.

•

Området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.

Lantmäteriet
Bebyggelsepåverkad kust och strand, MI 50 SM 1102, Statistiska Centralbyrån, 11-10-19
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Inom utpekade LIS-områden finns ytterligare två särskilda skäl:
•

Området tas i anspråk för en byggnad, verksamhet, åtgärd eller
anläggning som bidrar till utvecklingen av landsbygden

•

Området tas i anspråk för enstaka en- eller två- bostadshus med
komplementbyggnader i anslutning till befintligt bostadshus

I den slutliga prövningen ska det kunna visas att strandskyddets syften
tillgodoses långsiktigt och att det sökta området är lämpligt. Åtgärden ska kunna
prövas mot de kriterier som ställs avseende landsbygdsutveckling i strandnära
lägen. Kompletterande underlag för den bedömningen kan komma att krävas. En
fri passage på några tiotals meter ska alltid säkras för allmänhetens tillgång till
stranden.
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2 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
För att främja utvecklingen på landsbygden finns det möjlighet att tillämpa ett
differentierat strandskydd. Det gör det möjligt att ta tillvara strändernas
attraktionskraft för att utveckla landsbygden.
Landsbygd som begrepp har ingen entydig definition. Enligt vissa perspektiv
kan hela Sverige räknas som landsbygd, medan det i andra perspektiv sätts helt
annorlunda avgränsningar. Därför kan landsbygd närmast definieras efter
behov, vilket stämmer väl överens med den regionala differentiering och
anpassning som LIS eftersträvar. Enligt Jordbruksverkets definition räknas
Arboga som en landsbygdskommun. Några LIS-områden pekas dock inte ut i
Arboga tätort eftersom LIS-instrumentet inte är tänkt att gynna tätortsutveckling.

2.1 Faktorer för utpekande av LIS
Länsstyrelsen Västmanlands vägledning för LIS (2016) har använts som stöd i
utpekandet av lämpliga områden. Kriterier för lämpliga LIS-områden har tagits
fram och en generell lista med områden som inte är lämpliga för LIS har tagits
fram.

2.1 Kriterier för lämpliga LIS-områden
x
x
x

x

x
x

Området bedöms inte ha någon större betydelse för växt- och djurlivet.
Området ska vara säkert i förhållande till skred, ras, erosion och
översvämning.
En långsiktigt hållbar vatten- och avloppslösning ska gå att ordna. Områden
med kommunalt vatten- och avlopp, eller områden där kommunalt vattenoch avlopp planeras är särskilt lämpliga.
Området ska ha nära till infrastruktur (väg, kollektivtrafik, skolskjuts,
sophämtning, el, bredband mm.), alternativt möjlighet till utveckling av
infrastruktur.
Området ska ligga i anslutning till befintlig bebyggelse.
Området ska ha närhet till, eller möjlighet att förstärka underlag för, service
(offentlig och kommersiell).

LIS-områden med annan användning än bostäder kan pekas ut i opåverkade
områden, där det inte finns befintliga strukturer i form av bebyggelse eller
anläggningar. En oexploaterad strandlinje utan tillgång till vägar eller service
skulle exempelvis kunna vara positivt för en turistverksamhet som i sin tur
skulle kunna bidra till landsbygdsutveckling och ge positiva och långsiktiga
kringeffekter för hela kommunen. Exempel på typer av användning:
x

Anläggningar (som stimulerar lokalt förenings- och friluftsliv eller som på
annat sätt bidrar till den lokala välfärden).
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x

x

x

Turistanläggningar (såsom t.ex. campingstugor, kanotuthyrning,
båtuthyrning, båtförvarningsplatser, strandcaféer, försäljning av
fiskprodukter).
Ideell verksamhet (som stimulerar eller tillskapar ett lokalt föreningsliv, t.ex.
samlingslokaler, anläggande av naturstigar, bryggor för
samordnadebåtplatser).
Företagspotential (beroende på verksamhetens omfattning och ändamål).

2.2 Områden som inte är lämpliga som LIS-områden
x
x
x
x

Områden där utökat strandskydd gäller.
Områden med värdefull natur så som naturreservat, biotopskyddsområden,
naturvårdsavtal, djur- och växtskyddsområden, Natura 2000-områden.
Vattenskyddsområden.
Områden som berörs av 100-årsflöde i översvämningskartering.
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3 LIS-områden i Arboga kommun
I Arboga kommun pekas totalt sex LIS-områden ut. Dessa områden anses lämpliga
för att stimulera en positiv landsbygdsutveckling. Föreslagna områden motsvarar
ca 27,5 km strand eller 9 % av den totala strandlängden i kommunen. Vid större
delen av den sträckan är strandskyddet redan upphävt inom redan planlagda
områden.
Hjälmarens stränder i södra kommundelen är vackert belägen landsbygd. Här
pekas sammanlagt fyra LIS-områden ut, vid Lungers udde, Nannberga, Hästnäs
och Frösshammarsön, som möjliggör boende i attraktiva strandnära lägen.
Områdena består till större del av fritidshus med potential till omvandling för
permanentboende. En utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp pågår i de
flesta områdena. En omvandling från fritidshus till permanentboende kan
innebära ökade krav på kommunal service, men ses som positivt då Arboga
strävar efter att hela kommunen ska leva.
Två LIS-områden pekas ut i andra syften än bostadsbebyggelse. LIS-området vid
Hjälmare docka syftar till att möjliggöra en utveckling av besöksnäringen i
området. LIS-området vid Tjurlången syftar till att utveckla området för
friluftsliv och rekreation.
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Teckenförklaring
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3.1 Lungers udde

Lungers udde är beläget ca 7 km söder om Götlunda, på en åsrygg som går ut i
Hjälmaren. Området är idag till stor del bebyggt med bostäder. Längst ut på udden finns
områdesbestämmelser för fritidshus. LIS-området omfattar ca 3,7 km strandlinje.
Syfte: Bostadsbebyggelse i form av en utökning av det planlagda
(områdesbestämmelser) fritidshusområdet.
Landsbygdsutveckling: Ny bebyggelse skulle ge ett ökat ekonomiskt underlag
för service i kommunen. Närheten till service i Götlunda och Arboga och läget
vid vattnet gör området attraktivt för bostäder. På sikt kan ett ökat
befolkningsunderlag möjliggöra fler servicefunktioner. Det finns ett rikt utbud av
båtliv, fiske och bad vilket gör att det finns goda förutsättningar för att utveckla
Lungers udde med fler bostäder i samklang med de rekreationsvärden som finns
i området.
Naturvärden: Södra spetsen av udden ligger inom riksintresse naturvård.
Vegetationen består av barr- och blandskog. Området är utpekat som klass 2
(mycket högt naturvärde) i naturvårdsplanen.
Kulturmiljövärden: Inom området finns två fornlämningar.
Friluftsvärden: Området ligger i anslutning till utpekat stråk för rekreation,
natur och upplevelser. Området är av riksintresse för friluftslivet. Udden är en
utgångspunkt för båt- och fiskeaktiviteter i Hjälmaren. En cykelled sträcker sig
från Götlunda till Lungers udde. En badplats finns i området.
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Riksintresseområden: Området är av riksintresse för friluftsliv. Södra spetsen av
udden är av riksintresse för naturvården. Hela Hjälmaren är klassad som
riksintresse yrkesfiske.
Infrastruktur och service: Området ligger i anslutning till utpekat
utvecklingsstråk för boende, infrastruktur, VA och fiber. Det finns redan idag ett
utbyggt reningsverk i Lunger med spillvattennät som sträcker sig till Furuskallen
och Björkudden. Möjlighet finns att ansluta ny bebyggelse till kommunalt vattenoch avlopp. Väg går genom området, bredband finns. I Götlunda finns service i
form av F-6 skola, biblioteksfilial, bensinstation, vård- och omsorgsboende och
flera verksamheter. I Lunger finns en livsmedelsbutik. Kollektivtrafikförbindelse
finns mellan Lunger och Götlunda, vidare mot Arboga eller Örebro.
Skred, ras, erosion, översvämning: Marken utgörs till större del av
isälvssediment och sand. Strandområdet har förutsättningar för erosion med
potentiellt hög eroderbarhet. Med en fri passage på några tiotals meter ligger
området utanför 100-årsflödet enligt MSB översvämningskartering.
Ställningstaganden: Lövvegetationen ska bibehållas i största möjliga mån. Fri
passage på några tiotals meter längs strandkanten ska ordnas vid ny bebyggelse.
Fornlämningarna ska beaktas. Hänsyn ska tas till friluftslivet.
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3.2 Nannberga

Nannberga är beläget ca 9 km sydöst om Götlunda och 12 km söder om Arboga, vid
Hjälmaren. Området är idag till stor del bebyggt med fritidsbostäder. I mitten av området
finns en byggnadsplan för bostäder. LIS-området omfattar ca 5 km strandlinje.
Syfte: Bostadsbebyggelse i form av en utökning av det planlagda (byggnadsplan)
bostadsområdet.
Landsbygdsutveckling: Ny bebyggelse skulle ge ett ökat ekonomiskt underlag
för service i kommunen. Närheten till service i Götlunda och Arboga tätort samt
läget vid Hjälmaren gör området attraktivt för bostäder. På sikt kan ett ökat
befolkningsunderlag möjliggöra servicefunktioner i närområdet. Området utgör
ett intressant utvecklingsområde för Arboga kommun då det byggs en ny
överföringsledning till Nannberga.
Naturvärden: Vegetationen består av barr- och blandskog. Två områden finns
utpekade i naturvårdsplanen, Strandskogar vid Nannberga är klass 2 (mycket
högt naturvärde) och Hovgården, söder om detaljplanen är av klass 1 (högsta
naturvärde, motsvarande objekt av riksintresse). I södra delen finns en
nyckelbiotop (lövskoglund). Våtmarker klass 3 finns i området.
Kulturmiljövärden: Området är av riksintresse för kulturmiljövården. Inga
kända fornlämningar i området.
Friluftsvärden: Området ligger i anslutning till utpekat stråk för rekreation,
natur och upplevelser. Området är av riksintresse för friluftslivet. En cykelled
sträcker sig från Götlunda och Arboga till Nannberga. Vid Nannberga finns
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fritidsbebyggelse och småbåtshamnar invid Hjälmaren. Vid Nannberga
finns en större badplats som det inte är kommunen som sköter.
Riksintresseområden: Området är av riksintresse för kulturmiljö och friluftsliv.
Hela Hjälmaren är klassad som riksintresse yrkesfiske.
Infrastruktur och service: Området ligger i anslutning till utpekat
utvecklingsstråk för boende, infrastruktur, VA och fiber. Till Nannberga byggs
en ny överföringsledning och planer finns på att ansluta ny bebyggelse till det
kommunala VA-ledningsnätet. Ett väl utbyggt vägnät finns till de befintliga
fritidshusen. Närmaste service finns ca 9 km bort, i Götlunda (F-6 biblioteksfilial,
bensinstation, vård- och omsorgsboende och flera verksamheter). Det är ca 12 km
till Arboga där ett större serviceutbud finns.
Skred, ras, erosion, översvämning: Marken utgörs till större del av morän.
Strandområdet har låg eroderbarhet. Viss mark berörs av 100-årsflödet enligt
MSB kartering.
Ställningstaganden: Bevara ekvegetationen och de sammanhängande
strandskogarna i områdets södra del. Bebyggelse är inte lämplig i
sankmarksområden och/eller områden som berörs av 100-årsflödet. Fri passage
på några tiotals meter längs strandkanten ska ordnas vid ny bebyggelse. Hänsyn
ska tas till friluftslivet och kulturmiljövärden.
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3.3 Hästnäs

Hästnäs är beläget ca 15 km sydöst om Götlunda och 18 km söder om Arboga, vid
Hjälmaren. Området är idag till stor del bebyggt med bostäder. Längst ut på udden finns
en detaljplan för bostäder som ändrades år 2007 med en utökad byggrätt för att gynna
permanentboende. LIS-området omfattar ca 3,9 km strandlinje.
Syfte: Bostadsbebyggelse i form av en utökning av det detaljplanelagda
bostadsområdet.
Landsbygdsutveckling: Ny bebyggelse skulle ge ett ökat ekonomiskt underlag
för service i kommunen. Närheten till service i Götlunda och Arboga tätort samt
läget vid Hjälmaren gör området attraktivt för bostäder. På sikt kan ett ökat
befolkningsunderlag möjliggöra servicefunktioner i närområdet. Området utgör
ett intressant utvecklingsområde för Arboga kommun då det byggs en ny
överföringsledning förbi Hästnäs ut till Hällarna.
Naturvärden: Vegetationen består till större del av lövskog, med vissa inslag av
barrskog. Området Järnäs är utpekat i som ett frilufts- och landskapsområde i
naturvårdsplanen (småskaligt odlingslandskap, odlingsrösen, stenmurar, äldre
vägar, fornlämningar, mindre åkrar, hagmarker, skog). Området angränsar till
riksintresse naturvård (i Hjälmaren). Två naturreservat finns i närområdet.
Kulturmiljövärden: Området är av riksintresse för kulturmiljövården. Inga
kända fornlämningar i området.
Friluftsvärden: Området är av riksintresse för friluftslivet. I Hästnäs finns hamn,
badplats och motionsspår.
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Riksintresseområden: Området är av riksintresse för kulturmiljö och friluftsliv.
Hela Hjälmaren är klassad som riksintresse yrkesfiske. Området angränsar till
riksintresse naturvård.
Infrastruktur och service: Området ligger i anslutning till utpekat
utvecklingsstråk för boende, infrastruktur, VA och fiber. En ny
överföringsledning byggs förbi Hästnäs ut till Frösshammarsön och planer finns
på att ansluta ny bebyggelse till det kommunala VA-ledningsnätet. Ett väl
utbyggt vägnät finns till det befintliga fritidshusområdet. Närmaste service finns
ca 15 km bort, i Götlunda (F-6 skola, biblioteksfilial, bensinstation, vård- och
omsorgsboende och flera verksamheter). Det är ca 18 km till Arboga där ett
större serviceutbud finns.
Skred, ras, erosion, översvämning: Marken utgörs till större del av sandig
morän. Strandområdet har låg eroderbarhet. Med en fri passage på några tiotals
meter ligger området utanför 100-årsflödet enligt MSB översvämningskartering.
Ställningstaganden: Lövvegetationen ska bibehållas i största möjliga mån. Fri
passage på några tiotals meter längs strandkanten ska ordnas vid ny bebyggelse.
Hänsyn ska tas till friluftslivet och kulturmiljövärden.
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3.4 Frösshammarsön

Frösshammarsön är beläget ca 16 km söder om Arboga, på en åsrygg som går ut i
Hjälmaren. Området är idag till större delen bebyggd med fritidsbostäder. 2010 antogs
ett planprogram för Frösshammarsön. Sedan dess har ett antal detaljplaner tagits fram, i
syfte att omvandla området genom utveckling av befintlig bebyggelse och tillskapande av
nya bostäder. Omvandlingen av området sker i samband med en utbyggnad av
kommunalt vatten- och avlopp. För området gäller 5 olika detaljplaner. Arbete pågår med
att ersätta en av detaljplanerna. LIS-området omfattar ca 7,3 km strandlinje.
Syfte: Komplettering av bostadsbebyggelse i form av en utökning av de
detaljplanelagda bostadsområdena.
Landsbygdsutveckling: Ny bebyggelse skulle ge ett ökat ekonomiskt underlag
för service i kommunen. Närheten till service i Arboga tätort samt läget på
åsryggen vid Hjälmaren gör området attraktivt för bostäder. Frösshammarsön är
ett populärt område som så många som möjligt ska ha tillgång till, både boende
och besökare. En ökning av antalet boende kan på sikt möjliggöra
servicefunktioner i närområdet och underlättar en utbyggnad av vatten- och
avloppsnätet. Fler boende i området kan också ge ekonomisk möjlighet att
förbättra infrastrukturen. I planprogrammet för området förespråkas större
byggrätter för att gynna permanentboende.
Naturvärden: Vegetationen består till större del av lövskog. Del av området
ligger inom vattenskyddsområde och är därför inte lämpligt för bebyggelse.
Nordvästra delen är utpekad i bevarandeprogram odlingslandskapet samt som
ett område av klass 1 (högsta naturvärde, motsvarande objekt av riksintresse) i
naturvårdsplanen. Våtmark klass 2 i nordvästra delen.
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Kulturmiljövärden: Inga kända kulturmiljövärden.
Friluftsvärden: Området ligger i anslutning till utpekat stråk för rekreation,
natur och upplevelser. Området är av riksintresse för friluftslivet. I området finns
en badplats och en camping. En cykelled går från Arboga till Frösshammarsön.
Riksintresseområden: Området är av riksintresse för friluftsliv. Hela Hjälmaren
är klassad som riksintresse yrkesfiske.
Infrastruktur och service: Området ligger i anslutning till utpekat
utvecklingsstråk för boende, infrastruktur, VA och fiber. En ny
överföringsledning byggs till Frösshammarsön, verksamhetsområde finns för
större delen av den befintliga bebyggelsen och ny bebyggelse kommer att
anslutas till det kommunala VA-ledningsnätet. Bredbandsfiber finns i området.
Kollektivtrafikförbindelse finns mellan Arboga och Måla. De befintliga vägarna
utgörs till stor del av smala grusvägar i varierad standard. Det är 16 km till
Arboga där ett stort serviceutbud finns. Kioskverksamhet bedrivs säsongsvis i
området.
Skred, ras, erosion, översvämning: Marken utgörs till större del av
isälvssediment, med inslag av sand och sandig morän. Större delen av
strandområdet har förutsättningar för erosion med potentiellt hög eroderbarhet.
Viss mark berörs av 100-årsflödet enligt MSB kartering.
Ställningstaganden: Lövvegetationen ska bibehållas i största möjliga mån. Fri
passage på några tiotals meter längs strandkanten ska ordnas vid ny bebyggelse.
Bebyggelse är inte lämplig i sankmarksområden och/eller områden som berörs
av 100-årsflödet. Bebyggelse är inte lämplig inom vattenskyddsområde. Hänsyn
ska tas till friluftslivet.
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3.5 Hjälmare docka

Hjälmare docka är beläget ca 9 km sydöst om Arboga, vid Hjälmare kanal. Området är ett
attraktivt besöksmål som trafikeras av fritidsbåtar och passagerarbåtar. Vid Hjälmare
docka finns café, besökscentrum, övernattningsmöjligheter, verksamheter,
vandringsleder, kanotled, badplats och ställplatser för husbil och husvagn. Det finns inga
detaljplaner i området. LIS-området omfattar ca 3,3 km strandlinje.
Syfte: Åtgärder som främjar besöksnäringen längs Hjälmare kanal. Det kan
exempelvis handla om små uthyrningsstugor, servicebyggnader, småbåtshamn,
anläggningar för turistinformation, camping, motionsanläggningar, badplatser.
Restauranger och mindre butiker är exempel på kompletterande funktioner.
Landsbygdsutveckling: Nya funktioner och anläggningar för besöksnäringen
skulle bidra till att uppmärksamma kulturarvet kring Hjälmare kanal och
Hjälmare docka. Genom en utveckling av området skulle antalet besökare öka
och fler arbetstillfällen skulle kunna skapas i området. Detta skulle ge ett
långsiktigt ökat underlag för den småskaliga service som finns i området och i
stort även till Arboga kommun. En exploatering som gynnar och utvecklar
friluftsliv och turism kan samtidigt stärka strandskyddets syften.
Naturvärden: Vegetationen består till större del av barr- och blandskog.
Områdets nordvästra del består av lövskog. Del av området är våtmark klass 3.
Området är utpekat i som klass 1 i naturvårdsplanen (högsta naturvärde,
motsvarande objekt av riksintresse) och även utpekat som ett frilufts- och
landskapsområde.
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Kulturmiljövärden: Området är av riksintresse för kulturmiljövård. En
fornlämning finns inom området.
Friluftsvärden: Området är ett strövområde som ligger i ett utpekat viktigt
rekreationsområde och är av riksintresse för friluftslivet. I området finns
besökscenter, gästhamn, kanotled, vandringsleder, rastplatser, badplats och
ställplats med tillgång till toalett, dusch och el. Säterboleden går förbi Hjälmare
docka.
Riksintresseområden: Området är av riksintresse för kulturmiljövård och
friluftsliv.
Infrastruktur och service: Området ligger i anslutning till utpekat
utvecklingsstråk för boende, infrastruktur, VA och fiber. I området finns ett antal
bostadshus. Gemensamhetsanläggning för vatten- och avlopp är bildad. Det är 9
km till Arboga där ett stort serviceutbud finns.
Skred, ras, erosion, översvämning: Marken utgörs till större del av sandig
morän med inslag av postglacial finlera. Strandområdet har låg eroderbarhet,
men viss eroderbarhet i norra delen. Området vid slussen är klassat som
aktsamhetsområde för skred i finkorning jordart. Området är inte karterat vad
gäller översvämning.
Ställningstaganden: Naturmiljön längs Hjälmare kanal ska bevaras. Fri passage
på några tiotals meter längs strandkanten ska ordnas vid ny bebyggelse. Ny
bebyggelse ska anpassa sig till den värdefulla kulturmiljön och landskapsbilden.
Hänsyn ska tas till friluftslivet. Området bör till stora delar bevaras oexploaterat
och tillgängligt för allmänheten.
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3.6 Tjurlången (Halvarsborg)

Tjurlången är en sjö som är belägen mitt emellan Götlunda och Arboga (ca 7 km från
vardera ort). Tjurlången är ett av kommunens mest besökta friluftsområden. Det finns
en vandringsled (Tjurlångenleden) som är drygt en mil lång och går runt sjön, med
rastplatser, vindskydd, grillplatser och toaletter. Sevärdheten Halvarsborg, en fornborg
som fungerade som skydd mot rövare, ligger vid sjöns norra sida. Vid sjöns norra sida
ligger Arboga hundbad, och strax väster om Tjurlången ligger Arboga golfklubb.
Områdesbestämmelser finns för området kring golfbanan, som LIS-området angränsar
till. LIS-området omfattar ca 4,1 km strandlinje.
Syfte: Åtgärder som främjar friluftsliv och rekreation. Det kan exempelvis
handla om åtgärder knutna till camping, motionsanläggningar, badplatser och
fritidsfiske. Restauranger och mindre butiker är exempel på möjliga
kompletterande funktioner.
Landsbygdsutveckling: Nya funktioner och anläggningar för rekreation och
friluftsliv skulle bidra till att området utvecklas och lockar fler besökare, vilket
skulle kunna ge både Götlunda och Arboga ett ökat underlag för service.
Områdets kultur- och naturvärden skulle synliggöras bättre. En exploatering
som gynnar och utvecklar friluftsliv och rekreation kan samtidigt stärka
strandskyddets syften.
Naturvärden: Vegetationen består av barr- och blandskog. Området är utpekat i
som klass 3 i naturvårdsplanen (högt naturvärde, motsvarande objekt av lokalt
intresse) och även utpekat som ett frilufts- och landskapsområde.
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Kulturmiljövärden: Området angränsar till riksintresse för kulturmiljövård. En
fornlämning finns inom området.
Friluftsvärden: Området är ett strövområde som ligger i ett utpekat viktigt
rekreationsområde. I området finns parkering, hundbad, vandringsled,
rastplatser, vindskydd, grillplatser, torrdass. I området finns möjlighet till
fritidsfiske. Väster om sjön ligger Haketorps golfbana.
Riksintresseområden: Området angränsar till riksintresse för kulturmiljövård.
Infrastruktur och service: Området ligger i anslutning till utpekat
utvecklingsstråk för boende, infrastruktur, VA och fiber. Väg 572 ligger i
anslutning till området med goda möjligheter till parkering med infart via
golfbanan. Det är 7 km till Arboga där ett stort serviceutbud finns samt 7 km till
Götlunda.
Skred, ras, erosion, översvämning: Marken utgörs till större del av sandig
morän. Strandområdet har till större del låg eroderbarhet. Området är inte
karterat vad gäller översvämning. Ett litet område längs jöns östra del är klassat
som aktsamhetsområde för skred i finkorning jordart.
Ställningstaganden: Fri passage på några tiotals meter längs strandkanten ska
ordnas vid ny bebyggelse. Eventuell ny bebyggelse ska anpassa sig till
landskapsbilden och friluftslivet. Området bör till stora delar bevaras
oexploaterat och tillgängligt för allmänheten. Fornlämningen ska beaktas.
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1 Inledning
Sedan den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser om miljöbedömningar i
miljöbalken. Bestämmelserna ska enligt plan- och bygglagen tillämpas för
översiktsplaner och detaljplaner. I arbetet med att förverkliga målen om en
hållbar utveckling är den fysiska planeringen en viktig del av de olika aspekter
som ska beaktas.
Vid upprättandet av översiktsplanen ska bestämmelserna i 6 kap. 11-18 och 22 §§
miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan
som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Det innebär att alla översiktsplaner ska
miljöbedömas. Med miljöpåverkan avses även påverkan på till exempel
befolkning, människors hälsa, materiella tillgångar, bebyggelse och forn- och
kulturlämningar. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekterna
i planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljökonsekvensbeskrivningen
beskriver vilka konsekvenser vissa ställningstaganden innebär och är en hjälp för
läsaren att bilda en egen uppfattning om vad ett eventuellt genomförande kan
innebära. Miljökonsekvensbeskrivningen ska underlätta förståelsen av
översiktsplanen och dess konsekvenser.
Mellan 9 maj och 9 juli 2017 är översiktsplanen föremål för samråd. Efter
samrådet kommer synpunkterna att sammanställas och eventuella bearbetningar
göras. Därefter ställs planen ut för granskning, då finns det återigen möjlighet för
allmänheten och andra berörda att komma med synpunkter. Därefter förs
översiktsplanen till kommunfullmäktige för antagande. När den reviderade
översiktsplanen antagits av fullmäktige kommer den att vara vägledande för den
fortsatta planeringen i Arboga.
Framtidens Arboga är av övergripande karaktär och därför görs endast en
översiktlig miljökonsekvensbeskrivning. Mer detaljerade beskrivningar av
planens konsekvenser görs vid detaljplaneläggning och eventuella kommande
fördjupningar av översiktsplanen.

Översiktsplanens syfte och huvuddrag
Varje kommun ska ha en aktuell kommuntäckande översiktsplan. Framtidens
Arboga är ett samlat beslutsunderlag som beskriver de allmänna intressena och
ger en bild av hur kommunen vill utvecklas till år 2030. Hur kommunens mark
och vatten ska användas och hur bebyggelse ska utvecklas och bevaras för
kommunens framtida utveckling redovisas genom övergripande mål,
inriktningar och åtgärder. Framtidens Arboga är både en vision och ett stöd i
planeringen.
Översiktsplanens konsekvenser beskrivs utifrån en översiktlig bedömning om
hur planens genomförande medverkar till en hållbar utveckling. Därtill beskrivs
de miljökonsekvenser som översiktsplanen genererar med utgångspunkt i de
nationella miljömålen.

Viktiga ställningstaganden för hållbar utveckling
Översiktsplanens syfte är att på ett hållbart sätt utveckla hela kommunen med
avseende på befolkning, boende, natur- och kulturmiljöer, verksamheter,
hållbara transporter, offentlig service och grönstruktur. Detta redovisas genom
följande punkter:
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x

I Arboga tätort, Götlunda och Medåker redovisas olika utvecklingsområden
för bebyggelse kopplat till kärnorna.

x

Vid Hällarna, Hästnäs, Nannberga, Lungers udde, Hjälmare docka och
Tjurlången redovisas förslag på LIS-områden. Föreslagna områden följer
detaljplanelagda områden och befintliga bebyggelsestrukturer i syfte att göra
landsbygden mer attraktiv utan utglesning.

x

I Arboga tätort och i Götlunda redovisas utvecklingsområden för
verksamhet/industri. Nya utkrävande verksamheter ska placeras i utkanten
av staden

x

I Arboga tätort redovisas omvandlingsområden till stadsmässig bebyggelse.

x

I Arboga tätort redovisas områden för förtätning.

x

Översiktsplanen föreslår ett reservat för en framtida sträckning av ny järnväg
via Sätra.

x

Översiktsplanen förespråkar minskad genomfartstrafik genom Arboga stad.

x

Översiktsplanen redovisar ställningstagande för att genomföra en fördjupad
översiktsplan för Arbogas centrala delar.

x

Översiktsplanen vill stärka och synliggöra kommunens viktiga natur- och
kulturmiljöer, såsom det attraktiva Å-landskapet genom staden.

x

Översiktsplanen visar flera ställningstagande för att öka hållbarheten, till
exempel genom att skapa ett sammanhängande gång- och cykelnät, utveckla
tätortsnära grönområden, skydda dricksvattnet och verka för att minska
utsläppen från enskilda avlopp.
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2 Avgränsning
Översiktsplanen består av flera delar som både ger bakgrund och beskrivningar
av olika slag. Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till de frågor som
bedöms vara mest relevanta att behandla.
De båda områdena Omvandlingsområde för stadsmässig bebyggelse i Arboga
stadskärna (O1 och O2) ligger angränsande till riksintresset för kulturmiljövård,
men håller sig utanför området. De resterande riksintressena, naturreservaten
och natura 2000-områdena ligger inte inom de föreslagna utvecklingsområdena
och bedöms därmed inte bli påverkade.
Kommunen bedömer att följande frågor bör behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen:
1. Nollalternativet
2. Strategisk hållbarhetsbedömning
x Föreslagna utvecklingsområden för ny bostadsbebyggelse, förslag till nytt
järnvägsreservat och föreslagna LIS-områden behandlas.
3. Planförslaget och miljökvalitetsmålen
x Översiktsplanens konsekvenser
x Nollalternativets konsekvenser
x Åtgärdsförslag
4. Sammanfattande bedömning
Den geografiska avgränsningen är kommunen som geografisk yta.
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3 Metod
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt Miljöbalken innehålla en beskrivning
av miljöförhållandena och miljöns troliga utveckling om översiktsplanen
inte antas eller genomförs, ett så kallat nollalternativ. Nedan beskrivs två
alternativ; översiktsplanens förslag och nollalternativet.

Översiktsplanens förslag
Översiktsplanen innehåller visioner, mål och strategier för kommunens framtid
och utveckling till år 2030. Planförslagets mål är att befolkningen i kommunen
ska uppleva en god boendemiljö och uppgå till 15 000 invånare år 2030.
Befolkningsökningen innebär cirka 90 nya kommuninvånare varje år, och
möjliggörs främst genom förtätning i Arboga stad samt genom en utbyggnad av
föreslagna utvecklingsområden för bebyggelse. Kommunen bedömer att den
största befolkningstillväxten kommer att ske i Arboga stad.
Förutsättningar skapas för näringslivet genom utbyggnad av verksamhets- och
industriområden och genom god planberedskap. Möjligheten till ett aktivt
fritidsliv stärks och kommunen utvecklas till ett ännu mer attraktivt turistmål.
Planförslaget pekar också på vikten av att grönskan i tätorterna utvecklas och
utnyttjas för att skapa trivsamma miljöer med rekreationsområden i närhet av
bostadsområden.
Genom att främst koncentrera nya bostadsområden till Arboga stad kan goda
pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik skapas. Det föreslagna markreservatet
för nytt järnvägsstråk mellan Stockholm-Oslo via Arboga kan också öppna stora
möjligheter för kollektivt resande och ytterligare knyta ihop arbetsmarknaden i
Mälardalen genom fler avgångar och kortare restider.
Hänsyn har tagits till översvämnings- och skyfallskarteringar vid framtagande av
planförslaget och dess utbyggnadsområden.

Nollalternativ och dess konsekvenser
Nollalternativet innebär att en utbyggnad av förslagna utvecklingsområden inte
blir av. Etablering av nya bostäder kommer att ske genom enstaka bostadshus på
landsbygden och där det idag finns detaljplanelagd mark. Eftersom det redan
idag råder bostadsbrist i Arboga blir resultatet av utebliven byggelse av nya
bostäder och verksamheter en minskande befolkning vilket gör det svårare att
upprätthålla en god samhällsservice till kommuninvånarna, till följd av
minskade skatteintäkter.
En minskande befolkning ger också ett sämre underlag för förbättrad
kollektivtrafik och därmed skulle utvecklingen mot ett miljöanpassat och
uthålligt transportsystem inte främjas. Etablering av nya
verksamheter/industrier sker endast i anslutning till befintliga områden.
Transport av farligt gods kommer att ske inom befintlig vägstruktur med
kvarstående risker. Gång- och cykelvägar byggs ut enligt befintliga planer.
Nollalternativet beskrivs mer ingående efter varje miljömål som kan påverkas.
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4 Strategisk hållbarhetsbedömning
I detta avsnitt beskrivs allmänna konsekvenserna av ett genomförande av
översiktsplanen. Sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser
redovisas i ett försök att beskriva hur översiktsplanen styr mot hållbar
utveckling. Översiktsplanen bygger på långsiktiga mål och strategier
för olika områden inom vilka kommunen vill utvecklas, därför är det svårt att
förutse när och i vilken omfattning det blir konsekvenser av ett genomförande. I
detta avsnitt ligger fokus på de konsekvenser som olika bebyggelseområden och
föreslagna LIS-områdena kan medföra. Översiktsplanens påverkan utifrån
respektive miljömål behandlas i avsnitt fem.

Hållbar utveckling
Översiktsplanens huvudinriktning är att skapa en god livsmiljö genom en positiv
och långsiktigt hållbar utveckling i kommunen. Med en positiv
utveckling avses att Arboga kommun ska vara en attraktiv kommun, dels för de
som bor här, dels för de som vill flytta hit, dels för besökare. Arboga kommun är
ingen kraftigt expanderande kommun men önskar en tillväxt med i
genomsnitt 90 personer per år, till år 2030. Tillväxten ställer krav på
en god planberedskap och planläggning som värnar om kommunens olika
miljöer.

Social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om hur olika människor förhåller sig till varandra och
deras närhet till olika typer av rekreation, kultur och service. Översiktsplanen vill
bidra till en god livsmiljö för alla. Demokrati, folkhälsa,
jämlikhet och jämställdhet, tillgänglighet och trygghet är viktigt för en social
hållbar utveckling. Översiktsplanen behandlar områden som bidrar
till ökad social hållbarhet, som till exempel goda boendemiljöer, tillgänglighet till
natur- och kulturområden, god kommunal service och rent vatten.

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet innebär att samhället har en ekonomisk stabilitet och god
ekonomisk hushållning. En ökad inflyttning och utveckling av näringslivet och
besöksnäringen har särskild relevans för den ekonomiska utvecklingen. Detta
skapar en ekonomisk tillväxt och bidrar till fler arbetstillfällen. Några avgörande
faktorer för en positiv ekonomisk utveckling är attraktiva boendemiljöer, god
offentlig service såsom skola och barnomsorg, god tillgång till mark, lokaler för
verksamheter samt goda kommunikationer. Översiktsplanen anger mål och
strategier för en positiv utveckling av dessa frågor men rår i begränsad
utsträckning över de investeringar som behövs för att förverkliga målen. Ett
genomförande av översiktsplanen är bland annat beroende av faktorer som
regional utveckling, företagsetableringar och näringslivets utveckling i
kommunen, privata initiativ och en ökning av antalet kommuninvånare.
Planeringsförutsättningarna förändras också med tiden.

Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet innebär att naturens resurser används sparsamt.
Ny bebyggelse lokaliseras i första hand i staden eller i de mindre tätorterna i nära
anslutning till befintliga bebyggelsestrukturer och kollektivtrafik. Arboga
kommun vill verka för att förbättra möjligheten att färdas med kollektivtrafik och
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att få fler resenärer att pendla till arbetet med tåg istället för bil. Kommunen vill
också värna om och lyfta fram de vackra natur- och kulturmiljöerna. Ökade
transporter, energianvändning, konsumtion och ändrade levnadsvanor generar
mer utsläpp, större förbrukning av ändliga resurser och andra hot som kan ge
upphov till klimatförändringar. Kommunen påverkas av nationella och regionala
miljöproblem som samhällets ökade rörlighet medför.

Utvecklingsområden för bebyggelse
Nya områden för bebyggelse, verksamheter och annan användning
planeras främst i Arboga stad. Syftet med det är möjligheten att utnyttja befintlig
infrastruktur och erbjuda god samhällsservice. Utvecklingsområden för
bebyggelse finns även i Götlunda och Medåker. Översiktsplanens mål för
bebyggelse är att Arboga kommun ska erbjuda en mångfald av attraktiva och
trygga boendemiljöer.
I centrala Arboga finns ett stort behov av bostäder i varierande upplåtelseform
och storlek. Med ett mer varierat bostadsutbud och olika typer av bostäder,
prisklasser och ägandeformer kan fler personer erbjudas boende och en större
mångfald av invånare får plats. Översiktsplanen redovisar förtätning av
stadsdelar och nya tänkbara bostadsområden som möjliggör målet om 550 nya
bostäder och ett befolkningstillskott på upp till 1 200 personer.
Ökad bosättning i de mindre tätorterna kan ge ökad biltrafik men samtidigt
stärka underlaget för kollektivtrafik. Föreslagna utredningsområden för
bebyggelse är väl tilltagna och innebär inte att all mark kommer att bebyggas.
Detaljplaner upprättas i senare skeden för att bestämma omfattningen av
exploateringen.
Till ovanstående planeras sex stycken LIS-områden att inrättas i Arboga
kommun. Kommunerna kan i sina översiktsplaner peka ut områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa
områden kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas när man
prövar dispenser och upphäver strandskyddet. LIS-områden kan framförallt
pekas ut i områden som har god tillgång till strandområden och där man kan
bygga i viss utsträckning utan att allmänhetens tillgång till stränder hämmas och
utan att djurlivet och växtlivet påverkas negativt. Kommunen bedömer att de
förutsättningarna uppfylls i Arboga.

Arboga stad
Utvecklingsområde Grindberga ligger sydväst om stadskärnan längs Arbogaån. I
området finns en skogsbeklädd höjd och åkermark i sluttningen ned mot ån.
Området kan erbjuda en vacker boendemiljö nära stadskärnan med service och
kommunikationer. Det är lätt att ta sig ut i naturen och till rekreationsområdena
från Grindberga. I området finns natur- och kulturvärden som behöver utredas
innan området bebyggs. Områdets östra del gränsar till riksintresset för
kulturmiljövård. Älholmsvägen/Ramstigen mot Jädersbruk är ett väl använt
stråk för promenader och cykling. Ett helhetsgrepp kan tas över området vid
byggnation och promenadstråk med mera kan utvecklas. När det gäller
byggande i strand- och vattennära lägen finns ofta en konflikt mellan allmänna
och enskilda intressen. Strandskydd på 100 meter råder längs Arbogaån. Det är
viktigt att säkerställa allmänhetens tillträde till vattnet genom att fortsätta
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anordna stråk mellan vattnet/stranden och bebyggelsen. I området finns inte
kommunalt vatten- och avlopp utbyggt.
Utvecklingsområde Silverlingska hagarna ligger sydöst om stadskärnan i ett
tätortsnära skogsområde. Det är nära till friluftsområden och andra
rekreationsområden. Skogen i delar av området bedöms vara av värde för
biologisk mångfald och rekreation. I samband med fördjupade
översiktsplaner, program och detaljplaner bör dessa värden beaktas. Vid en
exploatering tas obebyggd naturmark i anspråk och konflikter mellan olika
intressen kan uppstå. En avvägning mellan olika intressen måste ske. Avsikten är
inte att bebygga hela det markerade utvecklingsområdet. I området finns inte
kommunalt vatten- och avlopp utbyggt.
Utvecklingsområde Herrängen är beläget öster om stadskärnan längs Arbogaån.
Området blir en förlängning och förtätning av staden österut i å-nära läge.
Herrängen ligger nära olika former av service. Strandskydd på 100 meter råder
längs Arbogaån. Det är viktigt att säkerställa allmänhetens tillträde till vattnet
genom att till exempel anordna stråk mellan vattnet/stranden och bebyggelsen.
Området är beläget längs Arbogaån där det finns översvämnings- och
rasproblematik. Därför har inte hela det tidigare området som fanns utpekat för
bebyggelse tagits med i den reviderade översiktsplanen. De geotekniska
förhållandena måste utredas innan området bebyggs för att bedöma risken för
ras, skred och översvämning. Befintlig infrastruktur finns i anslutning till
området, i form av vägar, fjärrvärme samt vatten och avlopp.
Utvecklingsområde Prästgärdet är beläget norr om stadskärnan. Området ligger
mellan befintliga bostadsområden och möjlighet finns att ansluta till det
kommunala VA-nätet och det befintliga vägnätet. I närheten av området finns
förskolor och skolor. Marken i området är förorenad av den tidigare
fabriksverksamhet som bedrivits här. Innan marken kan exploateras måste
området utredas och saneras.
Utvecklingsområde Norra skogen ligger cirka två kilometer norr om stadskärnan.
Området har under senare år börjat förtätas med friliggande småhusbebyggelse.
Området har ett välanvänt skogsområde med ett flertal stigar och gångvägar.
Här finns också ett motionsspår. Befintlig infrastruktur finns i anslutning till
området i form av vägar, gång- och cykelbanor och vatten och avlopp.
Utvecklingsområde Södra Brattberget ligger cirka två kilometer söder om
stadskärnan i ett tätortsnära skogsområde. Befintlig infrastruktur finns i området
och området blir en förlängning av staden söderut. I närheten av området finns
dagligvaruhandel, rekreationsområden, skolor och förskolor. I området finns
naturvärden att beakta. Det nuvarande VA-nätet har tryckproblem och skulle
med ytterligare bebyggelse i området kunna förses med en tryckstegringsstation
för att komma tillrätta med problemen.
Utvecklingsområde Östra Brattberget är en komplettering av befintligt
bostadsområde på Brattberget. Östra Brattberget ligger nära förskola, skola,
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dagligvaruhandel och natur- och rekreationsområden. Befintlig infrastruktur
finns i området. Skjutbanan som finns i området behöver flyttas för att
möjliggöra förtätning och förlängning av ett attraktivt bostadsområde.
Utvecklingsområde Vinbäcken/Strömsnäs är en komplettering av befintligt
bostadsområde strax söder om väg 572. Infrastruktur finns i området och god
tillgång till stadsnära rekreation med grönområden och motionsspår.
Omvandlingsområde Norra Ågatan är beläget öster om stadskärnan, längs
Arbogaån alldeles bredvid Carl Bergmans park. Delar av området har potential
att omvandlas för bostäder och på så sätt förtäta och förlänga staden. Området är
ett industriområde vilket gör att marken kan vara förorenad. Innan en
nybyggnation sker måste marken undersökas och eventuellt saneras. Det är
också viktigt att utreda risken för översvämning i planeringsarbetet. I området
finns bland annat en betydelsefull industribyggnad.
Omvandlingsområde runt Sturevallen området är idag idrottsplats och
skolverksamhet. Ytan är ytterst centralt belägen mark som kan utvecklas i närhet
till staden och stationen. Området lämpar sig för förtätning och stadsmässig
bebyggelse, handel och kontor.
Utvecklingsområde för verksamheter/industrier vid Sätra norr om staden längs
E18/E20. Området ger goda exponerings- och transportmöjligheter längs vägen
och binder samman redan befintlig industrimark. Utökning av området innebär
visst ianspråktagande av jordbruksmark.
Utvecklingsområde för verksamheter/industrier vid Marieborg är ett område med goda
kommunikationsmöjligheter som planeras att utökas öster om befintligt
industriområde. Marken längre ner mot ån är översvämningshotad men utpekat
område vid Marieborg klarar sig undan skyfall och översvämningar utifrån vad
karteringen visar. Marken utgörs av åker och morän.
Utvecklingsområde för verksamheter/industrier vid Åsby/Arboga Teknikpark ligger
öster om befintligt industriområde strax söder om E20. Område huvudsakligen
för verksamhet/industri som inte lämpar sig i närhet till bostadsbebyggelse.
Utvecklingsområde för verksamheter/industrier vid Lindersdalsvägen är beläget längs
väg 572. Området har goda exponerings- och transportmöjligheter och binder
samman redan befintlig industrimark. Med nya verksamheter i området på
Lindersdalsvägen kan det krävas en ny trafiklösning in/ut på väg 572.

Utvecklingsområden för bebyggelse genom LIS
Här presenteras de LIS-områden som kommunen föreslår. Mer ingående
beskrivningar av varje område finns i LIS-bilagan.
LIS-område Lungers udde syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse genom
utökning av det planlagda (områdesbestämmelser) fritidshusområdet.
Lövvegetationen ska bibehållas i största möjliga mån. Fri passage på några tiotals
meter längs strandkanten ska ordnas vid ny bebyggelse. Fornlämningarna ska
beaktas. Hänsyn ska tas till friluftslivet.
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LIS-område Nannberga syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av en
utökning av det planlagda (byggnadsplan) bostadsområdet. Ekvegetationen och
de sammanhängande strandskogarna i områdets södra del ska bevaras.
Bebyggelse är inte lämplig i sankmarksområden och/eller områden som berörs
av 100-årsflödet. Fri passage på några tiotals meter längs strandkanten ska
ordnas vid ny bebyggelse. Hänsyn ska tas till friluftslivet och kulturmiljövärden.
LIS-område Hästnäs syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av en
utökning av det detaljplanelagda bostadsområdet. Lövvegetationen ska
bibehållas i största möjliga mån. Fri passage på några tiotals meter längs
strandkanten ska ordnas vid ny bebyggelse. Hänsyn ska tas till friluftslivet och
kulturmiljövärden.
LIS-område Hällarna syftar till att möjliggöra komplettering av bostadsbebyggelse
i form av en utökning av de detaljplanelagda bostadsområdena. Lövvegetationen
ska bibehållas i största möjliga mån. Fri passage på några tiotals meter längs
strandkanten ska ordnas vid ny bebyggelse. Bebyggelse är inte lämplig i
sankmarksområden och/eller områden som berörs av 100-årsflödet. Bebyggelse
är inte lämplig inom vattenskyddsområde. Hänsyn ska tas till friluftslivet.
LIS-område Tjurlången syftar till att möjliggöra åtgärder som främjar friluftsliv och
rekreation. Det kan exempelvis handla om åtgärder knutna till camping,
motionsanläggningar, badplatser och fritidsfiske. Restauranger och mindre
butiker är exempel på möjliga kompletterande funktioner. Fri passage på några
tiotals meter längs strandkanten ska ordnas vid ny bebyggelse. Eventuell ny
bebyggelse ska anpassa sig till landskapsbilden och friluftslivet. Området bör till
stora delar bevaras oexploaterat och tillgängligt för allmänheten. Fornlämningen
ska beaktas.
LIS-område Hjälmare docka syftar till att möjliggöra åtgärder som främjar
besöksnäringen längs Hjälmare kanal. Det kan exempelvis handla om små
uthyrningsstugor, servicebyggnader, småbåtshamn, anläggningar för
turistinformation, camping, motionsanläggningar, badplatser. Restauranger och
mindre butiker är exempel på kompletterande funktioner. Naturmiljön längs
Hjälmare kanal ska bevaras. Fri passage på några tiotals meter längs
strandkanten ska ordnas vid ny bebyggelse. Ny bebyggelse ska anpassa sig till
den värdefulla kulturmiljön och landskapsbilden. Hänsyn ska tas till friluftslivet.
Området bör till stora delar bevaras oexploaterat och tillgängligt för allmänheten.

Götlunda tätort
I Götlunda finns två utpekade områden för bebyggelse och ett för
verksamheter/industri. Ett av dem berör områden för bevarande av
odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. I den fortsatta planeringen ska
natur- och kulturmiljövärdena beaktas. Område B1 i Götlunda berör en
skyddsvärd reservvattentäkt. I den fortsatta planeringen får en utredning visa
var byggnation är mest lämpligt. Utredningsområde längs Lungeråsen berör ett
närströvområde. Ökad befolkning här kan stärka underlaget för olika former av
service.
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Medåker tätort
I Medåker finns fyra utredningsområden för bebyggelse utpekade. Alla
utredningsområden berör områden för bevarande av odlingslandskapets naturoch kulturmiljövärden. I den kommande planeringen ska natur- och
kulturmiljövärdena beaktas. En ökad befolkning kan dock stärka underlaget för
olika former av service.
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Kommunikationer
Arboga kommun ligger i ett växande pendlingslän där Europavägarna E18 och
E20, samt järnvägarna Mälarbanan och Svealandsbanan, strålar samman.
Samtliga är klassade som riksintresse för kommunikation och viktiga för den
kommunala tillväxten. För att behålla och locka nya invånare och företag till
kommunen är ett välutvecklat och hållbart transportnät en avgörande
förutsättning.

Järnvägsreservat för ny järnvägssträckning
Det kommunala målet Trafik och hållbara transporter är att kommunikationerna i
Arboga är hållbara för människor, miljö och varor. Arboga kommun ska satsa på
järnväg, kollektivtrafik och säkra vägar.
Förbättrade möjligheter för pendling både inom den befintliga
arbetsmarknadsregionen och till angränsande regioner bidrar till en större
arbetsmarknad. Tillgången till järnväg och tågtrafik är av stor betydelse för
utvecklingen av kommunen och en förutsättning för utveckling och
konkurrenskraft. Mälarbanan och Svealandsbanan genom Arboga trafikeras av
person- och godstrafik.
Kollektivtrafiken sköts av VL som är en del av landstinget i Västmanland.
Busstrafikens stomlinjer möjliggör arbets- och studiependling från Arboga stad
till närliggande orter. Ett av översiktsplanens mål på området är att samverka
med Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland och SJ för fler avgångar med tåg
och buss.
Trafikverket påbörjade 2016 en Åtgärdsvalstudie för förbättrade förbindelser och
mellanliggande stopp för passagerare längs sträckan Stockholm – Oslo.
Översiktsplanen föreslår ett reservat för en framtida sträckning av ny järnväg via
Sätra. I stråket bor i dagsläget över 800 000 människor. Kommunen är positiv till
åtgärder längs stråket i syfte att korta restiden och knyta ihop Mälardalens orter.
I översiktsplanen finns reserverad mark för ny järnvägssträckning mellan
Stockholm och Oslo med en buffert på 100 meter. Exploatering av området
innebär visst ianspråktagande av jordbruksmark.
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5 Planförslaget och miljökvalitetsmålen
Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål med syftet att lämna över ett
samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Ansvaret för
att uppfylla miljökvalitetsmålen är fördelat på flera olika nivåer, såväl på
internationell nivå som på nationella, regionala och lokala nivåer. Länsstyrelsen i
Västmanland har fått i uppdrag av regeringen att anpassa de nationella
miljömålen till regionala delmål. Detta gäller för tolv av de sexton nationella
miljömålen. Miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård och
Storslagen fjällmiljö ingår inte. Levande skogar har regionaliserats av
Skogsstyrelsen. Då de regionala miljömålen är detaljerade kommer de behandlas
i andra planeringssammanhang än i översiktsplanen. Miljökonsekvensbeskrivningen tar i detta kapitel sin utgångspunkt i de nationella miljömålen.
De 16 nationella miljömålen är:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

5.1 Begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som
innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål
för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder
ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.”
Översiktsplanens konsekvenser
Översiktsplanen poängterar på att kommunen vill erbjuda en attraktiv
kollektivtrafikförsörjning, framförallt med tåg. Översiktsplanen föreslår också en
utveckling av kollektivtrafiken så att den svarar mot invånarnas behov avseende
arbete, utbildning och fritid vilket påverkar målet positivt. De föreslagna
utbyggnadsområdena koncentreras framförallt till Arboga stad och de två
mindre tätorterna Götlunda och Medåker. Från dessa orter finns redan möjlighet
att resa kollektivt. Utvecklingsområden belägna längre från de centrala delarna
av Arboga stad innebär en ökad belastning av transporter. Områden belägna mer
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centralt gör att transportbehovet kan begränsas. Det är svårt att säga om
planförslaget påverkar miljömålet i positiv eller i negativ riktning.
Översiktsplanen föreslår ett sammanhängande gång- och cykelnät i kommunen
och till angränsande kommuner, vilket påverkar miljömålet positivt. Satsningar
på kollektivtrafik och förtätning blir också en konsekvens av planförslagets
genomförande. Samtidigt leder ökad utbyggnation till mer transporter generellt.
Några utvecklingsområden i Arboga stad kan nyttja fjärrvärme medan
utvecklingsområden på till exempel Brattberget samt i Medåker och Götlunda
kräver annan energiförsörjning.

Nollalternativets konsekvenser
Nollalternativet innebär att inga nya utbyggnadsområden för bostäder eller
verksamheter tas fram. I Arboga stad och de två mindre tätorterna tillkommer
bebyggelse i detaljplanelagda områden vilket medför att färre tomter för
villabebyggelse tas fram. Gång- och cykelvägar byggs ut enligt befintliga planer.
Nollalternativet bedöms ge en oförändrad miljöpåverkan.

Åtgärder för att nå målet Begränsad klimatpåverkan
x
x
x
x
x
x

Verka för att utveckla kollektivtrafiken, bland annat med stomlinjer med
buss över länsgräns.
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar.
Öka anslutningen av bostäder och verksamheter till fjärrvärmenätet.
Påverka fler att gå och cykla istället för att åka bil.
Genom information och bygglov påverka så att utsläpp från småskalig
vedeldning minskas, bland annat genom införande av bättre teknik.
Erbjuda energirådgivning.

5.2 Frisk luft
”Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas.”

Översiktsplanens konsekvenser
Idag är luftkvaliteten i Arboga kommun godkänd enligt normerna. En
utbyggnad av översiktsplanens föreslagna områden riskerar att medföra ökade
transporter och därmed öka andel luftföroreningar vilket påverkar miljömålet
negativt. De föreslagna utbyggnadsområdena koncentreras dock framförallt till
Arboga stad och tätorterna Götlunda och Medåker. Från dessa orter finns
möjlighet att resa kollektivt. Översiktsplanen föreslår ett sammanhängande
gång- och cykelnät i kommunen vilket påverkar miljömålet positivt.
Översiktsplanen föreslår också att ett sammanhängande g/c-nät mellan ArbogaKöping-Kungsör skapas vilket skulle kunna underlätta arbetspendling på sikt.

Nollalternativets konsekvenser
Bebyggelse sker i detaljplanelagda områden. Gång- och cykelvägar byggs ut
enligt befintliga planer. Nollalternativet bedöms ge en oförändrad
miljöpåverkan.

- 14 -

Åtgärder för att nå målet Frisk luft
x
x
x
x
x
x
x

Verka för att utveckla kollektivtrafiken, bland annat med stomlinjer med
buss över länsgräns.
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar.
Öka anslutningen av bostäder till fjärrvärmenätet.
Påverka fler att gå och cykla istället för att åka bil.
Utföra mätningar av luftkvalitén.
Genom information och bygglov påverka så att utsläpp från småskalig
vedeldning minskas, bland annat genom införande av bättre teknik.
Erbjuda energirådgivning.

5.3 Bara naturlig försurning
”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida
gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall
heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål
och byggnader.”

Översiktsplanens konsekvenser
Den naturliga försurningen och det sura nedfallet har minskat och bedömningen
är att det inte kommer att påverka miljömålet nämnvärt. Översiktsplanen
riskerar dock att medföra ökade transporter och därmed ökad andel
luftföroreningar. I översiktsplanen föreslås en utveckling av kollektivtrafiken så
att den svarar mot invånarnas behov avseende arbete, utbildning och fritid. Om
fler väljer att resa kollektivt istället för med bil får det en positiv effekt på
miljömålet.

Nollalternativets konsekvenser
Den naturliga försurningen och det sura nedfallet har minskat och bedömningen
är att det inte kommer att påverka miljömålet nämnvärt. Inga nya
utredningsområden för bebyggelse och verksamheter tillkommer.

Åtgärder för att nå målet Bara naturlig försurning
x
x
x

Verka för att utveckla kollektivtrafiken, bland annat med stomlinjer med
buss över länsgräns.
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar.
Påverka fler att cykla istället för att åka bil.

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

Översiktsplanens konsekvenser
Förorenad mark kan komma att tas i anspråk för annan användning. Nya
verksamheter kan ge upphov till nya markföroreningar. Bedömningen är dock
att befintliga förorenade områden är ett större problem än den påverkan
eventuella nya verksamheter kan ge med dagens krav på miljöaspekter. Arboga
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kommun arbetar med att utreda och åtgärda de förorenade områden som
bedöms vara potentiellt miljö- eller hälsopåverkande. På de mest
föroreningsbelastade platserna i befintliga områden är det viktigt att överväga
dagvattenrenande åtgärder. Både översiktsplanen och nollalternativet innebär ett
positivt ställningstagande för miljömålet.

Nollalternativets konsekvenser
Arboga kommun arbetar med att utreda och åtgärda de förorenade områden
som bedöms vara potentiellt miljö- eller hälsopåverkande. Inga nya
utredningsområden för verksamheter eller industrier tillkommer. Både
översiktsplanen och nollalternativet innebär ett positivt ställningstagande för
miljömålet.

Åtgärder för att nå målet Giftfri miljö
x
x

Utför tillsyn av miljöfarliga verksamheter utifrån miljöbalken. I de fall
behoven finns åtgärdas förorenad mark.
Genomföra dagvattenrenande åtgärder på föroreningsbelastade områden.

5.5 Ingen övergödning
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.”

Översiktsplanens konsekvenser
Övergödning påverkas främst av lantbruk och enskilda avlopp. Översiktsplanen
behandlar främst enskilda avlopp. Översiktsplanen påpekar att när nya områden
exploateras för olika typer av ändamål är det viktigt att dagvattenfrågan
integreras i processen på ett tidigt stadium så att det avsätts utrymme och
ekonomiska resurser för dagvattenrening. Det föreslås ingen direkt bebyggelse
på landsbygden i översiktsplanen. Däremot kan permanent bosättning i
fritidshusområden bidra till att bristfälliga enskilda avlopp övergöder sjöar och
vattendrag. Översiktsplanen ger en positiv påverkan på miljömålet.

Nollalternativets konsekvenser
Rening av dagvatten och avloppsvatten fortsätter. Permanent bosättning i
fritidshusområden kan bidra till att bristfälliga enskilda avlopp övergöder sjöar
och vattendrag. Nollalternativet ger en måttlig påverkan på miljömålet.

Åtgärder för att nå målet Ingen övergödning
x

Arbeta med att inventera enskilda avlopp för att tillse att avloppen
uppfyller godtagbar standard.
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5.6 Levande sjöar och vattendrag
”Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara, och deras
variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar
för friluftsliv värnas.”

Översiktsplanens konsekvenser
Översiktsplanen påpekar att när nya områden exploateras för olika typer av
ändamål är det viktigt att dagvattenfrågan integreras i processen på ett tidigt
stadium så att det avsätts utrymme och ekonomiska resurser för
dagvattenrening. Permanent bosättning i fritidshusområden kan bidra till att
bristfälliga enskilda avlopp övergöder sjöar och vattendrag. Arbetet med de
nationella målen om vattenskyddsområden pågår med ett nytt
vattenskyddsområde i Hjälmaren. Arbete pågår med kommunalt vatten och
avlopp på Hällarna. Det kommer att innebära en bättre rening av avloppsvattnet
och därmed mindre belastning på Hjälmaren, kommunens huvudvattentäkt.

Nollalternativets konsekvenser
Arbetet med de nationella målen om vattenskyddsområden pågår med ett nytt
vattenskyddsområde i Hjälmaren. Arbete pågår med kommunalt vatten på
Hällarna. Det kommer att innebära en bättre rening av avloppsvattnet och
därmed mindre belastning på Hjälmaren, kommunens huvudvattentäkt.

Åtgärder för att nå målet Levande sjöar och vattendrag
x

Arbeta med att inventera enskilda avlopp för att tillse att avloppen
uppfyller godtagbar standard.

5.7 Grundvatten av god kvalitet
”Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.”

Översiktsplanens konsekvenser
I översiktsplanen föreslås att mark reserveras runt Lunger och Götlunda
reningsverk för eventuellt byggande av framtida vassbäddar. Ett föreslaget
utvecklingsområde för bebyggelse i Götlunda ligger i anslutning till en
reservvattentäkt. Innan området planeras får utredningar visa var det är mest
lämpligt att bebygga. Permanent bosättning i fritidshusområden kan bidra till att
bristfälliga enskilda avlopp övergöder sjöar och vattendrag. Arbete pågår med
kommunalt vatten på Hällarna. Det kommer att innebära en bättre rening av
avloppsvattnet och därmed mindre belastning på Hjälmaren. Kommunens
ställningstagande stärker skyddet av grundvatten.

Nollalternativets konsekvenser
utvecklingsområde vid Götlunda bebyggs inte. Permanent bosättning i
fritidshusområden kan bidra till att bristfälliga enskilda avlopp övergöder sjöar
och vattendrag. Arbete med kommunalt vatten och avlopp på Hällarna pågår.
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Åtgärder för att nå målet Grundvatten av god kvalitet
x

Vid upprättande av vattentäkter bör det studeras om extra skyddszoner
är nödvändiga, exempelvis i närheten av större vägar.

5.8 Levande skogar
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden
och sociala värden värnas.”

Översiktsplanens konsekvenser
Planförslaget pekar ut värdefulla tätortsnära rekreationsstråk i alla tre tätorter.
Översiktsplanen gör i övrigt anspråk på skogsmark, både för utredningsområden
för bostäder och för verksamheter. Identifierade värdefulla skogar har inarbetats
i översiktsplanen. Grönstrukturplanen samt Naturvårdsplan för Västmanland
som togs fram 2015 av Länsstyrelsen har legat till grund för översiktsplanen.
Innan nybyggnation i de utvecklingsområdena som berör skogsmark sker
kommer opåverkad och värdefull skog lokaliseras.

Nollalternativets konsekvenser
Nollalternativet innebär att ingen skogsmark tas i anspråk.

Åtgärder för att uppnå målet Levande skogar
x
x

Beakta länets skogsbruksplaner Naturvårdsplan för Västmanland.
Beakta Grönstrukturplanen i planeringen.

5.9 Ett rikt odlingslandskap
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion
och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”

Översiktsplanens konsekvenser
Översiktsplanens strategi syftar till att beakta det öppna jordbrukslandskapet i
planeringen. Planerade utredningsområden för bebyggelse kan komma att ta viss
odlad mark in anspråk. Översiktsplanen föreslår att de kulturhistoriska värdena
ska beaktas i planeringen.

Nollalternativets konsekvenser
Inga nya utredningsområden tas fram. Ingen ny bebyggelse tillkommer på
jordbruksmark.

Åtgärder för att nå målet Ett rikt odlingslandskap
x
x
x

Beakta det öppna jordbrukslandskapet i planeringen.
Beakta de biologiska- och kulturhistoriska värdena i planeringen.
Tillgängliggöra fler besöksmål i värdefulla naturområden.
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5.10

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

Översiktsplanens konsekvenser
Översiktsplanen syftar till att erbjuda ett attraktivt boende i en region med goda
kollektivtrafikförbindelser till närliggande större städer och med stora kulturoch naturmiljövärden. Föreslagna utredningsområden för bebyggelse är väl
tilltagna och innebär inte att all mark kommer att bebyggas. Detaljplaner
upprättas i senare skeden för att bestämma omfattningen av exploateringen.
Befintliga tomter och andra möjliga områden att bebygga i staden och de två
tätorterna Medåker och Götlunda redovisas i Boendeplanen som uppdateras
årligen.
För att hushålla med resurserna, kunna utnyttja befintlig infrastruktur och stärka
servicen planeras nya utredningsområden för bebyggelse främst i Arboga stad
och i de två mindre tätorterna Götlunda och Medåker. Dessa tätorter är idag
försörjda med kollektivtrafik. Ökad bosättning i de mindre tätorterna kan ge en
ökad biltrafik men samtidigt stärka underlaget för kollektivtrafik.
För en god boendemiljö krävs även en god tillgång till rekreationsområden och
tätortsnära natur. Översiktsplanen syftar till att bevara dessa naturvärden.
Översiktsplanen föreslår att de kulturhistoriska värdena ska beaktas i all
planering. Ny bebyggelse ska också ta hänsyn till stads- och landskapsbilden,
kulturmiljövärden och platsens historiska identitet. Dessutom ska all byggnation
i stadskärnan ta hänsyn till stadens historiska identitet.
Översiktsplanen anger som en strategi att ny bebyggelse ska utforma hållbara
boendemiljöer med avseende på energihushållning, trygghet, hälsa och
tillgänglighet.
Bedömningen är att översiktsplanen bidrar till att nå målet om God
bebyggdmiljö.

Nollalternativets konsekvenser
Nollalternativet skapar små förutsättningar för utveckling av service i de mindre
tätorterna. Bebyggelse utvecklas i enlighet med befintliga detaljplaner, inga nya
utredningsområden för villabebyggelse tas fram. Nollalternativet medför en
neutral till negativ påverkan på miljömålet då inga nya alternativ tas fram.

Åtgärder för att nå målet God bebyggd miljö
x
x
x

Ta fram en fördjupad översiktsplan för Arboga stad.
Beakta Boendeplanen i planeringen.
Beakta Grönstrukturplanen i planeringen.
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5.11

Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt,
för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och
ekosystem samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk
variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”

Översiktsplanens konsekvenser
Översiktsplanen vill verka för ett rikt växt- och djurliv samt att hotade arter
bevaras. Nya bebyggelseområden kan komma att påverka värdefull skog, till
exempel vid Grindberga, Silverlingska hagarna och Södra Brattberget.
Omfattningen av påverkan beror till stor del på hur bostäderna med tillhörande
infrastruktur utformas. Utpekade utredningsområden möjliggör även för
inventeringar av intressanta växter och djur innan områdena planeras för
bebyggelse. I övrigt säkerställs tillgången till värdefulla naturmiljöer.

Nollalternativets konsekvenser
Nollalternativet innebär att utpekade områden inte byggs ut och risken för
påverkan på naturvärden därmed uteblir. Vilken typ av annan mark som tas i
anspråk är osäkert, risken finns att det blir i natursköna områden.

Åtgärder för att nå målet Ett rikt växt- och djurliv
x
x

Beakta länets skogsbruksplaner.
Beakta Grönstrukturplanen i planeringen.

5.12
Övriga miljökvalitetsmål
Förslaget till ny översiktsplan berör inte alla miljömål. Storslagen fjällmiljö
och Hav i balans berör inte någon kommun i Västmanland. Inte heller
Skyddande ozon, Säker strålmiljö eller Myllrande våtmarker bedöms påverkas
av planförslaget.
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6 Naturområden som avses i 7 kap. eller ett annat område
av särskild betydelse för miljön
Här beskrivs de miljöproblem som har samband med ett sådant naturområde
som avses i 7 kap. eller ett annat område av särskild betydelse för miljön. De
naturområden som enligt Miljöbalken 7 kap är relevanta i Arboga kommun är
Natura 2000-områden, naturreservat, biotopskyddsområden,
strandskyddsområden och vattenskyddsområden.
Arboga kommun gör bedömningen att det inte går att påvisa befintliga och
relevanta miljöproblem inom Natura 2000-områden, naturreservaten och
biotopskyddsområden. När det gäller strandskyddsområden redovisar
översiktsplanen utvecklingsområden för bebyggelse som kan vara i konflikt med
strandskyddet. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för
djur- och växtliv. Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100
meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Vid vissa mindre
vattendrag eller större diken i Arboga kommun gäller ett strandskydd på 25
meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Läs mer om
förhållningssättet till strandskydd under respektive utvecklingsområde.
I kommunen finns ett antal vattenskyddsområden. Ett skyddsområde finns
inrättat för vattentäkten på Ålhammars udde. Det rådande miljöproblemet är att
grundvattnet har påverkats negativt av människors verksamhet på åsen. Beslut
har tagits om att inrätta ett kommunalt VA-verksamhetsområde för
fritidshusområdet vilket innebär att kommunalt vatten och avlopp kommer att
finnas i området. Om läget för vattenuttaget förändras kan skyddsområdet för
täkten behöva ses över och eventuellt revideras.
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7 Sammanfattande bedömning
Det är väldigt svårt att generellt konstatera om översiktsplanen ger en betydande
miljöpåverkan eller inte. Översiktsplaner är ofta så övergripande och med ett
sådant långt tidsperspektiv att en sannolik bedömning är svår att göra. Mer
detaljerade miljökonsekvensbeskrivningar görs vid framtagande av detaljplaner.
Nedan sammanfattas bedömningen av miljöpåverkan som beskrivs i avsnitt fem.
Vid en jämförelse mellan Framtidens Arboga och nollalternativet visar sig
översiktsplanen något bättre vad gäller uppfyllandet av miljömålen.
Grundvatten av god kvalitet bedöms i planförslaget få en positiv påverkan på
miljömålet medan nollalternativen ger en måttlig påverkan. God bebyggd miljö ger
också en positiv påverkan i planförslaget medan nollalternativet ger en neutral
till negativ påverkan. Miljömålen Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag
bedöms få en positiv inverkan både av planförslaget och av nollalternativet.
Miljömålet Ingen övergödning bedöms i översiktsplanen och i nollalternativet få en
måttlig till positiv påverkan. Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv bedöms i
planförslaget få en neutral påverkan medan nollalternativet ger en neutral till
negativ påverkan.
Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig försurning
bedöms få en måttlig eller neutral påverkan både vad gäller planförslaget och
nollalternativet. Miljömålen Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap ger en
neutral till negativ påverkan i planförslaget och en neutral påverkan i
nollalternativet.
Enligt 6 kap Miljöbalken ska en beskrivning av den betydande miljöpåverkan
som kan antas uppkomma med avseende på biologisk mångfald, befolkning,
människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella
tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv
samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter. De flesta faktorerna
har dock behandlats under respektive miljömål.

7.1 Bebyggelse, befolkning, människors hälsa
Effekterna redovisas i stor omfattning under miljömålet God bebyggd miljö.
Översiktsplanen syftar till en god livsmiljö för kommuninvånarna där en
inspirerande mångfald och attraktiva boendemiljöer erbjuds.
Översiktsplanen förespråkar minskad genomfartstrafik genom
Arboga stad och som följd minskade utsläpp av avgaser, mindre buller och bättre
luft. Samtidigt skulle risken för olyckor med farligt gods på vägen minska.
Nollalternativet skapar inga avsevärda förutsättningar för att minska utsläppen
eller risken för olyckor med farligt gods.
Bedömningen är att översiktsplanen innebär betydande förbättringar för
bebyggelse, befolkning och människors hälsa. Nollalternativet innebär ingen
skillnad eller försämringar för befolkningen och människors hälsa.

7.2 Vatten, luft, klimatfaktorer
Effekterna redovisas i stor omfattning under miljömålen Begränsad
klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning.
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Bedömningen är att framtida föreslagen järnvägssträckning norr om Sätra ger en
betydande positiv effekt på klimatet, både nationellt och i genom Arboga stad.
Nollalternativet ger inte dessa förutsättningar.

7.3 Mark, landskap och forn- och kulturlämningar
Effekterna redovisas delvis under miljömålet Ett rikt odlingslandskap.
Bedömningen är att översiktsplanen redovisar utredningsområden
där jordbruks- och skogsmark kan komma att tas i anspråk. I nollalternativet
kommer inga jordbruks- eller skogsområden att tas i anspråk. Bedömningen är
också översiktsplanen inte redovisar några utvecklingsområden för
bebyggelse eller verksamheter inom områden med riksintressen, Natura-2000områden eller naturreservat. Inte heller nollalternativet gör detta.
Översiktsplanen redovisar utvecklingsområden för bebyggelse i vattennära läge
vilket kan uppfattas både som positivt och negativt för stadsbilden. De
utredningar av forn- och kulturlämningar som byggnation i närheten till dessa
områden kan kräva, innebär positiva effekter.

7.4 Djur, växter och biologisk mångfald
Effekterna är delvis redovisade under miljömålen Ett rikt växt- och djurliv,
Levande skogar och Myllrande våtmarker. Bedömningen är att översiktsplanen tar i
anspråk skogs- och jordbruksmark för utredningsområden för bebyggelse, vilket
inte nollalternativet gör.

7.5 Materiella tillgångar
Effekterna är delvis redovisade under miljömålen God bebyggd miljö, Ett rikt växtoch djurliv, Ett rikt odlingslandskap och Levande skogar.
Bedömningen är att översiktsplanen tar i anspråk jordbruks- och skogsmark för
utbyggnad av bostäder, verksamheter och föreslagen ny järnvägssträckning,
vilket inte nollalternativet gör.
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8 Åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller
motverka betydande negativ miljöpåverkan
Strategier för att uppnå respektive miljömål redovisas under varje miljömål.
Övriga åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande
negativ miljöpåverkan är att i det fortsatta detaljplanearbetet och andra
planeringssammanhang ta ställning till om planerna medför en betydande
miljöpåverkan. Görs denna bedömning ska konsekvenserna bedömas i en
särskild miljökonsekvensbeskrivning och samråd hållas med Länsstyrelsen.
Översiktsplanen föreslår att en fördjupad översiktsplan för Arbogas centrala
delar ska tas fram. Översiktsplanen menar också att i utvecklingsområden för
bebyggelse, industri/verksamhet och annan användning ska områdena i mer
detalj utredas vidare, då olika intressen som till exempel kultur- och naturmiljö,
översvämning, ras- och skredrisk, strandskydd måste belysas och beskrivas
tillsammans med dess konsekvenser.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunkansliet
Samhällsplaneringsstrateg, Helena Bosved
0589-870 05
helena.bosved@arboga.se

Samrådsremiss
En reviderad översiktsplan för Arboga kommun har upprättats och
skickas nu ut för samråd under tiden 9 maj till och med den 9 juli 2017.
Framtidens Arboga – Översiktsplan 2030
Gällande översiktsplan för Arboga kommun är från 2009. De senaste åren
har förutsättningarna för kommunen ändrats, befolkningen har ökat och
behovet av nya bostäder har blivit större. Arboga kommun är inne i en
expansiv fas med målet att bli 15 000 invånare till 2030. Översiktsplanen
ska bidra till att skapa en levande kommun med fler bostäder, företag och
verksamheter, samtidigt som vi utvecklar stadens unika miljöer och
närhet till grönska och vatten.
En aktualiseringsprövning visade 2012 att översiktsplanen var inaktuell
och behövde revideras. I den nya planen finns mer utpekad mark för
bostäder och verksamheter. En LIS-bilaga för landsbygdsutveckling i
strandnära läge har tagits fram i syfte att främja bostadsbebyggelse på
landet. Översiktsplanen innehåller riktlinjer och vägledningar för att
kunna bli ett stöd i planeringen. Norr om trafikplats Sätra finns förslag på
framtida järnvägssträckning mellan Stockholm och Oslo som ytterligare
skulle vidga arbetsmarknaden, förbättra pendlingsmöjligheterna och bidra
till knyta ihop Mälardalen.
Varför samråd?
Samrådet ger allmänheten och andra berörda möjlighet att påverka
innehållet och hjälper oss att förbättra översiktsplanen. Handlingarna
kommer från och med att samrådet påbörjas att finnas tillgängliga på
www.arboga.se/oversiktsplan tillsammans med ett formulär för att lämna
synpunkter. Handlingarna finns också utställda i Rådhuset och på Arboga
bibliotek under samrådstiden.
Efter samrådet kommer synpunkterna att sammanställas och eventuella
bearbetningar göras. Därefter ställs planen ut för granskning, då det
återigen finns möjlighet att komma med synpunkter, innan den förs till
kommunfullmäktige för antagande. När den reviderade översiktsplanen
antagits av fullmäktige kommer den att vara vägledande för den fortsatta
planeringen i Arboga.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Internet

Box 45
732 21 Arboga

Smedjegatan 5

0589-870 00

0589-144 86

www.arboga.se
481-1667
arboga.kommun@arboga.se

Bankgiro

Org. nr

212000-2122
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Lämna synpunkter
Skriftliga synpunkter på förslaget ska senast den 9 juli 2017 ha inkommit
till Kommunkansliet, Arboga kommun, Box 45, 732 21 Arboga. E-post:
arboga.kommun@arboga.se.
Frågor besvaras av Helena Bosved, projektledare, på 0589-870 05, eller
helena.bosved@arboga.se.

Bilaga Sändlista
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Sändlista

Samråd om Framtidens Arboga – Översiktsplan för
Arboga kommun
Samrådstid: 2017-05-09 till 2017-07-09

Kommunala nämnder
Barn- och Utbildningsnämnden
Fritids- och Kulturnämnden
Kommunstyrelsen

mailto:kommunkansliet@arboga.se

Socialnämnden
Tekniska nämnden

mailto:tekniska@arboga.se

Andra funktioner i kommunen
Näringslivsrådet
Ungdomsfullmäktige

Kommuner
Köpings kommun
Kungsörs kommun

mailto:info@kungsor.se

Sala kommun
Hallstahammars kommun

mailto:kommun@hallstahammar.se

Skinnskattebergs kommun
Surahammars kommun

mailto:kommunen@surahammar.se

Norbergs kommun
Fagersta kommun

mailto:info@fagersta.se

Västerås stad
Örebro kommun
Eskilstuna kommun
Lindesbergs kommun
Katrineholms kommun

mailto:servicecenter@orebro.se
mailto:info@eskilstuna.se
mailto:kommun@lindesberg.se
mailto:webmaster@katrineholm.se
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Politiska partier i Arboga
Centerpartiet i Arboga
Liberalerna i Arboga
Socialdemokraterna i Arboga
Vänsterpartiet i Arboga

mailto:dan.karlsson@arboga.se

Kristdemokraterna i Arboga
Moderaterna i Arboga
Sverigedemokraterna i Arboga

mailto:tony.pehrsson@arboga.se

Miljöpartiet i Arboga
Omsorgspartiet i Arboga

Pensionärsorganisationer
Arboga Vision Seniorer
Aktiva seniorer i Arboga
Pensionärsföreningen SPF Aktiv
Pensionärsföreningen PRO
RPG-Arboga kommun
Sveriges Pensionärers
Riksförbund i Arboga

Myndigheter
Länsstyrelsen i Västmanlands
län
Trafikverket Region Öst

mailto:vastmanland@lansstyrelsen.se

Bergsstaten
Energimyndigheten

mailto:registrator@energimyndigheten.se

Lantmäterimyndigheten
Västmanland

Försvarsmakten

mailto:exp-hkv@mil.se

Luftfartsverket
Polismyndigheten
Skogsstyrelsen Mälardalen

mailto:registrator.mitt@polisen.se
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Stockholm-Mälarens
sjötrafikområde
Svenska Kraftnät

Förbund och bolag
Västra Mälardalens
räddningstjänstförbund
Västra Mälardalens
kommunalförbund/Renhållning
Västra Mälardalens
myndighetsförbund
VafabMiljö
Västra Mälardalens Energi och
Miljö AB
Mälarenergi, elnät
Fibra
Linde Energi AB
Vattenfall eldistribution AB
E.on Elnät Sverige AB
Tele 2, Network
TeliaSonera Skanova Access AB
Telenor Fibre Network, Telenor
Koordinator Bredband/Peter
Ahlin

Företag och föreningar
Företagarna
Arboga/Företagarnas
Riksorganisation (FR)
Arboga i centrum
Byggnadsfirman Lund
Maxab fastigheter
Sturestadens fastigheter
Bovista
Fastighetsägarna i Mellansverige
Sveriges fastighetsägareförening
Hyresgästföreningen
Hjälmare kanals vänner
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Företagsamma Kvinnor i Arboga
Jädersbruks vänner
Traktens bästa
Egna hemsägarna i KAK
Försvarets motorklubb Arboga
SAAB Aerotech

mailto:jessica.oberg@saabgroup.com

Natur och friluftsliv
Arboga fågelklubb
Arboga jaktklubb
Götlunda fiskeklubb
Friluftsfrämjandet
Jägarnas riksförbund
Naturskyddsföreningen
Sportfiskeklubben Sturefiskarna

Museer, hembygdsföreningar,
byalag, församlingar
Västmanlands läns museum
Hembygdsföreningen Arboga
Minne
Medåkers hembygdsförening

mailto:tommy.myre@telia.com

Götlunda hembygdsförening
Säterbo hembygdsförening
Framtid Medåker
Arbogabygdens församling

Regionala organisationer
Region Västmanland

mailto:region@regionvastmanland.se

Kollektivtrafikmyndigheten
LRF lokalavdelning Arboga
Länsbygderådet i Västmanland

mailto:helen.fahlin@helasverige.se

Mälardalsrådet

mailto:kansliet@malardalsradet.se
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Mellanskog Skogsägarna i KAK

Handikappföreningar
Arbogas handikapporganisation
samverkan AHS

Media
Arboga tidning
Taltidningen i Västmanland
Magazin24

mailto:redaktion@magazin24.se

AKK2016/408-10

2017-06-02
AKK 2016/408-11
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Kommunledningskontor
Malin.m Sjoberg
Malin.m.Sjoberg@lindesberg.se
Kommunstyrelsen (beredande)

Uppföljning av Funktionsnedsättning inget hinder 2016
Förslag till beslut
Uppföljningen av Funktionsnedsättning inget hinder 2016 överlämnas till
kommunfullmäktige.
Ingen förlängning av dokumentet sker, frågan överlämnas till arbetet med ny
styrmodell som syftar till att få in de tvärgående processerna kopplade till social
hållbarhet och mänskliga rättigheter i den ordinarie målstyrningen.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog Funktionsnedsättning inget hinder den 11 december
2012.
I december 2006 antogs konventionen om mänskliga rättigheter för personer
med funktionsnedsättning av FN:s generalförsamling. Den är en fortsättning på
det arbete som pågår med att få till stånd internationella regler om personer med
funktionsnedsättnings rätt till delaktighet och jämlikhet. Den nya konventionen
undertecknades av Sverige i mars 2007. Konventionen skapar i sig inte några nya
rättigheter utan syftet är att undanröja hinder för personer med
funktionsnedsättning att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Alla
samhällsområden täcks av reglerna.
Syftet med Funktionsnedsättning inget hinder är att med utgångspunkt från FN:s
standardregler kunna:
 Införliva hänsynstagande till funktionsnedsatta, när den kommunala
politiken fattar sina beslut inom respektive område.
 Sträva efter att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter
till delaktighet och likabehandling.
 Stimulera intresset för att ta hänsyn till funktionsnedsatta i samtliga
verksamhetsplaner och i det dagliga arbetet.
I dokumentet framgår att kommunstyrelsen beslutar när och hur målområdena i
programmet ska följas upp och i vilken form redovisningen ska ske. När
kommunstyrelsen beslutade om årshjul för planering och uppföljning för år 2016
fanns det med att programmet skulle följas upp under året.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00
0581-131 29

vxl
fax

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

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr
212000-2015
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Malin.m Sjoberg
I programmet står tydligt vilka förvaltningar/bolag/funktioner som ansvarar för
aktiviteterna i programmet. Förvaltningarna och bolagen har redovisat vad som
genomförts till och med år 2016.
Dokumentet gäller till och med 2016 och förslaget är att ingen förlängning av
dokumentet sker. Frågan överlämnas till det arbete som har påbörjats i den
kommunövergripande kvalitetsgruppen med att förändra styrmodellen så att de
tvärgående processerna kopplade till mänskliga rättigheter och social hållbarhet
arbetas in i den ordinarie målstyrningen. Syftet är att få större genomslagskraft
för frågor kopplade till exempelvis jämställdhet och folkhälsa, samt för olika
grupper såsom barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning och
personer med annat ursprung.
Ärendets beredning
Kommunledningskontoret har sammanställt uppföljning baserat på respektive
förvaltning/bolags/kommunalförbunds redovisning.

Christer Lenke
Kommunchef

Malin.m Sjoberg
Kommunstrateg

Meddelas för åtgärd:
Kommunfullmäktige
Bilagor:
Funktionsnedsättning inget hinder – uppföljning 2016

.
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Funktionsnedsättning
inget hinder
Lindesbergs kommun förbättrar tillgängligheten
2013-2016
Uppföljning 2016

Strategi
›› Plan/program
Riktlinje
Regler och instruktioner

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 2012-12-11 § 194
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag
Dokumentet gäller till och med: 2016
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1. Förord
I december 2006 antogs konventionen om mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning av FN:s generalförsamling. Den är en fortsättning på det arbete som
pågår med att få till stånd internationella regler om personer med funktionsnedsättnings rätt
till delaktighet och jämlikhet. Den nya konventionen undertecknades av Sverige i mars 2007.
Konventionen skapar i sig inte några nya rättigheter utan syftet är att undanröja hinder för
personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Alla
samhällsområden täcks av reglerna.

2. Inledning
Lindesbergs kommun har ambitionen att anpassa miljö och verksamhet för personer med
funktionsnedsättning. År 2001 antog Lindesbergs kommun ett handikappolitiskt program som
bygger på FN:s standardregler från 1993. Programbeskrivningen som antogs omfattar olika
miljöer och verksamheter som barn och vuxna lever i. Programmet reviderades 2005.
Avsikten var att bredda det specificerade programmet och i stället ta fram ett allmängiltigt
program som ska ligga till grund för all kommunal verksamhet. Avsikten är att det av
politikerna antagna programmet för att underlätta för personer med funktionsnedsättning ska
vara en aktiv och levande del i planeringen av alla kommunens verksamheter.

3. Syfte
Syftet med ett program för att underlätta för personer med funktionsnedsättning är att med
utgångspunkt från FN:s standardregler kunna:
 Införliva hänsynstagande till funktionsnedsatta, när den kommunala politiken fattar
sina beslut inom respektive område.
 Sträva efter att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter till
delaktighet och likabehandling.
 Stimulera intresset för att ta hänsyn till funktionsnedsatta i samtliga verksamhetsplaner
och i det dagliga arbetet.

4. Definitioner
4.1 Definition av funktionsnedsättning
Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

4.2 Definition av funktionshinder
Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

4.3 Definition av funktionstillstånd
Tillstånd hos en persons kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt förmåga till aktivitet och
delaktighet.

5. Förklaringar
När det i texten står kommunen är det Lindesbergs kommun som avses.

6. Förkortningar
Bergslagens miljö och byggförvaltning = BMB
Bergslagens kommunalteknik = BKT
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7. Målområden 1- 10
Mål 1.
Ökad medvetenhet. Familjeliv och personlig integritet samt kunskap och forskning
Kommunen verkar aktivt för att politiker, chefer och medarbetare har kunskap om och
förståelse för människor med funktionsnedsättning, deras levnadsvillkor och särskilda behov.
De har också kunskap om FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Den kunskap som finns inom kommunen om funktionshindrades
levnadsvillkor samlas in för kunskapsutveckling och forskning. Genom att all personal och
förtroendevalda känner till och använder aktuella lagar förhindras diskriminering.
Detta vill vi ha genomfört senast 2016
Personal och förtroendevalda utbildas fortlöpande om
livsvillkor för personer med funktionsnedsättning, deras
behov, rättigheter och möjligheter.
Uppföljning 2016

Ansvarig
Kommunstyrelsens
ordförande, kommunchefen.

Någon utbildning har inte genomförts år 2016.
Aktuell forskning och all ny kunskap sprids fortlöpande till
personal.

Kommunchefen, samtliga
förvaltningschefer.

Elevhälsans personal, förskolechefer samt rektorer deltar regelbundet i IoF/Skola-dagar. Här
sker bl.a. fortbildning inom målområdet.
Inom Bergslagens miljö- och byggförvaltning är det främst handläggarna för
bostadsanpassningsbidrag och bygglov som arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågor och ny
kunskap hanteras i det ordinarie arbetet. Även inom miljökontoret finns kunskap, då man kan
komma i kontakt med tillgänglighetsfrågor för lokaler i hälsoskyddstillsynen.
Avdelning för Funktionsstöd ansvarar för att, efter förfrågan Avdelningschefen
från andra kommunala verksamheter, samordna och informera funktionsstöd.
om funktionsnedsättningar. Antalet informationstillfällen
redovisas i avdelningens verksamhetsberättelse.
Uppföljning 2016
Socialförvaltningen bedöms ha uppfyllt målområde 1. Funktionsstöd ansvarar för att efter
förfrågan från andra kommunala verksamheter, samordna och informera om
funktionsnedsättningar. Under året har sex informationstillfällen genomförts.
Anhörigcirkel på psyk rehab, handläggarsamverkan i norra länsdelen, anhörigcafé,
anhörigråd, Attention, föreläsning för integrerad psykiatriutbildningen, psykiatrins dag i
Lindesberg.
Avdelning för Funktionsstöd bidrar kontinuerligt till
insamlandet av kunskap genom att delta i det nationella
insamlandet av uppgifter som avser området för
funktionsnedsatta.
Uppföljning 2016

Avdelningschefen
funktionsstöd.

Under 2016 har socialförvaltningen deltagit SKL:s öppna jämförelser samt Socialstyrelsens
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brukarundersökning i form av en enkätundersökning.
Alla personer med funktionsnedsättning ska kunna leva
Socialchefen, samtliga chefer
familjeliv som alla andra, stöd ska finnas så funktionsnedsatta inom socialförvaltningen.
kan fungera i sin roll som partner och förälder.
Uppföljning 2016
Socialförvaltningen har under år 2016 uppmärksammat behov av stöd inom detta område. Ett
projekt genomförs under 2017, där boendestöd arbetar med föräldrarollen.
Mål 2.
Vård och behandling, rehabilitering, stöd och service samt samordning av insatser
Kommunen verkar för att personer med funktionsnedsättning får tillgång till vård och
behandling. Rehabilitering/habilitering, tolkservice, taltjänst och hjälpmedel erbjuds personer
med funktionsnedsättning så de uppnår och behåller största möjliga självständighet och
funktionsförmåga. Personer med särskilda behov har tillgång till stöd och service. All
planering sker tillsammans med den enskilde. Samverkan sker inom och mellan kommunens
verksamheter och med andra aktörer.
Detta vill vi ha genomfört senast 2016
I den fortsatta samverkan med Örebro läns landsting (ÖLL)
har vårdprogram för olika diagnosgrupper tagits fram.
Programmen ska omfatta hela vårdkedjan.

Ansvarig
Socialchefen,
avdelningschefer inom
socialförvaltningen.

Uppföljning 2016
Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt för fortsatt samverkan. Varje enskild individ har en
samordnad individuell plan (SIP) upprättad, vilket leder till delaktighet för individen.
Utvecklat samverkan med ÖLL och andra vårdgivare för att
tydliggöra ansvaret för att rehabiliteringskedjan fungerar.

Socialchefen,
avdelningschefer inom
socialförvaltningen.

Uppföljning 2016
Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt för fortsatt samverkan. Samordnad individuell plan
(SIP) upprättas för varje enskild individ.
Stöd och service ska, enligt gällande lagstiftning, ges till
personer med speciella behov.

Socialchefen,
avdelningschefer och
enhetschefer inom
socialförvaltningen

Uppföljning 2016
Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt för fortsatt samverkan. Samordnad individuell plan
(SIP) upprättas för varje enskild individ.
Samverkansformer mellan kommunens verksamheter och
Verkställande direktör (VD)
andra aktörer, exempelvis föreningar och andra myndigheter, FALAB, förvaltningschefer
förbättras och förenklas kontinuerligt, för att förbättra
inom BMB, kultur- och
6

villkoren för människor med funktionsnedsättning.

fritidsförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen,
arbetsmarknadsförvaltningen,
socialförvaltningen,
avdelningschefer och
enhetschefer inom
socialförvaltningen.
Lindeskolan är i ett långvarigt samarbete med ACTIVA. Inom ramen för projektet #jagmed
deltar Lindesbergs kommun med syfte att minska frånvaron i grundskolan. Genom samarbete
med andra förvaltningar verkar barn- och utbildningsförvaltningen för att få ut fler ungdomar
i feriejobb.
FALAB ansvarar för kommunkoncernens ”Lokalresursgrupp” där samarbetet mellan
kommunens förvaltningar och fastighetsbolagen bedrivs. FALAB träffar även representanter
för det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning och Funktionshindrades
intresseföreningar i Lindesbergs kommun i samband med ny- och ombyggnationer av
offentliga byggnader i vår egen regi.
Samverkansformer mellan kommunens verksamheter och andra aktörer arbetar Bergslagens
miljö- och byggförvaltning aktivt med genom att delta i olika organisationsövergripande
forum för att förbättra för alla medborgare. Det har även initierats en samverkan mellan
handläggare för bostadsanpassningsbidrag och arbetsterapeuter i de fyra
samverkanskommunerna för att förbättra för personerna som söker bidrag.
Samordnad vårdplan upprättas för de människor med
funktionsnedsättning som är i behov av stöd från kommun
och ÖLL.
Uppföljning 2016

Avdelningschefer och
enhetschefer inom
socialförvaltningen.

Socialförvaltningen arbetar med att utveckla samverkan tillsammans med region Örebro län
och andra vårdgivare.
Mål 3
Tillgänglighet och kultur
Handlingsprogram som gör den fysiska miljön tillgänglig oavsett vilken funktionsnedsättning
en person har, införs i kommunen. Personer med funktionsnedsättning får tillgång till och
möjlighet att använda allmänna kommunikationsmedel för att kunna förflytta sig samt
möjlighet att kommunicera och ta del av information, utifrån sin förutsättning, för att kunna
delta i kulturlivet på lika villkor.
Detta vill vi ha genomfört senast 2016
De lokaler kommunen bedriver verksamhet i ska vara
anpassade och tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning.
Uppföljning 2016

Ansvarig
VD FALAB,
förvaltningschefen kulturoch fritidsförvaltningen.

Under 2016 har tillväxtförvaltningen genom näringslivsenhetens flytt till det nya
stationshuset anpassat lokalerna som nu uppfyller de krav Visita har för turistbyråer gällande
funktionsnedsättning. Konsumentrådgivaren finns i samma lokaler. Till övriga
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näringslivsenhetens lokaler finns hiss. För kulturenheten så är lokalerna anpassade och
tillgängliga, utom bokbussen där det inte fungerar.
FALAB har åtgärdat där det är praktiskt genomförbart och ekonomiskt försvarbart. Arbetet
bedrivs kontinuerligt, då verksamheter byter lokaler och nya förordningar tillkommer är det
ett ständigt pågående projekt. Via det kommunala rådet för personer med
funktionsnedsättning tillfrågas funktionshindrades intresseföreningar i Lindesbergs kommun
om synpunkter på de projekt FALAB handlägger.
Kommunen ska verka för att all offentlig miljö får god
tillgänglighet.
Uppföljning 2016

Förvaltningschefen BMB,
BKT.

FALAB tillser tillgängligheten på de fastigheter som ägs av bolaget. För all nyproduktion
finns krav på tillgänglighet, vilket ingår som en del i planprocessen och bygglovprocessen
inom Bergslagens miljö- och byggförvaltning.
Tillgänglighetsguiden uppdateras fortlöpande.

Förvaltningschefen BMB,
webbansvarig Lindesbergs
kommun.

Uppföljning 2016
Det finns ett formulär på lindesberg.se där näringsidkare själva kan uppdatera uppgifter om
tillgänglighet.
Kommunens information och information om kulturutbud är
anpassat så att alla medborgare kan ta del av den.

Kommunchefen,
förvaltningschefen för kulturoch fritidsförvaltningen.

Uppföljning 2016
Information och information om kulturutbud är delvis anpassad, men det finns arbete kvar att
göra.
De lokaler kommunen tillhandahåller för val till riksdag,
landsting och kommun, ska vara anpassade och tillgängliga
för personer med funktionsnedsättning.
Uppföljning 2016

Kommunkansliet tillika
valnämndens kansli,

Samtliga vallokaler som användes i valen år 2014 var anpassade och tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning, vilket är ett lagkrav i vallagen.
Mål 4.
Utbildning och personalutbildning
Barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning kan studera vid kommunens
utbildningsenheter på samma villkor som andra. Kommunen svarar för att lämpliga
utbildningar finns och utbildningsinsatser skapas för den personal som arbetar med planering,
program och service för människor med funktionsnedsättning.
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Detta vill ha genomfört senast 2016
Undervisningen ska vara tillgänglig genom hjälpmedel och
anpassad efter individens behov.

Ansvarig
Förvaltningschefer barn- och
utbildningsförvaltningen och
arbetsmarknadsförvaltningen
Alla elever har enligt lag rätt till en undervisning som är anpassad efter deras individuella
behov. För att tillse att elever med funktionsnedsättning får det stöd de behöver finns ett
system med både interna och externa tilläggsbelopp.
I enlighet med skollagen har alla deltagare i vuxenutbildningen en individuell studieplan. I
den ingår eventuella anpassningar och det stöd den studerande behöver för att kunna
tillgodogöra sig utbildningen. Det finns också specialpedagog som kan vara ett stöd i
anpassningar och hjälpmedel för de studerande.
Skolorna samverkar med berörda intresseorganisationer.

Förvaltningschefer barn- och
utbildningsförvaltningen och
arbetsmarknadsförvaltningen.
Lindeskolan är i ett långvarigt samarbete med ACTIVA. Inom ramen för projektet #jagmed
deltar Lindesbergs kommun med syfte att minska frånvaron i grundskolan.
Även vuxenutbildning samarbetar med Activa och är i uppstartsfasen av ett projekt, där
ACTIVA är projektledare. Syftet är att hitta former för lärlingsutbildning för
funktionshindrade. I detta arbete ingår samarbete med daglig verksamhet i kommunen.
All personal som arbetar vid kommunens utbildningsenheter Förvaltningschefer barn- och
har grundläggande kunskap om funktionsnedsattas
utbildningsförvaltningen och
livsvillkor.
arbetsmarknadsförvaltningen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har bl.a. ett samarbete med specialpedagogiska
skolmyndigheten i syfte att utveckla personalens kunskaper om olika stödmöjligheter till
funktionsnedsatta. Vidare handleder specialpedagoger personalen på kommunens skolor i
arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd i undervisningen.
Inom vuxenutbildningen arbetar man oftast utifrån individ och dennes behov för att kunna
delta i utbildning. Det finns också samarbeten med specialpedagogiska skolmyndigheten dels
utifrån personalutbildning om funktionshinder, men också för rådgivning och anpassning till
olika individers behov.
I kommande personalutbildningar ska villkoren för
människor med funktionsnedsättning ingå.

Förvaltningschefen inom barnoch utbildningsförvaltningen
och
arbetsmarknadsförvaltningen.
Detta är ett utvecklingsområde både för barn- och utbildningsförvaltningen och
tillväxtförvaltningen.
Mål 5
Arbete, rekreation och idrott
Genom sina egna verksamheter och genom samverkan med andra aktörer och myndigheter
erbjuder Lindesbergs kommun möjligheter och förutsättningar för personer med
funktionsnedsättning att kunna nyttja rätten till arbete. Personer med funktionsnedsättning kan
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erbjudas arbetslivspraktik och daglig sysselsättning inom kommunen. Kommunen ska se till
att människor med funktionshinder har möjlighet till innehållsrik fritid, rekreation och idrott.
Detta vill vi ha genomfört senast 2016
Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till arbete
inom kommunens olika verksamheter bland annat genom
verksamheten på Kullgatan.
Uppföljning 2016

Ansvarig
Avdelningschefen och
enhetschefer funktionsstöd.

Personer i socialförvaltningens verksamhet har tillgång till daglig verksamhet. Personerna
erhåller stöd för att få en innehållsrik fritid, rekreation och idrott i den mån de själva önskar.
Personerna får också stöd för att delta i kulturlivet.
Kommunen stödjer föreningar att engagera människor med
funktionsnedsättning i sin verksamhet.

Avdelningschefen
funktionsstöd,
förvaltningschefen kulturoch fritidsförvaltningen.

Uppföljning 2016
Under våren har tillväxtförvaltningen genomfört en utbildning om att ta emot barn och
ungdomar med speciella behov med ett 70-tal föreningsledare. Ett nära samarbete har under
året skett med Örebro läns Parasportförbund och Örebro läns Idrottsförbunds projekt
”Inspelet” som syftar till att möjligöra för personer med en funktionsnedsättning att delta i
idrottsföreningars verksamhet.
Lindesbergs kommun gjorde en speciell satsning för att få barn med funktionsnedsättning att
delta i Linde Sports Camp som genomfördes med 127 barn sista veckan på sommarlovet.
Totalt deltog ett 10-tal barn med både psykiska och fysiska funktionsnedsättningar, av vilka
ett flertal har fortsatt i en förenings ordinarie verksamhet.
Föreningar som söker föreningsstöd bör möjliggöra att barn,
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning kan delta.
Uppföljning 2016

Kultur- och fritidsnämnden.

Insatser riktade till personer med funktionsnedsättning är ett av bidragskriterierna för både
investerings- och utvecklingsbidrag. Det finns inte någon förening i kommunen som uttalat
att man inte tar emot personer med en funktionsnedsättning.
Kommunen arbetar fortlöpande med att utflyktsmål och
sevärdheter i Lindesbergs kommun blir tillgängliga för
människor med funktionsnedsättning.

Förvaltningschefer BMB,
kultur- och
fritidsförvaltningen och
BKT.

Uppföljning 2016
Under 2016 färdigställdes ett utomhusgym vid Lindesbergs Arena i anslutning till Lindesjön
runt, som är helt anpassat för personer med funktionsnedsättning.
Slingan runt Lindesjön är också anpassad till personer med funktionsnedsättning till största
delar. Amfiteatern som blev klar år 2016 ligger längs med det anpassade stråket och är
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tillgängligt.
I augusti 2016 marknadsförde även handikapporganisationerna Lindesjön runt,
genom en specialdag för rullsolsburna personer som hade utflykt runt Lindesjön.
I arbetet med skogsområdet på Kyrkberget i Lindesberg har tillgänglighet också varit med
som en viktig fråga och delar av gångstråken är tillgängliga.
Lindesberg Arena är tillgänglig och anpassad för personer
med funktionsnedsättning.
Uppföljning 2016

VD Energikällan

Som fastighetsägare har FALAB tillgänglighetsanpassat Lindesberg Arena och jobbar med
ständiga förbättringar allt eftersom verksamheterna förändras.
Arenan är utrustad med parkering för rörelsehindrade, hiss, rwc, speciella
läktarplatser/omklädningsrum, tillfälliga utrymningsvägar, automatiska dörröppnare till
toaletter samt hörslingor i konferenslokalerna och på arenagolvet. Ledsagarhundar med
tjänstetäcke tillåts.
Mål 6
Ekonomisk och social trygghet. Lagstiftning och ekonomisk politik
Människor med funktionsnedsättning tillförsäkras, precis som alla andra grupper, ekonomisk
och social trygghet. FN:s medlemsländer ansvarar för att det skapas en rättslig grund för
åtgärder som leder till delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.
Likaså har medlemsländerna det ekonomiska ansvaret för nationella handlingsprogram och
åtgärder som syftar till att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och
jämlikhet.
Detta vill vi ha genomfört senast 2016
Personalen ska ha lämplig kompetens för att ge bästa stöd till
personer med funktionsnedsättning.

Ansvarig
Kommunchefen,
personalchefen, samtliga
förvaltningschefer.

Enligt skollagen har alla barn och elever rätt till stöd utifrån sina individuella förutsättningar.
Inom ramen för kompetensfortbildning har arbetsgivaren möjlighet att stärka kunskapsnivån
vad gäller bemötandet av barn och elever.
Personalenheten introducerar nya chefer i arbetet med att tillgodose arbetsförmåga bland
medarbetarna. Två seminarier har utförts under året samt att stöd ges kontinuerligt till chefer
utifrån medarbetarperspektiv. Personalenheten har påbörjat ett grundarbete för att skapa en
metod för kompetensbaserad rekrytering. Syftet är att säkerställa att lika rättigheter och
möjligheter ges i samband med rekrytering inom Lindesbergs kommun som arbetsgivare.
Under 2016 har tillväxtförvaltningen genomfört utbildning för all personal i professionellt
bemötande i offentlig sektor. Utbildningen har utgått från att alla medborgare ska få bästa
bemötande och stöd.
Inom de verksamhetsområden inom Bergslagens miljö- och byggförvaltning som främst
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arbetar med tillgänglighet är kompetens för detta ett krav.
Kommunen ska kontinuerligt följa det nationella
handlingsprogram som staten beslutar.
Uppföljning 2016

Kommunstyrelsen.

Uppföljning av detta har inte genomförts år 2016.
Lindesbergs kommun ska se till att följa de lagar som skapas
för att rätten till likabehandling och delaktighet ska gälla alla
kommuninvånare.
Uppföljning 2016

Kommunstyrelsen,
kommunchefen.

Lindesbergs kommun ska följa alla lagar som styr kommunens alla verksamheter. Ingen
särskild uppföljning har skett av de lagar som omfattar personer med funktionsnedsättning.
Inga avvikelser från lagarna som föranlett en granskning har inrapporterats till
kommunstyrelsen.
Personalen inom kommunen ska vara informerade om
aktuella lagar som omfattar personer med
funktionsnedsättning.

Kommunchefen, samtliga
förvaltningschefer och chefer
på alla nivåer.

Ingen särskild informationssatsning har genomförts med detta syfte under 2016. Däremot är
FALAB:s personal ständigt informerad om nya regler i boverkets byggregler och anpassar sin
verksamhet därefter. Även i de verksamhetsområden inom Bergslagens miljö- och
byggförvaltning som främst arbetar med tillgänglighet är kunskap om detta ett krav.
Mål 7
Religion
Lindesbergs kommun verkar för ökad kunskap bland personal om andra kulturer och
religioner för att kunna bemöta människor med annan etnisk bakgrund med förståelse och
respekt.
Detta vill vi ha genomfört senast 2016
Personal och förtroendevalda ska vara utbildade om andra
kulturer och religioner så de kan möta människor med
funktionsnedsättning med annan kulturell bakgrund med
förtroende och respekt.

Ansvarig
Kommunstyrelsens
ordförande, kommunchefen,
samtliga förvaltningschefer.

Kommunchefen har under år 2016 i samråd med ledningsgruppen antagit styrdokumentet
Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.
Samtliga enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen upprättar årligen en kombinerad
plan mot diskriminering och likabehandlingsplan. Planen ska vara framåtsyftande och även
innehålla konkreta åtgärder för att enheten ska kunna arbeta främjande och förebyggande mot
diskriminering och kränkande behandling.
Vuxenutbildningen arbetar efter en plan för att motverka diskriminering och kränkande
behandling. Handlingsplanen gäller diskriminering på grund av kön, könsöverskridande
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identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder och även annan kränkande behandling som
kan förekomma mellan deltagarna, inom personalgruppen eller mellan personal och
deltagaren. Planen är ett levande dokument som revideras årligen.
Personal vid vuxenutbildningen deltar också i länsstyrelsens återkommande utbildningar som
ger en inblick i levnadsförhållanden, kultur mm. Utbildningarna utgår från olika länder som
är aktuella utifrån ett integrationsperspektiv.
FALAB:s personal är, och kommer att vara, utbildad i kulturella differenser och
tillgänglighetskrav.
Mål 8
Policy och planering. Medverkan av Funktionshindrades samverkansorgan.
Behovet av funktionsstöd beaktas i policysammanhang och i kommunens planering.
Funktionshindrades intresseföreningar i Lindesbergs kommun har rätt att representera
människor med funktionsnedsättning. Berörda organisationer har rådgivande roll när det
gäller att fatta beslut i frågor avseende funktionshinder.
Detta ska vi ha genomfört senast 2016
Via det kommunala rådet för personer med
funktionsnedsättning tillfrågas Funktionshindrades
intresseföreningar i Lindesbergs kommun om synpunkter på
kommunens planering och policyprogram.

Ansvarig
Kommunchefen,
näringslivschefen,
förvaltningschefen BMB,
BKT.

Uppföljning 2016
FALAB träffar rådet och intresseföreningarna när ny- och ombyggnationer genomförs på
våra fastigheter.
Handläggare för bostadsanpassningsbidrag har varit i det kommunala rådet för personer med
funktionsnedsättning för att informera om verksamheten. Samtliga föreningar i kommunen
kan komma med synpunkter på detaljplaner som är ute på samråd.
Det kommunala rådet för personer för funktionsnedsättning har under 2016 haft regelbundna
möten samt två tillgänglighetsdagar tillsammans med kommunalt råd för pensionärer, där
gemensamma promenader har genomförts för att belysa svårigheter utifrån tillgängligheten
för medborgare för funktionsnedsättning.
Ovanstående organisationers kunskap och erfarenhet tas
Kommunchefen, samtliga
tillvara exempelvis genom medverkan i utbildning av personal förvaltningschefer.
och förtroendevalda.
Uppföljning 2016
Inom tillväxtförvaltningen kommer ovan nämnda organisationers kunskap och erfarenheter
att tillvaratas under 2017 då utbildning genomförs.
Kommunen ska kontinuerligt se till att hänsyn tas vad gäller
funktionsnedsättning i verksamhetsplaner och budget,

Kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, samtliga
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exempelvis genom att avsätta medel för att minska
funktionshindren.

nämnder, kommunchefen
och samtliga
förvaltningschefer.
I samband med planering av en ny skola i centralorten tas hänsyn till funktionsnedsattas
behov av miljö och tillgänglighet.
Under 2016 har tre busshållplatser byggts om och anpassats för funktionsnedsatta.
Mål 9
Nationell granskning och utvärdering
Kommunen genomför en fortlöpande granskning och utvärdering av kommunala tjänster som
ges för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet.
Detta vill vi ha genomfört senast 2016
Redovisningen av arbetet att förverkliga det politiska
programmet för personer med funktionsnedsättning ska vara
en integrerad del av utvärderingen i övrigt.

Ansvarig
Kommunchefen,
förvaltningschefer och
avdelningschefer inom
samtliga förvaltningar.
Möjligheten för alla att delta i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter är inte bara
en lagstadgad rättighet utan även en fråga om inställning hos all berörd personal. Det
demokratiska och inkluderande synsätt som formuleras i skollag och läroplan ska alltid
genomsyra det bemötande som människor upplever när de är i kontakt med förvaltningens
verksamheter.
Tillväxtförvaltningens verksamheter genomsyras av tron på att alla människor vill och kan
utvecklas. Inom förvaltningen ser vi till alla människors lika värde och bemöter varandra med
lyhördhet och respekt. Vår människo- och kunskapssyn påverkar vårt arbetssätt.
Vuxenutbildningens verksamhet har kontinuerlig kontakt med studie- och yrkesvägledare
som arbetar med elever på Lindeskolans gymnasiesärskola och andra gymnasiesärskolor där
kommunen har elever. Läraren informerar avgångselever i gymnasiesärskolan och deras
föräldrar om Lärvux verksamhet på ett informationsmöte som årligen arrangeras av studieoch yrkesvägledaren. Läraren besöker den kommunala dagliga verksamheten kontinuerligt.
Vid besöken träffar läraren både deltagare och personal för att informera och svara på frågor
om Lärvux (vårt arbetsnamn för särskild utbildning för vuxna).
Det har under året pågått kompetensutveckling för personalen i kommunal vuxenutbildning
med målet att göra studiesituationen mer tillgänglig för studeranden med särskilda behov.
Masugnens plan mot diskriminering och kränkande behandling presenteras för nya
studerande och diskuteras i deltagarråden. Resultat från värdegrundsarbete följs upp i
utvärdering med deltagarna i en enkät. Två frågor i utvärderingen syftar till att följa upp
arbetet med vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förvaltningen använder
även resultatet från dessa två frågor som indikator till nämndmålet: Vi ser till alla människors
lika värde och bemöter varandra med lyhördhet och respekt. Målvärdet är att 90 % av de
svarande i den årliga utvärderingen av Masugnens verksamheter ska ange att man anser att
kvinnor och män har samma möjligheter och att alla bemöts på samma sätt. Resultatet från år
2016 visar att 92,75 % av de svarande anser detta.
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Kommunens styrelser och nämnder rapporterar varje år till
Kommunens samtliga
kommunstyrelsen vad som genomförts och vad som planerats. styrelser och nämnder.
Uppföljning 2016
Ingen särskild rapportering har skett under 2016.
Mål 10
Tekniskt och ekonomiskt samarbete samt internationellt samarbete
Medlemsländerna har ett ansvar för att förbättra levnadsförhållandena för personer med
funktionsnedsättning i utvecklingsländerna. Internationellt samarbete ska ske för att
tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet.
Detta vill vi genomföra senast 2016
Kommunen ska verka för ett fördjupat internationellt
samarbete och utbyte av kunskaper med redan etablerade eller
med nya kontakter. Detta arbete ska ske fortlöpande och inom
det ordinarie kommunala arbetet.
Uppföljning 2016

Ansvarig
Kommunstyrelsen,
kommunchefen.

Samarbete och utbyte av kunskaper har skett inom ramen för vänortsamarbetet. Under 2016
anordnade Lindesbergs kommun en vänortskonferens med tema arbetsmarknad, bostäder och
inkludering för alla.
8. Uppföljning
Kommunstyrelsen beslutar när och hur dessa målområden ska följas upp och i vilken form
redovisningen ska ske.
9. Avslutning
Med detta målprogram gör Lindesbergs kommun en tydlig ansats till att förbättra för
människor med funktionsnedsättning. Hänsyn ska tas till funktionsnedsättningar i planer och
beslut från början och vara en naturlig del i vardagens arbete. Varje verksamhet ska beakta
och följa upp målprogrammet.
Programmets målområden integreras i ordinarie verksamhet och budget.
Kommunstyrelsen och kommunchefen har det övergripande ansvaret för att programmet når
beslutsfattare i kommunen vars verksamhet har betydelse för personer med
funktionsnedsättning.
Förvaltningscheferna ansvarar för att planera och genomföra aktiviteter så att målen i
programmet uppfylls.
Övriga chefer i de olika förvaltningarna har ett ansvar för att medarbetarna får kunskap om
programmet och verka för att dess intentioner hålls levande i verksamhetens vardag. Varje
verksamhet ska planera aktiviteter utifrån sina egna förutsättningar samt utifrån i vilka
situationer och anledningar man möter personer med funktionsnedsättning.
Alla medarbetare har ansvar att vara delaktiga och bidra till att målprogrammet och dess
intentioner hålls levande.
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Revidering av Styrnings- och ledningssystem för
kommunkoncernen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det reviderade
förslaget av dokumentet Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen
antas.
Ärendebeskrivning
Två revisionsgranskningar år 2013, en om intern kontroll och en om
kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas verksamheter, visade att
kommunens arbete i dessa frågor behövde utvecklas. Som en följd av det antogs
dokumentet Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen för att få en ny
struktur och systematik i kommunens styrnings- och ledningssystem.
Dokumentet ger ett samlat grepp kring verksamheternas planering, uppföljning,
internkontroll och övergripande kvalitetsarbete. Kommunfullmäktige beslutade i
samband med antagandet att en utvärdering ska göras år 2017.
Vid en genomgång av dokumentet konstateras att det i stort beskriver det
kommunövergripande arbete som genomförs varje år med planering och
uppföljning, samt beskrivning av hur styrmodellen är uppbyggd med de olika
nivåernas ansvar. Det som är inaktuellt är de hänvisningar som finns till den
föregående utvecklingsstrategin som gällde 2014-2016. Flera stycken skulle
behöva uppdateras så att det följer den nya utvecklingsstrategin. I övrigt är det
några mindre ändringar och benämningar som behöver justeras på grund av
inaktualitet.
Ledningsgruppen har givit den kommunövergripande kvalitetsgruppen i uppdrag
att undersöka om det skulle vara aktuellt att se över den nuvarande styrmodellen,
dels för att förenkla den och dels för att även få in mer värdebaserade aspekter
som komplement till den formella styrningen. Syftet med det skulle vara att få
mer genomslagskraft i organisationen för de tvärgående processerna som är
kopplade till mänskliga rättigheter såsom jämställhet och folkhälsa, samt för
olika grupper såsom barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning
och personer med annat ursprung. I dagsläget finns dessa processer i parallella
spår genom olika separata styrdokument som inte på ett tydligt sätt är kopplade
till den ordinarie styrningen, vilket gör att helhetsgreppet försvinner och
styrkraften blir sämre.
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1 Bakgrund och syfte
I kommunallagen krävs mål för god ekonomisk hushållning, både finansiella mål och
verksamhetsmål. För att uppnå detta krävs en god styrning och intern kontroll. Det handlar
om att ha ordning och reda på verksamheten, veta att det som ska göras blir gjort och att det
sker på ett bra och säkert sätt. Det handlar också om att säkerställa att de av
kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls, hitta ett system och processer som syftar till
att styra ekonomi och verksamhet. Med styrning avses planering, samordning, ledning,
uppföljning och kontroll samt ett välfungerade övergripande kvalitetsarbete i kommunens
verksamheter. Det ska finnas en tydlig röd tråd från vision till enhetsnivå som visar på hur all
verksamhet arbetar för att uppnå visionen.
Syftet med detta dokument är att samla information om Lindesbergs kommuns övergripande
styrning och uppföljning i ett och samma dokument.
Tidsplanen i form av ett årshjul för planering och uppföljning finns i bilaga 1. De exakta
datumen för varje enskilt år fastställs av kommunstyrelsen i samband med fastställande av
sammanträdesdagar.

1.2 Omfattning
Den styrmodell som beskrivs i dokumentet innefattar hela kommunkoncernen, det vill säga
både nämnder och styrelser i kommunens bolag. Kommunalförbundet Bergslagens
kommunalteknik Samhällsbyggnad Bergslagen är en egen organisation som sätter sina egna
mål, men är delaktig i Lindesbergs kommuns styrning och uppföljning för de ekonomiska
delarna och de inriktningsmål som berör verksamheten.

2. Styrmodell
Lindesbergs kommuns modell för mål- och resultatstyrning innebär att kommunfullmäktige
har antagit en vision med sex målområden med totalt 15 10 inriktningsmål som är fördelade
till nämnderna och den kommunala bolagskoncernen. Kommunstyrelsen fördelar ut
inriktningsmålen till nämnderna och den kommunala bolagskoncernen som Målen bryts
därefter bryts ner till nämndmål/bolagsmål av nämnderna/bolagen. Verksamheterna inom
nämndens förvaltning bryter sedan vid behov ner nämndernas mål till verksamhetsmål. Till
verksamhetsmålen kopplas aktiviteter. Indikatorer kopplade till målen finns på olika nivåer.
Processen kan illustreras med följande modell:
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Styrmodellen ska se till att det finns en tydlig koppling mellan de politiskt fastställda målen
och de aktiviteter som genomförs i verksamheterna. Det ska finnas en tydlig röd tråd från
vision till enhetsnivå som visar på hur all verksamhet arbetar för att uppnå visionen.
Nämnder och verksamheter/enheter ska varje år planera för hur de ska bidra till att uppfylla
fullmäktiges inriktningsmål genom att årligen fastställa en verksamhetsplan. De kommunala
bolagen fastställer en affärsplan.

2.1 Vision
Kommunens planering på lång sikt utgår från visionen. En vision är en framtidsbild hur vi vill
att kommunen ska uppfattas. I visionen beskriver politikerna en viljeinriktning och ambition
för framtiden där det finns beskrivet åt vilket håll vill vi att utvecklingen ska gå.
I Utvecklingsstrategi 2017-2019 2014-2016 – vision 2025 anges kommunens långsiktiga
inriktning: ”Lindesberg – Bergslagens själ. Lindesbergs kommun ska genom nydanade
insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara det naturliga valet för näringsliv och
boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen. Lindesbergs kommun – där
Bergslagen och världen möts!”
Utvecklingsstrategin är indelad i sex målområden:
1. Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv
2. Attraktivitet och infrastruktur
3. Demokrati, integration och internationella kontakter
4. Trygg social utveckling och livslångt lärande
5. Miljö och folkhälsa
6. Kultur och föreningsliv

2.2 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har i utvecklingsstrategin antagit 1-4 inriktningsmål för respektive
målområde, totalt 10 15 inriktningsmål. Inriktningsmålen är övergripande mål som är
styrande för samtliga nämnder och bolag och säger något om vad som är viktigt att uppnå.
Fullmäktige fastställer de ekonomiska resurserna och ger de ekonomiska ramarna till
nämnderna. Fullmäktige fastställer även visioner, långsiktiga mål och prioriterade åtgärder för
kommunens verksamheter på de områden som är särskilt prioriterade under budgetperioden.
Visionerna, målen och de prioriterade åtgärderna uttrycker de mest väsentliga aspekterna på
verksamhetens inriktning samt de effekter som eftersträvas utifrån ett medborgar- och
brukarperspektiv. Fullmäktiges mål ska ge vägledning för nämndernas åtgärder, prioriteringar
och handlande.

2.3 Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen bereder förslagen till kommunfullmäktige och har därmed ansvaret för att
göra en helhetsbedömning för kommunen, där alla behov och önskemål vägs samman mot de
ekonomiska resurserna. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt gentemot nämnderna och de
kommunala bolagen enligt Kommunallagen.
Kommunstyrelsen beslutar om en fördelning av inriktningsmålen till nämnderna och
bolagskoncernen för att säkerställa att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Flera verksamheter
kan ha samma inriktningsmål.
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2.4 Nämnd
Kommunfullmäktiges inriktningsmål som finns i utvecklingsstrategin ska brytas ner till
nämndnivå av nämnden.
Nämndens viktigaste ansvar i den övergripande planeringsprocessen är att:




bedöma och uppskatta kommuninnevånarnas behov av kommunala tjänster och
service, d.v.s. volymen på verksamheten.
prioritera insatserna och dess kvalitet inom de givna ekonomiska ramarna.
arbeta med effektivisering av verksamheten för att vidmakthålla eller höja kvaliteten
inom givna ramar.

Målen ska belysa fyra perspektiv av verksamheten





Produktion: volym och processer
Kvalitet: kundupplevelse
Ekonomi: budget och produktivitet
Personal: kompetens och utveckling (Kommunstyrelsen fastställer mål för nämnden)

Målen ska vara få, tydliga och mätbara genom att indikatorer kopplas till målen. Det är viktigt
att integrera krav som ställs av styrdokument från till exempel statliga myndigheter i
nämndmålen, så att man inte upprättar parallella målstrukturer. Nämndmål ska fastställas av
kommunfullmäktige och ingå i mål- och budgetdokumentet.
Nämnden fastställer vid behov även mål och aktiviteter för de verksamheter som inte särskilt
prioriterats i de av kommunfullmäktige fastställda målen. Dessa mål ska inte fastställas av
kommunfullmäktige, utan respektive nämnd ansvarar för hur och när dessa mål ska följas upp.

2.5 Verksamhet/enhet
Verksamheterna/enheterna kan i sin tur sätta mål som bryts ner från nämndmålen.
Verksamheterna ska koppla aktivitetsplaner till målen. Alternativt kan förvaltningen välja att
bryta ner nämndens verksamhetsplan direkt i aktivitetsplaner för verksamheterna. Varje
nämnd beslutar om hur det ska göras. Aktiviteter beslutas på tjänstemannanivå.

2.6 Förvaltningschefer
Förvaltningscheferna är länken mellan kommunledning, verksamhet och nämnd och svarar för
att fånga upp information från verksamhetscheferna och enhetscheferna och sammanställa och
utarbeta förslag till nämnden. Förvaltningschefen ansvarar för att nämndens mål får en
koppling till verksamheternas nedbrutna mål och att uppföljning sker.

2.7 Rambudget
Resursfördelningen till nämnderna bygger på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
prioriteringar. Nämnderna får en totalram för hela sin verksamhet och har befogenheter att
under budgetarbetet göra omfördelningar och omprioriteringar inom hela sitt område för att få
överensstämmelse mellan mål och ekonomi i enlighet med fullmäktiges prioriteringar.
Nämnderna fördelar budgeten vidare till de olika verksamhetsområdena. Budgetfördelningen
grundar sig på en verksamhetsplan och konkretiseras i en verksamhetsbudget som avser ett år.
För investeringar ska Riktlinjer för investeringar följas.

3. Uppföljning
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Grunden för uppföljningen är att kunna mäta och analysera om verksamheten och kommunen
utvecklats i enlighet med kommunfullmäktiges inriktningsmål. En viktig fråga att besvara är:
”Vad får jag för tjänst och vilken kvalitet innehåller tjänsten i relation till vad den kostar?” En
del i denna uppföljning är politiskt beslutade indikatorer, dvs. mätetal med målvärden som
visar i vilken riktning kommunen ska utvecklas. Analysen är av stor betydelse i
verksamhetsuppföljning och varje verksamhet måste göra sin egen analys.

3.1 Uppföljning som grund för planering
En utgångspunkt för styrningen i Lindesbergs kommun är att vi kan lära oss av det som redan
har hänt. Genom en tydlig uppföljning utifrån målen för verksamheten, som även
kompletteras med en fördjupad analys, kan vi ta fram planer och aktiviteter för fortsatt
utveckling. Resultat i uppföljningen utgör på detta sätt en grund för planeringen och leder till
ständiga förbättringar.
För att kunna arbeta med ständiga förbättringar ska kommunens verksamheter kunna ta emot
och vid behov utreda beröm, förslag, klagomål och synpunkter som inkommer på
verksamhetens kvalitet. Att få beröm, förslag, klagomål och synpunkter från de personer vi
möter och från den egna personalen ger möjlighet till förbättring.

Bild 1. Förbättringshjulet.

3.2 Kommungemensam uppföljning
Syftet med uppföljningen är att ge förtroendevalda kunskap om hur verksamheten och
ekonomin utvecklas i förhållande till uppsatta mål och ekonomiska ramar.
Lindesbergs kommun mäter och följer upp resultat och kvalitet på flera olika sätt. Flera av
dessa mätningar utgör grunden i SKL:s projekt Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) som är
en jämförelse av kommunernas kvalitet och effektivitet ur ett medborgarperspektiv. Flera av
måtten i KKiK används som indikatorer till kommunfullmäktiges inriktningsmål.
3.2.1 Internkontroll
Internkontrollen är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Det är
också ett sätt för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. Organisationen för
internkontrollen framgår av Reglemente för intern kontroll. Syftet med reglementet är ytterst
att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls genom att
kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern
kontroll, d v s att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås:
 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern
kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom
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kommunens samlade verksamheter samt att se till att denna utvecklas utifrån kontrollbehov.
Kommunstyrelsen ska, med utgångspunkt från nämndernas och de kommunala bolagens
återrapportering, utvärdera kommunens samlade interna kontroll och bedöma om det behöver
beslutas om åtgärder.
Nämnder och bolagsstyrelser ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen. Planen ska tillsammans med en risk- och väsentlighetsanalys överlämnas till
kommunstyrelsen tillsammans med nämndernas verksamhetsplanering för det kommande
året.
Resultatet av uppföljningen ska rapporteras till nämnd eller styrelse i den omfattning som
fastställts i den interna kontrollplanen. Rapporteringen ska även innehålla vidtagna och
föreslagna åtgärder med anledning av konstaterade brister.
3.2.2 Uppföljning på olika nivåer
Kommunfullmäktige ska varje år delges resultat av delårsrapport per 30 juni samt fastställa
sammanställd årsredovisning. Dessutom ska kommunfullmäktige vid ytterligare ett tillfälle
under året delges en uppföljning av ekonomi och verksamhet.
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas, kommunalförbunds och
kommunala bolags verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa verksamheten för att se till att den
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt att lagar och
förordningar följs och att resurserna används ändamålsenligt. Kommunstyrelsen ska i årliga
beslut pröva om verksamheten som de kommunala bolagen bedrivit under föregående
kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen har också hand om den ekonomiska
förvaltningen. Enligt redovisningslagen ska kommunstyrelsen upprätta en årsredovisning som
ska innehålla kommunens bokslut och en sammanställd redovisning för kommunkoncernen.
För att kommunstyrelsen ska kunna uppfylla sin uppsiktsplikt och följa verksamheternas
arbete och den ekonomiska utvecklingen under året finns följande tidplan för
kommungemensamma uppföljningar. Kommunstyrelsen antar varje år ett årshjul och
anvisningar för kommande års planerings- och uppföljningsprocess.
 Månadsvisa ekonomiska rapporteringar (undantagna månader framgår av
kommunstyrelsens årshjul förutom januari och juli) från samtliga nämnder och
kommunala bolag, inklusive avstämning av utvalda mål och internkontrollplaner.
Kommunstyrelsen fastställer vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den
övergripande verksamhetsuppföljningen under nästkommande år i samband med
beredningen av budget och verksamhetsplan.
 Delårsrapport per 30 juni som ska innehålla en övergripande redogörelse av den
ekonomiska utvecklingen under året med en helårsprognos. Här görs även en
avstämning av internkontrollplanerna och samtliga verksamhetsmål med förslag till
åtgärder vid avvikelser.
 Sammanställd årsredovisning med uppföljning av ekonomiska resultat, finansiella
mål, internkontrollplaner och verksamhetsmål inklusive analys av resultatet.
Kommunstyrelsen kallar till en analysdag i februari/mars varje år, där nämnderna och
bolagen ska presentera en analys av vad som hände under föregående år och vilka
slutsatser man kan dra av det. Analysen ska återkoppla till inriktningsmålen i
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utvecklingsstrategin och görs utifrån analysmodellen i kapitel 4. Syftet är att
analysdagen ska utgöra underlag för den kommande planeringsprocessen.
Kommunstyrelsen ska utöver detta få rapport från nämnderna vid varje större avvikelse.
Kommunchefen kan vid behov infordra uppföljningar från förvaltning vid andra tillfällen.
Nämnderna har ett uppföljningsansvar för hela sitt verksamhetsområde under pågående
verksamhetsår och ska följa både den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen.
Uppföljning ska ske varje månad, förutom de månader som framgår av kommunstyrelsens
årshjul i januari och juli. Nämnderna har det övergripande ansvaret för att vidta åtgärder och
omprioriteringar så att de av kommunfullmäktige fastställda målen och ramarna följs. Om en
situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så
gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut fattas av
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen så
snart avvikelse från budget befaras. Varje nämnd ska i sin verksamhetsplan klargöra hur
uppföljningen ned till verksamhetsnivå ska gå till, hur ofta den ska ske och vilka regler som
gäller för avvikelsehantering.
Förvaltningscheferna har ansvar för att noggrant följa utvecklingen såväl för hela
förvaltningen som respektive verksamhetsområde och vidta åtgärder när den uppgjorda
verksamhetsplanen och budgeten inte följs. Om detta inte leder till resultat har
förvaltningschefen skyldighet att föreslå nämnden åtgärder.
3.2.3 Uppföljning av verksamheterna och verkställda beslut
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska rapportering av hur beslut verkställts ske
både till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den nämnd/verksamhet som fått ett
uppdrag av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska redovisa hur beslutet verkställts
när uppdraget är avslutat. Redovisning av beslut som inte verkställts ska kontinuerligt ske till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska
även under året få en rapport av nämndernas verksamhet, utöver det som framgår i
delårsredovisningbokslut och årsredovisning.

4. Analysmodell
Analys är nödvändig i ett förbättringsarbete och besvarar frågan: ”Varför blev det som det
blev när vi gjorde som vi gjorde?” Här följer en analysmodell från Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Resultatet av analysen tas med i verksamhetsplaner och
uppföljningsrapporter.

Följ upp

Fokusera

Sök
orsaker

Åtgärda

4.1 Följ upp
Redovisa resultaten. En analys måste alltid börja med att det framgår hur väl kommunens
uppsatta mål har uppfyllts. Därför måste resultat på mätbara indikatorer som verifierar
måluppfyllelse presenteras tydligt, så att både framgångar och ”misslyckanden” kan
identifieras.
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4.2 Fokusera
Var måste vi bli bättre? Det går inte att titta på allt. Kommunen måste identifiera vad som är
viktigast när det gäller förbättringsarbete. Gör en bedömning av vad som är väsentligast för
kommunen. Det handlar om att göra en avvikelsehantering utifrån uppsatta mål och
förväntade mål.

4.3 Sök orsaker
Varför når vi inte målen? Det finns många olika arbetsprocesser som påverkar ett resultat.
Vissa är mycket viktiga för förbättringar. Andra är perifera och kan i värsta fall försämra ett
resultat. Hur vi arbetar avgör alltså resultatet. Det är viktigt att identifiera och förbättra de
arbetssätt som har direkt bäring på resultatförbättring. Kom ihåg att det är de som arbetar i
fronten (lärarna, undersköterskorna, etc.) som gör jobbet och har nycklarna till förändring.
Kommun- och förvaltningsledning gör inte förbättringsarbetet. De ska göra förbättringsarbetet
möjligt för dem som möter kunderna/brukarna. Inom detta område är dialogen nyckel till
framgång. De rätta svaren byggs utifrån erfarenheter och kunskap som finns både inom och
utom organisationen.

4.4 Åtgärda
Ta fram en handlingsplan. Det sista och kanske viktigaste steget i analysprocessen är att
upprätta en handlingsplan för förändring och utveckling. Handlingsplanen måste bygga på
den dialog som förs i det förra analyssteget ”Sök orsaker”. En handlingsplan måste beslutas
på ledningsnivå. Det är viktigt att de som ska utföra handlingsplanen känner sig berörda och
att de delgett av sin kunskap till förbättringsarbetet. Framtagandet av handlingsplanen kan ske
på olika sätt men bör i slutändan utmynna i någon form av dokumentation.
För att få framgång i genomförandet av handlingsplanen är det viktigt att man är tydlig kring
planens syfte dvs. ”Vad är det vi vill åstadkomma”? Vi måste också ange ”Hur ska vi
åstadkomma det”? Tidplanen måste vara rimlig och kopplat till den är det viktigt att inventera
vilka resurser (personella och ekonomiska) som finns tillgängliga. Handlingsplanen måste få
legitimitet och informeras om på bred front för att skapa delaktighet. Handlingsplanen måste
gå att utvärdera.

5. Ansvar och roller
Den politiska styrningen sker genom beslutsfattande i fullmäktige, styrelser och nämnder.
Grundläggande ansvarsfördelning mellan olika organ framgår av kommunallagen och
aktiebolagslagen. Uppdrag och ansvarsfördelning för de politiska organen i Lindesbergs
kommun framgår av kommunens reglementen. Bolagen styrs av ägardirektiv och
bolagsordningar.
Politiker och tjänstemän har olika roller i styrningen. Det är viktigt att alla är medvetna om sin
roll för att styrningen ska bli ändamålsenlig och effektiv. Politikerna ansvarar för att upprätta
mål för verksamheterna och fördela resurser (VAD-frågor). Tjänstemännens uppgift är att
omsätta målen i aktiviteter och ansvara för genomförandet (HUR-frågor), det vill säga att
omsätta resurser till resultat. Tjänstemännens uppdrag är också att ansvara för beredning och
verkställighet av politiska beslut. Hur detta ska ske regleras bland annat i
delegationsordningar och kommunens styrdokument.
11

6. Styrdokument
Kommunfullmäktige har fastställt Riktlinjer för styrdokument som visar bland annat på vilken
struktur som finns för kommunens styrdokument. Det finns fyra olika dokumenttyper för
kategorisering av styrdokumenten:
1.
2.
3.
4.

Strategi
Plan eller program
Riktlinje
Regler och instruktioner

I Riktlinjer för styrdokument finns ytterligare beskrivning om dokumenttyperna,
beslutsinstans och Ska-krav på styrdokument.
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Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-18

1 (2)
Dnr KS 2017/254

Näringslivsenheten
Jesper Almlöf
0581- 811 27
Jesper.Almlof@lindesberg.se
Tillväxtutskottet

Framtagande av ny detaljplan för hästen 1:2, lindesås 1:1,
Kristinaskolan
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta:



Att uppdra åt Samhällsbyggnad Bergslagen att ta fram en ny detaljplan
för Hästen 1:2 i Lindesberg.
Att uppdra åt näringslivsenheten att fortgå med bilagda
markanvisningsavtal Lindesbergsfastigheter AB

Ärendebeskrivning
I samband med att övriga grundskolor i Lindesbergs tätort byggs ut avser
Lindesbergsfastigheter AB att iordningställa befintliga Kristinaskolan till
bostäder samt utveckla intilliggande skolområde. För att detta skall vara möjligt,
då fastigheten idag är planerad såsom allmänt ändamål, skola samt prickmark
krävs en planändring.
Ärendets beredning
Jesper Almlöf

Mark och exploateringsingenjör

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Då det idag finns efterfrågan för tillkommande centrala bostäder i Lindesberg,
gärna utmed ån/sjön så bör Lindesbergs kommun planlägga Hästen 12, Lindesås
1:1 del av såsom bostäder.
Konsekvenser
En planläggning ger möjlighet till en utökning av bostadsutbudet i centrala
Lindesberg. Plankostnaden kommer belasta Lindesbergsbostäder AB.
En planläggning möjliggör att målen i vision 2020 kan uppnås gällande
planberedskap och tillskapade lägenheter.
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Jesper Almlof

Jeanette Andersson
Tf. Enhetschef

Jesper Almlof
Handläggare

2017-05-

sid 1

MARKANVISNINGSAVTAL
Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats:
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg
Nedan kallad Kommunen

212000-2015

Lindesbergsbostäder AB,
Bangatan 28, Box 2
711 21 Lindesberg
Nedan kallad Byggherren

556406-2718

§1

Anvisning

Kommunen anvisar ett markområde enligt bifogad kartkopia omfattande
fastigheten Lindesås 1:1 del av, ca 3 600 m2, till byggherren för en tid om
två (3) år efter underskrift av detta avtal. Inom denna tid skall
köpehandlingar, enligt då gällande detaljplan, tagits fram enligt § 4 ha
upprättats.

§2

Planering

Idag är aktuellt område detaljplanelagt såsom allmänt ändamål prickad
mark. Byggherren åtar sig att finansiera en ny detaljplan. Planarbetet
planeras att påbörjas senhösten 2018, men båda parter är medvetna om
att detaljplanen kan skjutas framåt i tiden beroende på
stadsarkitektkontorets belastning gällande framtagandet av detaljplaner.

Exploatering

Tänkt byggnation och planarbete skall utgå från den planerade
byggnationen av byggherren.
Den planändring som krävs initieras av Lindesbergs kommun och
bekostas med 100% av byggherren, samt där tillhörande utredningar.
Byggherren ska upprätta en genomförandeplan som ska godkännas av
kommunen. Den ska avse en planering av hela exploateringen där
bygglovsprocessen, uppförandet av byggnader och genomförandet av
exploateringen i övrigt ska redovisas tidsmässigt. Byggherren är
medveten om den översvämningsrisk som föreligger i området. Inför
planarbetet bedöms färdig golvnivå på bostadsytor till +64 RH00.
Beroende på tillkommande krav i planprocessen kan detta förändras
inom planprocessen.

.
§3

Byggherren ansvarar för anläggandet av den interna infrastrukturen inom
det anvisade området. I samband med exploateringen och anläggandet av
den interna infrastrukturen ska samordning ske med kommunen..
Byggherren är medveten om att ett flertal ledningar av varierat slag
ligger utmed den norar delen av området. Om nybyggnation kräver flytt
av dessa skall separat avtal upprättas, med huvudinriktning att
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byggherren skall stå för sådana kostnader. Övriga ledningar inom
området, som ej utgörs av kommunala ledningsnätet, och en flytt krävs,
ansvarar byggherren för separata avtal gällande flytt och kostnader med
respektive ledningsägare. Lindesbergs kommun skall dock erbjuda
möjligheter att förflytta ledningsrätter till kommunala fastigheter, där så
är möjligt.

Byggherren åtar sig att påbörja exploateringen och uppförandet av
bebyggelsen senast tre (4) år efter underskrift av detta avtal.
§4

Förvärv

Parterna är överens om att byggherren ska förvärva markområdet som
utgör kvartersmark för bostäder och därtill hörande mark för
bostadskomplement o dyl. Förvärvet anpassas till nödvändigt tillträde i
samband med byggstart. Priset är 120 kr/m2 och är exklusive VAfjärrvärme och elanslutningar.
I köpehandlingen ska ett vitesbelopp införas villkorat med att byggherren
fortsätter med exploateringen efter att marken har övergått i dess ägo.
Kommunen anvisar så snart så önskas förbindelsepunkter för kommunalt
VA. Byggherren har ett genomförande- och kostnadsansvar för
detaljplanen för området och för byggande av anläggningar inom
kvartersmark.
Byggherren avser att bebygga området med hyresbostäder.

§5

Återtagande

Parterna är överens om att om genomförandeplanen inte följs och den
planerade bebyggelsen inte har påbörjats inom anvisad tid enligt 3§, 4
stycket ska kommunen ha rätt att återta markanvisningen. Parterna är
även överens om att kommunen även ska ha rätt att återta
markanvisningen under den tidsbegränsade perioden om det är uppenbart
att byggherren inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt
eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen och i likhet med
upprättad genomförandeplan. Byggherren är medveten om att återtagen
markanvisning inte ger denne någon rätt att få ersättning för nedlagda
kostnader.

§6

Förlängning

Förlängning av markanvisningen kan medges under förutsättning att
förseningen beror på saker utom byggherrens kontroll, exempelvis att
detaljplan eller bygglov överklagas.

§7

Avbrutet projekt Projekt som avbryts under genomförandeprocessen till följd av
myndighetsbeslut, kommunalt beslut eller liknande ger inte byggherren
rätt till ny markanvisning som kompensation. Vid sådana beslut utgår
ersättning endast i de fall när de är hänförliga till ett kommunalt beslut.
Ersättning utgår i dessa fall endast för faktiskt nedlagda kostnader. Vid
kommunala beslut som är hänförliga till och beror på myndighetsbeslut
utgår inga ersättningar.

§8 Villkor

Detta avtal gäller endast under förutsättning att detsamma godkänns av
kommunstyrelsen för Lindesbergs kommun.

3
§9

Kostnader

§10 Överlåtelse

Byggherren är i enlighet med § 3-9 medveten om att denne står för all
ekonomisk risk avseende planering, projektering och genomförandet
inom markanvisningens ram. Lindesbergs kommun ansvarar för att
fakturor skickas till exploatören för kostnader nedlagda för framtagandet
av detaljplanen i samband med att detaljplanen når samrådsskedet,
granskningsskedet samt laga kraft. Fakturor skall styrkas med faktiska
kostnader för Lindesbergs kommun och vara hänförda till planarbetet och
utredningar gällande densamma.
Denna markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga
medgivande. Dock får byggherren överlåta markanvisningen till helägt
dotterbolag.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Underskrifter
Lindesberg 2017-05För Kommunen
..................................................……………………………………………………………......................................
Irja Gustavsson Kommunalråd
Christer Lenke Kommunchef

Lindesberg 2017-05För Byggherren
..................................................……………………………………………………………......................................
Roger Sixtensson Lindesbergsbostäder

Utdrag ur primärkartan Anvisat område markerat ca 3500 kvm.

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-18

1 (2)
Dnr KS 2017/255

Näringslivsenheten
Jesper Almlöf
0581- 811 27
Jesper.Almlof@lindesberg.se
Tillväxtutskottet

Framtagande av ny detaljplan sjövallen torp 1:127
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta:


Att uppdra åt Samhällsbyggnad Bergslagen att ta fram en ny detaljplan
för ”Sjövallen” i Frövi.



Att uppdra åt näringslivsenheten att fortgå med bilagda
markanvisningsavtal.

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun eftersträvar att tillskapa en viss planberedskap. Idag finns
det inga tomter för flerbostadshus planerade i Frövi. Lindesbergsbostäder AB har
efterfrågat ett markanvisningsavtal gällande ”Sjövallen” i Frövi. I samband med
detta har ytterligare en intressent gjort förfrågande gällande markanvisning inom
delar av området. Området utgörs idag av gräsytor, planerat såsom parkmark. I
dess sydvästra del återfinsn båtklubben i Frövis anläggning
Ärendets beredning
Jesper Almlöf

Mark- och exploateringsingenjör

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Då det idag inte finns planlagda tomter för flerbostadshus i Frövi bör
Lindesbergs kommun planlägga för tänkt byggnation, samt utöka området, för att
säkerställa en framtida möjlighet för ytterligare byggnation. Planläggning av
ytterligare kommunala gator eller cykelvägar planeras inte, och befintlig
infrastruktur som kräver flytt kommer bekostas av exploatörerna.
Finansiering av planarbetet sker i enlighet med markanvisningsavtalet, av
exploatör
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Jesper Almlof
Konsekvenser
En planläggning ger möjlighet till förtätning av Frövi, på en yta utpekad i
kommande FÖP Frövi för byggnation, och ett ökat underlag av hyresrätter i
Frövi. I samband med planarbetet planeras det för ytterligare en byggrätt, vilken
kan bebyggas i framtiden.
Finansiering sker i enlighet med markanvisningsavtal.
Detaljplanering för nya flerbostadshus på Sjövallen följer det pågående
FÖParbetet för Frövi tätort samt möjliggör att målen i vision 2020 kan uppnås
gällande planberedskap och tillskapade lägenheter.

Jeanette Andersson
Tf. förvaltningschef

Jesper Almlof
Handläggare

Meddelas för åtgärd:
Jesper Almlöf Mark- och exploateringsingenjör
Isabella Lohse Enhetschef Stadsbyggnadskontoret
För kännedom:
Bilagor:
1. Karta, tänkt planområde
2. Förslag markanvisningsavtal Lindesbergsbostäder AB.
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sid 1

MARKANVISNINGSAVTAL
Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats:
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg
Nedan kallad Kommunen

212000-2015

Lindesbergsbostäder AB,
Bangatan 28, Box 2
711 21 Lindesberg
Nedan kallad Byggherren

556406-2718

§1

Anvisning

Kommunen anvisar ett markområde enligt bifogad kartkopia omfattande
fastigheten Torp 1:127 del av, ca 9000 m2, till byggherren för en tid om
två (2) år efter underskrift av detta avtal. Inom denna tid skall
köpehandlingar, enligt då gällande detaljplan, tagits fram enligt § 4 ha
upprättats.

§2

Planering

Idag är aktuellt område detaljplanelagt såsom parkmark. Byggherren åtar
sig att finansiera en ny detaljplan till 60%. Planarbetet planeras att
påbörjas hösten 2017, men båda parter är medvetna om att detaljplanen
kan skjutas framåt i tiden beroende på stadsarkitektkontorets belastning
gällande framtagandet av detaljplaner.

Exploatering

Tänkt byggnation och planarbete skall utgå från den volymskiss
framtagen av Lindesbergsbostäder AB, bilaga 1.
Den planändring som krävs initieras av Lindesbergs kommun och
bekostas med 60% av byggherren, samt där tillhörande utredningar.
Byggherren ska upprätta en genomförandeplan som ska godkännas av
kommunen. Den ska avse en planering av hela exploateringen där
bygglovsprocessen, uppförandet av byggnader och genomförandet av
exploateringen i övrigt ska redovisas tidsmässigt. Byggherren är
medveten om den översvämningsrisk som föreligger i området. Inför
planarbetet bedöms färdig golvnivå på bostadsytor till 34,7 RH00.
Beroende på tillkommande krav i planprocessen kan detta förändras
inom planprocessen.

.
§3

Byggherren ansvarar för anläggandet av den interna infrastrukturen inom
det anvisade området. I samband med exploateringen och anläggandet av
den interna infrastrukturen ska samordning ske med kommunen.
Byggherren ansvarar även för eventuell flytt av befintlig GC-väg.
Kostnad för projektering och anläggande skall bekostas av
entreprenören. Efter färdigställande av flytt skall ledning, utan avgift,
överlämnas till kommunen.
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I samband med exploateringen kommer en kommunal dagvattenledning
att behöva flyttas. Kostnad för projektering och anläggandet av ny
dagvattenledning skall bekostas av byggherren. Efter färdigställande av
flytt skall ledning, utan avgift, överlämnas till kommunen. Övriga
ledningar inom området, som ej utgörs av kommunala ledningsnätet, och
en flytt krävs, ansvarar byggherren för separata avtal gällande flytt och
kostnader med respektive ledningsägare. Lindesbergs kommun skall
dock erbjuda möjligheter att förflytta ledningsrätter till kommunala
fastigheter, där så är möjligt.

Byggherren åtar sig att påbörja exploateringen och uppförandet av
bebyggelsen senast tre (3) år efter underskrift av detta avtal.
§4

Förvärv

Parterna är överens om att byggherren ska förvärva markområdet som
utgör kvartersmark för bostäder och därtill hörande mark för
bostadskomplement o dyl. Förvärvet anpassas till nödvändigt tillträde i
samband med byggstart. Priset är 120 kr/m2 och är exklusive VAfjärrvärme och elanslutningar.
I köpehandlingen ska ett vitesbelopp införas villkorat med att byggherren
fortsätter med exploateringen efter att marken har övergått i dess ägo.
Kommunen anvisar så snart så önskas förbindelsepunkter för kommunalt
VA. Byggherren har ett genomförande- och kostnadsansvar för
detaljplanen för området och för byggande av anläggningar inom
kvartersmark.
Byggherren avser att bebygga området med hyresbostäder.

§5

Återtagande

Parterna är överens om att om genomförandeplanen inte följs och den
planerade bebyggelsen inte har påbörjats inom anvisad tid enligt 3§, 4
stycket ska kommunen ha rätt att återta markanvisningen. Parterna är
överens om att kommunen även ska ha rätt att återta markanvisningen
under den tidsbegränsade perioden om det är uppenbart att byggherren
inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt
som avsågs vid markanvisningen och i likhet med upprättad
genomförandeplan. Byggherren är medveten om att återtagen
markanvisning inte ger denne någon rätt att få ersättning för nedlagda
kostnader.

§6

Förlängning

Förlängning av markanvisningen kan medges under förutsättning att
förseningen beror på saker utom byggherrens kontroll, exempelvis att
detaljplan eller bygglov överklagas.

§7

Avbrutet projekt Projekt som avbryts under genomförandeprocessen till följd av
myndighetsbeslut, kommunalt beslut eller liknande ger inte byggherren
rätt till ny markanvisning som kompensation. Vid sådana beslut utgår
ersättning endast i de fall när de är hänförliga till ett kommunalt beslut.
Ersättning utgår i dessa fall endast för faktiskt nedlagda kostnader. Vid
kommunala beslut som är hänförliga till och beror på myndighetsbeslut
utgår inga ersättningar.
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§8 Villkor

Detta avtal gäller endast under förutsättning att detsamma godkänns av
kommunstyrelsen för Lindesbergs kommun.

§9

Byggherren är i enlighet med § 3-9 medveten om att denne står för all
ekonomisk risk avseende planering, projektering och genomförandet
inom markanvisningens ram. Lindesbergs kommun ansvarar för att
fakturor skickas till exploatören för kostnader nedlagda för framtagandet
av detaljplanen i samband med att detaljplanen når samrådsskedet,
granskningsskedet samt laga kraft. Fakturor skall styrkas med faktiska
kostnader för Lindesbergs kommun och vara hänförda till planarbetet och
utredningar gällande densamma.

Kostnader

§10 Överlåtelse

Denna markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga
medgivande. Dock får byggherren överlåta markanvisningen till helägt
dotterbolag.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Underskrifter
Lindesberg 2017-05För Kommunen
..................................................……………………………………………………………......................................
Irja Gustavsson Kommunalråd
Christer Lenke Kommunchef

Lindesberg 2017-05För Byggherren
..................................................……………………………………………………………......................................
Roger Sixtensson Lindesbergsbostäder
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Utdrag ur primärkartan Anvisat område markerat ca 9000 m .

AKK2016/441-5

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-11-29
KF § 180

Dnr. 2016/441

Motion från Ingrid Åberg (KD) om iordningställande av
kolonilotter
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Ingrid Åberg (KD) inkom den 29 november 2016 med en motion där hon
föreslår att Lindesbergs kommun ska verka för att mark iordningställs för
tillhandahållande av kolonilotter ned byggrätt alternativt utvecklar de
områden som redan finns.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande

1

Tillväxtutskottet

TU § 84

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2017-05-09

Dnr: AKK2016/381

Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om biblioteket som
mötesplats med verksamhet i ständig utveckling
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta:
Motionen besvaras med kulturchefs tjänsteskrivelse daterat den 27 april år 2017
Ärendebeskrivning
Bengt Evertsson (MP) inkom den 26 oktober 2016 med en motion där han
föreslår att:
 Lindesbergs kommun ritar ett nytt huvudbibliotek i centralorten i ett
plan, för förbättrad tillgänglighet och modernare ”infrastruktur”
 Lindesbergs kommun gör en genomlysning av det befintliga
huvudbiblioteket för att bedöma hur det uppfyller dagens krav på
arbetsmiljö, verksamheter mm.
 Nytt huvudbibliotek skapas med bland annat café, förbättrad
utställningsdel, moderna tysta miljöer och en integrerad kulturhistorisk
museiavdelning, plats för föredrag, medborgarmöten med mera.
Kommunfullmäktige besluta den 29 november 2016 att remittera motionen till
kommunstyreslen.
Motionen remitterades den 21 februari år 2017 till tillväxtutskottet med svar
senast den 15 maj 2017.
Kulturchefen inkom med en tjänsteskrivelse den 27 april 2017 med förslag på
svar till motion från Bengt Evertsson (MP).
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta:
Motionen besvaras med kulturchefs tjänsteskrivelse daterat den 27 april år 2017.
_______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

32 (32)

Tillväxtutskottet

TU § 84

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2017-05-09

Dnr: AKK2016/381

Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om biblioteket som
mötesplats med verksamhet i ständig utveckling
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta:
Motionen besvaras med kulturchefs tjänsteskrivelse daterat den 27 april år 2017
Ärendebeskrivning
Bengt Evertsson (MP) inkom den 26 oktober 2016 med en motion där han
föreslår att:
 Lindesbergs kommun ritar ett nytt huvudbibliotek i centralorten i ett
plan, för förbättrad tillgänglighet och modernare ”infrastruktur”
 Lindesbergs kommun gör en genomlysning av det befintliga
huvudbiblioteket för att bedöma hur det uppfyller dagens krav på
arbetsmiljö, verksamheter mm.
 Nytt huvudbibliotek skapas med bland annat café, förbättrad
utställningsdel, moderna tysta miljöer och en integrerad kulturhistorisk
museiavdelning, plats för föredrag, medborgarmöten med mera.
Kommunfullmäktige besluta den 29 november 2016 att remittera motionen till
kommunstyreslen.
Motionen remitterades den 21 februari år 2017 till tillväxtutskottet med svar
senast den 15 maj 2017.
Kulturchefen inkom med en tjänsteskrivelse den 27 april 2017 med förslag på
svar till motion från Bengt Evertsson (MP).
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta:
Motionen besvaras med kulturchefs tjänsteskrivelse daterat den 27 april år 2017.
_______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

48

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
KF § 177

Nytt ärendehanteringssystem Public 360
2016-11-29
AKK2016/381-4
Dnr. 2016/381

Motion från Bengt Evertsson (MP) om biblioteket som
mötesplats med verksamhet i ständig utveckling
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Bengt Evertsson (MP) inkom den 26 oktober 2016 med en motion där han
föreslår att;
 Lindesbergs kommun ritar ett nytt huvudbibliotek i centralorten i ett
plan, för förbättrad tillgänglighet och modernare ”infrastruktur”
 Lindesbergs kommun gör en genomlysning av det befintliga
huvudbiblioteket för att bedöma hur det uppfyller dagens krav på
arbetsmiljö, verksamheter mm.
 Nytt huvudbibliotek skapas med bla. café, förbättrad utställningsdel,
moderna tysta miljöer och en integrerad kulturhistorisk
museiavdelning, plats för föredrag, medborgarmöten mm.

_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

48

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
KF § 177

Nytt ärendehanteringssystem Public 360
2016-11-29
AKK2016/381-4
Dnr. 2016/381

Motion från Bengt Evertsson (MP) om biblioteket som
mötesplats med verksamhet i ständig utveckling
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Bengt Evertsson (MP) inkom den 26 oktober 2016 med en motion där han
föreslår att;
 Lindesbergs kommun ritar ett nytt huvudbibliotek i centralorten i ett
plan, för förbättrad tillgänglighet och modernare ”infrastruktur”
 Lindesbergs kommun gör en genomlysning av det befintliga
huvudbiblioteket för att bedöma hur det uppfyller dagens krav på
arbetsmiljö, verksamheter mm.
 Nytt huvudbibliotek skapas med bla. café, förbättrad utställningsdel,
moderna tysta miljöer och en integrerad kulturhistorisk
museiavdelning, plats för föredrag, medborgarmöten mm.

_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande

AKK 2016/374-5
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Svar på remiss – Medborgarförslag om att bygga lägenheter i Frövi.

I dagsläget har FALAB/LIBO tre prioriterade bostadsprojekt i Frövi; 3 stycken punkthus på
Sjövallen (detaljplan beställt), Punkthus på Södra Bangatan 3 och 3 stycken parhus på
Rostagatan. Fördelen med dessa projekt är att kommunkoncernen äger dessa fastigheter
idag.
Styrelsen till FALAB/LIBO har på uppdrag av ägaren Lindesbergs kommun beslutat att
avvakta byggnationen av Tallen, vilken har påbörjats innevarande månad, för att inte
konkurrera samt att avvakta utfallet på den faktiska efterfrågan på hyreslägenheter i Frövi.
Att köpa in fastigheten i fråga för att bygga enkla och billiga hyresrätter kommer att
innebära diverse utmaningar. När kommunen eller dess bolag ensidigt söker köpa fastigheter
tenderar försäljningspriset hamna i den högre skalan då befintlig fastighetsägare har en
exklusiv förhandlingsposition. Läget på fastigheten i fråga och då främst närheten till
järnvägen kommer att medföra en något dyrare byggnadsteknisk lösning.
Fastigheten har dock ett attraktivt läge i Frövi och kan vara aktuell för inköp av
kommunkoncernen i ett läge där prisnivån kan säkerställas på ett betryggande sätt.

Fastigheter i Linde AB
Roger Sixtensson

Denna fil är sekretess skyddad
Titel : Medborgarförslag lägenheter Frövi.pdf
Skyddskod : Allmän handling- skyddat enligt PUL
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Kommunstyrelsen
(beslutande)

TF kommunchefden26 maj 2017
SocialchefMaddeGustavssonutsestill tillförordnad kommunchefden26 maj 2017.

ChristerLenke
Kommunchef

Postadress
Lindesbergskommun
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
Bankgiro821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Kommun e-post - Ny rapport från Folkbildningsrådet
Från:
Till:
Datum:
Ärende:
Hemlig kopia:

2017-05-23

Folkbildningsrådet e-post <info@folkbildningsradet.se>
Info-utskick <info-utskick@folkbildningsradet.se>
den 23 maj 2017 15:27
Ny rapport från Folkbildningsrådet
Kommun e-post

Folkbildning med asylsökande 2016
De senaste åren har Sverige tagit emot ett stort antal asylsökande. Många myndigheter har involverats
och det civila samhället har mobiliserat till stöd och hjälp. Folkbildningens verksamhet med
asylsökande ökade under 2016 och folkhögskolor och studieförbund bedrev verksamhet i 271 av
landets 290 kommuner.
Genom ett särskilt statsbidrag till folkbildningsinsatser för asylsökande har folkhögskolor och
studieförbund kunnat erbjuda en meningsfull verksamhet. Folkbildningen har underlättat vägen in i det
svenska arbets och samhällslivet för dem som beviljas uppehållstillstånd.
Närmare 80 000 personer deltog i folkbildningens verksamhet med asylsökande under 2016. Det
innebär att cirka 55 procent av målgruppen tog del av insatsen.
Enligt rapporten Folkbildning med asylsökande 2016 säger deltagarna att det har varit viktigt för dem
att delta. De har fått nya kunskaper och verksamheten har motverkat den ohälsa som en lång väntan
på asylbesked kan innebära.
Rapporten kan laddas ner och läsas på Folkbildningsrådets webbplats.
Med vänlig hälsning
Maria Graner
Generalsekreterare
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Från:
Till:
Datum:
Ärende:

August Liljeqvist (Näringslivets Regelnämnd) <survey@enalyzer.com>
2017-05-23
<kommun@lindesberg.se>
2017-05-23 11:30
NNR Kommungranskning 2016 - Slutrapport

Hej
Näringslivets Regelnämnd, NNR* har nu färdigställt en sammanfattande slutrapport för vårt projekt
Kommungranskning 2016. Slutrapporten sammanfattar innehållet i de sex rapporter som vi publicerade
från april till oktober 2016, samt ger några slutsatser och förslag på åtgärder.
Slutrapporten hittar du på följande länk:
http://www.nnr.se/pdf/NNRs_kommungranskning_Slutrapport_2016.pdf
All information om projektet samt databasen över alla svar från kommunerna finns fortsatt på:
http://kommungranskning.se/
Frågor om slutrapporten och de föregående rapporterna och deras innehåll besvaras av August Liljeqvist,
NNR, tel: 08-762 70 92, august.liljeqvist@nnr.se.
August Liljeqvist, handläggare
Näringslivets Regelnämnd, NNR
*Näringslivets Regelnämnd, NNR är en politiskt obunden ideell förening med 18 näringslivsorganisationer
och branschförbund som medlemmar. Dessa representerar tillsammans drygt 300 000 företag. NNR
verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i
Sverige och EU.
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Bilaga 4
Vad som bör ingå i en slutrapport av åtgärdsobjekt
Här presenteras ett förslag till mall för slutrapport. En slutrapport tas fram av
huvudmannen för avslutad efterbehandlingsåtgärd (åtgärdsobjekt) och bör minst
omfatta nedanstående punkter. De projektspecifika förhållandena avgör hur
redovisningen slutligen utformas. I det fall slutrapporteringen sker som separata
delrapporter är det lämpligt att i varje rapportdel inkludera en kortfattad, översiktlig
beskrivning av projektet. Om något eller några av nedanstående delmoment utesluts
eller ska kompletteras senare, ska detta kommenteras och motiveras.
1. Beskrivning av efterbehandlingens genomförande
Sammanfattning
En enkel icke-teknisk sammanfattning av projektet, om i storleksordningen 10 sidor.
Bakgrund och historik
Allmänna uppgifter, bakgrunden till projektet, beskrivning av områdets
påverkansområde, historik, genomförda utredningar etc.
Föroreningssituation och risker innan efterbehandlingsåtgärden
Problembeskrivning inklusive bland annat föroreningssituation innan åtgärd,
sammanfattande riskbedömning etc.
Val av efterbehandlingsåtgärd, åtgärdsmål och åtgärdskrav
Vilken åtgärd valdes, varför och hur? Vilka åtgärdsmål (övergripande och mätbara) och
åtgärdskrav sattes upp för projektet? Fanns andra målsättningar och krav för projektet
(till exempel teknikutveckling, hänsyn till kulturmiljö, etc.)?
Organisation och planering av efterbehandlingen
Hur såg projektorganisationen ut? Hur planerades efterbehandlingen? Beskriv
beslutsprocesser och strategiska överväganden. Upphandlingar etc. Beskriv med
tyngdpunkt på erfarenhetsåterföring som kan vara till nytta i kommande projekt.
Tillsyn, anmälningar och tillstånd
Hur löstes tillsynsfrågorna? Anmälningar och tillstånd? Administrativa åtgärder,
restriktioner etc.
Genomförande av efterbehandlingsåtgärden (entreprenaden)
Beskriv förberedande arbeten och själva genomförandet såsom schaktarbeten,
mellanlagring, vattenrening, transporter, mottagning vid behandlingsanläggningar,
återställning, återfyllning, val av massor, etc. Vilken nytta hade man av
åtgärdsförberedande undersökningar? Hur väl motsvarade de den verkliga situationen?
Vad gick bra? gick något mindre bra? Hur löste man problem?
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Arbetsplatsorganisationen
Beskriv hur organisationen såg ut under genomförandet.
Säkerhet och arbetsmiljö under efterbehandlingen
Hur planerade man för säkerhet och arbetsmiljö i projektet? Motsvarade planering den
faktiska situationen?
Föroreningssituationen efter efterbehandlingsåtgärden
Beskriv föroreningssituationen efter utförda åtgärder? Lämnades föroreningar kvar? Om
aktuellt, redovisa situationsplan över kvarlämnade föroreningar. Här bör man även
redovisa en uppdaterad riskbedömning baserad på situationen efter utförd åtgärd,
inklusive en uppdaterad konceptuell modell. Kvarstår behov av ytterligare insatser?
Beskriv om aktuellt dessa samt förslag till kompletterande åtgärder.
Miljökontroll - före, under och efter efterbehandlingsåtgärden (se även
Efterkontroll nedan)
Beskrivning av referensmätningar före åtgärd, miljökontroll under entreprenadfasen
(omgivning och saneringsområde) samt om möjligt den efterkontroll (de
miljöeffektsmätningar) som genomförts (se även kap. 4 avsnitt 6 i ”Efterbehandling av

förorenade områden – Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag
till efterbehandling och sanering”. Kvalitetsmanualen uppdateras löpande på vår
webbsida (www.naturvardsverket.se).). Hur skulle miljökontrollen genomföras?
Hur genomfördes den? Uppkom någon miljöpåverkan vid genomförandet av åtgärderna,
till exempel störningar och utsläpp. Hur kontrollerades detta? Resultat och diskussion
av miljökontrollen redovisas tillsammans med till exempel relationshandlingar,
fotografier, dagbok och analysprotokoll.
Kommunikation och informationsinsatser
Hur löstes kommunikations- och informationsinsatserna före, under och efter projektet?
Inhämtades synpunkter från allmänhet? Utförda undersökningar, enkäter? Fanns det en
kommunikationsplan/strategi?
Sammanfattning och utvärdering av erfarenheter
Har projektet nått sina mål? Om inte, varför? Återstår någon insats som skulle behöva
göras? Vilka lärdomar och erfarenheter har dragits? Vad gick bra? Vad gick mindre
bra? Rekommendationer och slutsatser som kan dras?
2. Ekonomi
Finansiering
Finansiärer och bidragssummor redovisas.
Kostnader för efterbehandlingsprojektet
Här redovisas kostnader för projektledning/projektstöd, kostnader för projektering
inklusive kompletterande undersökningar, kostnader för entreprenörer och till exempel
kostnader för omhändertagande av massor, miljökontroll i samband med entreprenaden,
efterkontroll, etc.
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Kostnader för huvudmannen
Eventuell egeninsats redovisas. Vilka blev kostnaderna för huvudmannen? Hur mycket
egen tid lades ned och på vad?
Kostnader för eventuell efterbehandlingsansvarig eller annan aktör
Vilka blev kostnaderna? Hur mycket egen tid lades ned och på vad?
Kostnader för kommunen i det fall annan myndighet agerat huvudman
Eventuell egeninsats redovisas. Vilka blev kostnaderna för kommunen? Hur mycket
egen tid lades ned och på vad?
Ekonomisk slutredovisning - sammanställning och slutsatser
En sammanställning av efterbehandlingsprojektet med ekonomisk slutsummering samt
slutsatser.
3. Beskrivning av uppföljning och annat efterarbete
Beskrivning av åtgärdsmål
Vilka åtgärdsmål sattes upp för projektet (övergripande och mätbara)?
Beskrivning av måluppfyllelse - resultat och diskussion
Resultat och diskussion av mätdata från uppföljande efterkontroll.
Antal bostäder som kommer att uppföras i de projekt som beviljats bidragsmedel ur
anslaget för efterbehandling inför bostadsbyggande.
Beskrivning av efterkontrollen
Hur planerades kontrollen efter entreprenadens genomförande? Hur genomfördes den?
Uppgifter till EBH-stödet
Vilka uppgifter har förts in i EBH-stödet.
Administrativa åtgärder, restriktioner etc.
Har det uppkommit eller kvarstår behov av restriktioner etc. efter genomförd
efterbehandling? Om aktuellt, beskriv vilka? Beslutade av? Införda i fastighetsregister?
Kommunikation och informationsinsatser
Vilka kommunikations- och informationsinsatser krävdes/genomfördes? Synpunkter
från allmänhet etc? Hur har kommunicering av risker etc. efter efterbehandlingens
slutförande respektive under/efter kontrollfasen utförts?
Sammanfattning och slutsatser
Sammanfattning av efterkontrollen, har åtgärdsmålen uppfyllts? Om inte, varför?
Lärdomar och erfarenheter? Vad har fungerat och inte?
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Månadsuppföljning april 2017
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Tkr
Lindesbergs kommun
800 Nämnd,
80 Adm, energirådgivn 801-809
81 Mätningskontor
83 Stadsarkitektkontor
84 Miljökontor
87 Livsmedel, alkoholtillstånd
86 Bostadsanpassning Lindesberg
Summa Lindesbergs kommun

Ack budget Budget
jan-april
avvikelse

Utfall per 170430
Kostnad

jan-april
Intäkt

Netto

Netto

197
2 423
1 670
4 055
2 423
1 256
903
12 928

0
1 276
1 199
4 584
1 246
915
0
9 218

197
1 147
471
-529
1 177
341
903
3 709

180
636
727
296
1 171
290
1 101
4 401

Kommentarer till avvikelser, drift och investeringsprojekt:
Vidtagna åtgärder:

-17
-511
256
825
-6
-51
198
691

+ överskott
- underskott

Helårsprognos Lindesbergs del
Kostnad
Intäkt

540
7 363
5 457
8 618
8 120
3 856
3 302
37 256

0
5 454
3 230
7 730
4 937
2 970
0
24 321

Budget 2017 Lindesbergs del
Netto
Kostnad
Intäkt

540
1 909
2 227
888
3 183
886
3 302
12 935

540
7 363
5 457
8 618
8 120
3 856
3 302
37 256

0
5 454
3 230
7 730
4 937
2 970
0
24 321

Netto

Budgetavvikelse

540
1 909
2 227
888
3 183
886
3 302
12 935

0
0
0
0
0
0
0
0

Månadsuppföljning april 2017
Ack budget Budget
jan-april
avvikelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Tkr
Lindesberg 51,0% , Övriga 49,0%

Totalt BMB, 4 kommuner
800 Nämnd

80
81
83
84
87

Adm, energirådgiv 801-809
Mätningskontor
Stadsarkitektkontor
Miljökontor
Livsmedel, alkoholtillstånd
Summa

Utfall per 170430
Kostnad
Intäkt
197

0

2 423
1 670
4 055
2 423
1 256
12 025

1 757
1 199
4 584
1 246
915
9 699

Utdebiterat 170101 - 170430
Bostadsanpassning Nora kommun, 574 tkr
Bostadsanpassning Hällefors kommun, 327 tkr
Bostadsanpassning Ljusnarsbergs kommun, 100 tkr

jan-april

Helårsprognos
Budget 2017
+ överskott
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
- underskott
Bergslagen
Bergslagen
BudgetKostnad
Intäkt
Netto
Kostnad
Intäkt
Netto
avvikelse

Netto

Netto

197
666
471
-529
1 177
341
2 325

180

-17

540

0

540

540

0

636
727
296
1 171
290
3 301

-30
256
825
-6
-51
976

7 363
5 457
8 618
8 120
3 856
33 954

5 454
3 230
7 730
4 937
2 970
24 321

1 909
2 227
888
3 183
886
9 633

7 363
5 457
8 618
8 120
3 856
33 954

5 454
3 230
7 730
4 937
2 970
24 321

540
1 909
2 227
888
3 183
886
9 633

0
0
0
0
0
0
0

Om det hade varit bokslut nu skulle vi ha betalat tillbaka eller fakturerat enl följande
Återbet Nora kommun 22,9%
Återbet Hällefors kommun 15,3%
Återbet Ljusnarsbergs kommun 10,8%

Kommentarer till avvikelser, drift och investeringsprojekt:

Månadsuppföljning april visar återigen på ett starkt månadsresultat där framför allt stadsarkitektkontoret och mätningskontoret uppvisar överskott. Övriga enheter
in mindre avvikelser. Överskottet härrör framför allt från intäkter från stora bygglov och beslutade planer. Stadsarkitektkontoret rapporterar in att handläggningst
är cirka 4 veckor, vilket är en stor skillnad mot föregående år. Samtliga enheter rappporterar samtidigt in en hög arbetsbelastning och ett stort inflöde av ärenden.

Vidtagna åtgärder:

r befinner sig i balans eller rapporterar
tiden för bygglov för första perioden jan-april 2017

KS 2017-354
2017-05-30

1 (6)

Tjänsteställe
Förvaltningen för Regional
utveckling

Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd
och vård

Sekreterare
Ann-Louise
Gustafsson
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Protokoll Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård
Tid: 12 maj 2017
Plats: Linden, Eklundavägen 1, Region Örebro län
Vid protokollet
Ann-Louise Gustafsson
Sekreterare
Justerat den: 2017-05-19
Jihad Menhem
Ordförande

Margaretha Eriksson
Justerare

Närvarande ledamöter:
Siv Ahlstrand
Anita Bohlin Neuman
Veronica Wallgren
Hans-Otto Pohlman
Ingegerd Bennysson
Gunnel Kask
Anette Schön
Henrik Hult
Susanne Karlsson
Ulla Kalander Karlsson
Margaretha Eriksson
Per-Åke Sörman

Askersund
Degerfors
Hallsberg
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro

Jihad Menhem

Region Örebro län

Närvarande ersättare:
Carina Sätterman
Carina Riberg
Kenth Gustafson

Degerfors
Kumla
Laxå

Övriga närvarande
Marie Gustafsson
Mats Björeman
Ann-Louise Gustafsson
Kristina Andersson
Jan Sundelius
Britt-Marie Hennerdahl
Ann Dalius Isenberg

Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län (punkt 8)
Örebro kommun (punkt 8)
Region Örebro län (punkt 9)
Region Örebro län (punkt 9)

POSTADRESS
BESÖKSADRESS
Region Örebro län
Eklundavägen 2
Box 1613
Örebro
701 16 Örebro
E-POST regionen@regionorebrolan.se

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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Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd
och vård

Tjänsteställe
Förvaltningen för Regional
utveckling

Sekreterare
Ann-Louise
Gustafsson

1. Mötet öppnades
Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens möte och en
presentationsrunda genomfördes.
2. Val av justerare utöver ordförande
Margaretha Eriksson utsågs till justerare.
3. Godkännande av dagordning
Ett tillägg gjordes under övriga frågor – information från Marie om
kommande konferenser/workshopar.
Siv hade en fråga angående Överenskommelsen för psykisk hälsa, den
lades till under punkten ”Nya frågor från kommunerna”.
Dagordningen godkändes i övrigt.
4. Föregående möte och protokoll
Protokollet från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna.
5. Rapport från Chefsgrupp samverkan social välfärd och vård samt Beredningsgrupp folkhälsa
Chefsgrupp samverkan social välfärd och vård:
 Det finns många aktuella frågor att behandla i den här gruppen
så därför träffas man nu 3 gånger per termin.
 En stor diskussionsfråga är hur man ska samverka kring den
statliga ÖK för psykisk hälsa. Både Region Örebro län och
kommunerna har fått stimulansmedel och man ska nu ta fram
handlingsplaner. Arbetet sker på länsdelsnivå. I ÖK ingår även
samverkan kring arbetet med ungdomsmottagningar – en arbetsgrupp jobbar med den frågan.
 Ett arbete pågår fortfarande när det gäller frågan ”Förändrat
gränssnitt för arbetsterapeuter och sjukgymnaster”. En omvärldsspaning pågår.
Beredningsgrupp folkhälsa:
 Pågående kommission om jämlik hälsa. Dialogmöten har genomförts i länsdelarna och man har fått många synpunkter och
förslag på åtgärder för att förbättra folkhälsan i länet. Kommissionens förslag ska ut på remiss under juni – september. Förslaget
ska sedan till regionstyrelsen.
 Beredningsgrupp folkhälsa kommer skriva ett gemensamt remissvar på den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Det är
stort fokus på hälsa i RUSen.
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Protokoll från båda grupperna finns på hemsidan:
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Forvardgivare/VVF-sidan/Samverkansorganisation/
6. Utvärdering av samverkansorganisationen mellan region och kommuner
En utvärdering av samverkansorganisationen pågår för att titta på ev
brister och möjligheter att utveckla den. Apel AB genomför utvärderingen. En enkät har skickats ut till ledamöterna i det Regionala samverkansrådet. Det kommer även genomföras intervjuer med representanter både från Regionala samverkansrådet och från de fem Specifika
samverkansråden.
7. Nya folkhälsoavtal
Efter beslut om att godkänna de nya avtalen var det 9 kommuner som
inte ville skriva under, man ville avvakta tills RUSen och kommissionsarbetet var klart. De gamla avtalen har därför förlängts till och med april
2018.
Man väntar nu på att få ett uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram
nya avtal för att sedan även koppla in RUS och kommissionsarbete.
8. Utkast till Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Kristina och Jan presenterade förslaget till ÖK. Presentationen bifogas.
Den nya lagen:
 Större fokus i den nya lagen på att tre parter måste vara aktiva i
samverkan – slutenvård, öppenvård och kommun.
 Betalningsansvar 3 (somatisk vård)/30 (psykiatrisk vård) kalenderdagar efter utskrivningsklar.
 Den nya lagen träder i kraft 1 januari 2018 – särskilda regler för
psykiatrin under 2018. Från 1 januari 2019 gäller 3 dagar även
för psykiatrin.
Överenskommelsen:
 ÖK gäller för hela länet.
 Syfte:
o att säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när vård, omsorg och stöd planeras och genomförs
o att genom tillitsfull samverkan åstadkomma en god vård på
rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som möjligt samt en
säker utskrivning från sluten vård till fortsatt öppen hälsooch sjukvård och socialtjänst
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Mål:
o genomsnittligt antal dagar i sluten vård efter utskrivningsklar ska inte överskrida tre kalenderdagar
o antalet dagar för kommunalt betalningsansvar ska vara noll
o undvikbar sluten vård ska minska eller motsvara satt målvärde
o oplanerade återinläggningar ska minska eller motsvara satt
målvärde
För att uppnå målen finns det både ett gemensamt ansvar för de
tre parterna, och individuella.
I ViSam finns riktlinjer och rutiner för ”Säker utskrivning”. ViSam kommer utvecklas för att matcha den nya lagen.
ÖK avseende vissa patientgrupper bör ses över – palliativ vård,
vård av barn och unga, psykiatrisk vård.
Förslag till betalningsansvar i Örebro län:
o Förslaget bygger på ömsesidig tillit
o Betalningsansvar baseras på kommunens genomsnittliga
antal utskrivningsklara dygn per vårdtillfälle
o Eventuell betalning sker retroaktivt på individnivå för föregående månad om genomsnittet överstiger 3 kalenderdagar
per vårdtillfälle för patienter som skrivs ut från somatisk
vård respektive 15 dagar för psykiatrisk vård under 2018

Synpunkter/kommentarer från mötesdeltagarna:
 Om någon kommun inte godkänner förslaget eller om man inte
kommer överens så är det backuplösningen som gäller. Målet är
att alla kommuner ska godkänna förslaget.
 Ledamöterna är tveksamma till att psykiatrisk vård ska ingå i
överenskommelsen redan nu.
 ÖK för barn och unga finns. Det finns brister i den och en översyn pågår – en arbetsgrupp finns.
 Viktigt att även primärvården är en part i detta och tar sitt ansvar
– tre parter som ansvarar.
Fortsatt process:
 Chefsgrupp ska godkänna förslaget den 2 juni. ÖK ska sedan vidare till det Regionala samverkansrådet och därefter till varje
enskild huvudman för beslut under hösten.
 Specifika samverkansrådets ledamöter vill att chefsgruppen fördjupar diskussionen kring psykiatrin innan förslaget godkänns.
Ledamöterna ställer sig bakom ÖK i övrigt.
 ÖK kommer följas upp årligen.
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9. ASIH (LAH)
Presentationen om ASIH – Avancerad Sjukvård I Hemmet gjordes av
Britt-Marie Hennerdahl, verksamhetschef geriatrik och Ann Dalius
Isenberg, överläkare palliativa enheten. Presentationen bifogas.
ASIH är primärt för USÖs upptagningsområde men har även länsuppdrag. Inget bestämt milavstånd finns.
 1:a hand avancerad palliativ vård i hemmet oavsett diagnos
 2:a hand Palliativa konsultuppdrag eller insatser för patienter i
allmän palliativ vård(även sjukhus)
 3:e hand avancerade medicinska åtgärder i hemmet, på sjukhus
eller på kommunala boenden(begränsad tid).
Det finns ”specialiserad palliativ vård” som utförs av ett team som endast arbetar med palliativ vård och som avser patienter med avancerad
symtombild, yngre patienter eller ungdomar och barn som anhöriga.
Och det finns ”allmän palliativ vård” som utförs av personal som i huvudsak ej arbetar med palliativ vård och som avser patienter utan avancerad symtombild.
En webbutbildning om palliativ vård finns tillgänglig för alla i länet.
Mats informerar om att man kommer se över den ÖK som finns för palliativ vård. Frågan kommer tas upp i Chefsgruppen 2 juni.
10. Nytt betalningssystem för ensamkommande barn
Nya regler för detta har beslutats av regeringen. De nya reglerna innebär
minskade bidrag till kommunerna för dessa barn/ungdomar.
Det finns behov av att kalla ihop representanter från kommunerna för
att diskutera frågan. Siv och Marie skriver en inbjudan till ett möte. Eftersom det ser olika ut i kommunerna för vem som äger frågan så kommer inbjudan till mötet att skickas till ledamöterna i detta råd. Ledamöter får sedan i uppdrag att se till att inbjudan hamnar hos rätt person i
sin kommun. Siv och Marie planerar detta vidare.
11. Mot bättre beslut – lekmän och experter som beslutsfattare inom
den sociala barnavården – en nordisk jämförelse
Detta är en viktig rapport från SKL som initierades från den nationella
handlingsplanen för barn och ungdomsvård. En arbetsgrupp har tittat på
hur det ser ut i nordiska länder angående beslut i den sociala barn- och
ungdomsvården. Det är bara i Sverige som lekmän tar beslut i dessa
frågor. Rapporten tar inte ställning, den är neutral, men den är ett bra
underlag för fortsatt diskussion.
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12. Nya frågor från kommunerna
ÖK för psykisk hälsa – hur används pengarna i regionen?
Arbete med att ta fram handlingsplaner pågår på länsdelsnivå. Frågan
följs upp vid nästa möte.
13. Övriga frågor
Rekommendation Kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid, Marie
SKL har tagit beslut om rekommendationen och man vill nu att kommunerna ställer sig bakom den. Den 20 september kl 9-16 genomförs en
workshop för implementering, ”Sätt ljus på natten”.
Om organisationen SMS livräddning, Mats
Ett företag som jobbar med sms-livräddning erbjuder en tjänst där alla
som fått utbildning i livräddning kan få sms när ett SOS-alarm går. Erbjudande kostar 1,5 miljoner + 110000 kr/mån. Systemet är infört i
Stockholm och Västra Götaland.
Synpunkter: Det finns även andra aktörer, t ex Tryggve, som har liknande tjänster med bl a sms. Tryggve drivs av en förening och är gratis.
Oklart om det finns koppling till SOS-alarm i Tryggve.
Mats fortsätter att bevaka frågan.
Information om två viktiga datum, Marie
14 juni: Kommissionen för jämlik hälsa anordnar en konferens där bl a
den nationella kommissionen kommer och berättar om sitt arbete. Du
kan läsa mer och anmäla dig på Region Örebro läns hemsida –
https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kurser-ochkonferenser1/Valfard-och-folkhalsa/Kurser-valfard-ochfolkhalsa/Jamlik-halsa-orebro-lan/
17 augusti: SKL anordnar en workshop inför framtagande av en långsiktig strategi för hälsa – länsvisa workshopar som kommer vara underlag för strategin. Målgrupp är toppskiktet bland politiker och tjänstemän.
14. Mötet avslutades
Jihad Menhem tackade mötesdeltagarna, tillönskade alla en trevlig
sommar och avslutade mötet.
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Protokoll Regionalt samverkansråd
Tid:
Fredag den 12 maj, kl 13:15-15:15
Plats:
Lokal Eken, Eklundavägen 1
Vid protokollet:
Andreas Svahn
Ordförande
Justerare: Magnus Andersson
Justerat den: 24 maj 2017
Marjetta Leijonhufvud
Sekreterare
Närvarande ledamöter:
Ledamöter i Regionala samverkansrådet:
Caroline Dieker (M)
Per Eriksson (S)
Annika Engelbrektsson (S)
Peter Pedersen (V)
Magnus Andersson (S)
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Irén Lejegren (S)
Karin Sundin (S)
Jihad Menhem (V)
Katarina Tolgfors (M)
Mats Gunnarsson (MP)
Torbjörn Ahlin (C)

Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län

Politiska insynsplatser
Anna Ågerfalk (L)
Per Söderlund (SD)

Region Örebro län
Region Örebro län

Övriga deltagare
Madeleine Andersson
Maria Eriksson
Torbjörn Dybeck
Tommy Henningsson tf KC
Karin Björkman
Ulla Lundholm
Harry Lundin
Martin Willén
Christer Lenke
Bo Wallströmer
Isabell Landström
Anne Andersson
Mats Brantsberg
Marjetta Leijonhufvud
Petter Arneback
Rickard Simonsson

Askersunds kommun
Degerfors kommun
Hallsberg kommun
Hällesfors kommun
Karlskoga kommun
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Örebro kommun
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
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Marjetta
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1. Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla ledamöter välkomna.
2. Upprop
Se närvarolista ovan.
3. Val av justerare utöver ordförande
Magnus Andersson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
4. Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes av ledamöterna.
5. Information och godkännande/beslut om aktivitetsplan tillhörande
som bilaga till Samverkansdokumentet – Kunskapslyft barn och unga
2016-2022
Ordförande introducerade ämnet och Ewa Lindberg berättade att arbetet med aktivitetsplanen för perioden 2017-2018 har processats och

3 (4)

Regionalt samverkansråd för
Region Örebro län och länets kommuner

Tjänsteställe
Regionkansliet

Sekreterare
Marjetta
Leijonhufvud

förankrats noggrant. Den har sin grund i kommunernas behov och
krockar inte med kommunernas eget ansvar. Den långsiktiga finansieringsmodellen bygger på en kombination av överskott av medel från
avveckling av Regionförbundet Örebro, statliga utvecklingsmedel (1:1
medel) samt medfinansiering från kommunerna.
Johan Dietrichtson gav exempel på aktiviteter och upplägg och berättade att Regionalt utvecklingscentrum (Örebro universitet) är med i arbetet. Johan informerade även att aktivitetsplan och tillhörande finansiering kommer uppdateras inför revidering av plan 2019+.
I efterföljande diskussion nämndes bland annat vikten av elevhälsoaspekten, kompetensutveckling av lärarkåren, skillnader i pojkars och
flickors resultat.
Regionala samverkansrådet beslutade
a t t föreslå Regionstyrelsen att ställa sig bakom förslaget till aktivitetsplan, samt
a t t detta finansieras av Region Örebro län.
6. Finansiering och förlängning av samarbetsavtal för Vård- och omsorgscollege Örebro län
Ewa Lindberg introducerad temat som handlar om processen gällande
omcertifiering av Vård- och omsorgscollege. Linda Carlsson och Johanna Viberg berättade om bakgrund och utmaningar inom branschen,
syftet med Vård- och omsorgscollege och tillhörande struktur samt om
de fyra regionala målen som gäller för perioden 2012-2017.
De berättade vidare att med certifiering följer samverkansansvar- och
finansieringsavtal. Avslutningsvis presenterade de process/tidplan gällande återcertifieringsprocessen för 2018-2022.
Informationen lades till handlingarna.
7. Utvärdering Regionala samverkansrådsorganisationen
Marjetta Leijonhufvud berättade att enkätsvaren har tagits omhand
och att intervjuer pågår med utvalda ledamöter. Av det externa företaget förväntas konkret förändringsförslag och ett antal frågeställningar
ledamöterna kan besluta om ifall förändringsförslaget inte tas emot i
sin helhet. Rapport kommer att skickas till ledamöterna i det Regionala
samverkansrådet inför mötet i Loka den 1 september.
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Ordförande informerade att ledamöterna kommer kunna föra dialog
om rapporten gällande Regionala samverkansrådets organisering under hösten. Under våren 2018 kommer Regionfullmäktige att ha möjlighet att ta ställning till hur den politiska organisationen i Region Örebro län ska se ut under nästa mandatperiod. I samband med det bör en
eventuell förändring av Regionala samverkansrådet realiseras.
Informationen lades till handlingarna.
8. Landshövdingen informerar om arbetet med jämställdhetsstrategin
Maria Larsson inledde med att berätta att syftet med strategin är att
dels öka möjligheterna för att den nationella jämställdhetspolitiken ska
få större genomslag i Örebro län, dels inspirera aktörer i länet att förbättra och fördjupa sitt jämställdhetsarbete.
Vidare berättade Maria om de sex regionala prioriteringarna i strategin: En jämn fördelning av makt och inflytande; Ekonomisk jämställdhet; Jämställd utbildning; Jämn fördelning av det obetalda omsorgsarbetet; Jämställd hälsa; Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Ledamöterna fick möjlighet att diskutera förslagen och ge inspel till
Länsstyrelsens arbetsprocess. Maria avslutade med att tacka ledamöterna och erbjöd kommunerna att hon gärna besöker dem för att prata
om jämställdhetsfrågor.
Tony Ring informerade att alla ledamöter är välkomna till seminariet
”Förnyelsebart i framkant” den 15 juni.
Informationen lades till handlingarna.
9. Övriga frågor
Inga övriga frågor lades till dagordningen.
10. Nästföljande mötestider
1 september (i samband med Loka-dagarna)
27 oktober
1 december
11. Mötet avslutas
Ordförande tackade alla ledamöter och externa föredragande för dagens möte.
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Till
Ledamöter i Regionala samverkansrådet
Organ:

Regionala samverkansrådet

Dag och tid:

Fredag den 12 maj, kl 13:15-15:15

Plats:

Lokal Eken, Eklundavägen 1
Fika serveras från 12:45.

Anmälan om
förhinder:

Ledamöter ombeds meddela förhinder snarast möjligt
till Marjetta Leijonhufvud, tfn 019-6026344 eller e-post
marjetta.leijonhufvud@regionorebrolan.se

Välkomna!
Andreas Svahn
Ordförande

1. Mötet öppnas
2. Upprop
3. Val av justerare utöver ordförande
Utses på mötet
4. Godkännande av dagordning
5. Information och godkännande/beslut om ”aktivitetsplan” tillhörande
som bilaga till Samverkansdokumentet – Kunskapslyft barn och unga
2016-2022.
Föredragande tjänstemän: Johan Dietrichson och Ewa Lindberg
6. Finansiering och förlängning av samarbetsavtal för Vård- och omsorgscollege Örebro län
Föredragande tjänstemän: Linda Carlsson, Johanna Viberg (Vård – och
omsorgscollege) och Ewa Lindberg
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7. Utvärdering av Regionala samverkansrådsorganisationen
Föredragande tjänsteman: Marjetta Leijonhufvud
8. Landshövdingen informerar om arbetet med jämställdhetsstrategin
Föredragande tjänstemän: Maria Larsson, Kerstin Lillje och Tobias Axelsson (Länsstyrelsen)
9. Övriga frågor
10. Nästföljande mötestider
1 september
27 oktober
1 december
11. Mötet avslutas
Ledamöter i Regionala samverkansrådet:
Caroline Dieker (M)
Per Eriksson (S)
Annika Engelbrektsson (S)
Peter Pedersen (V)
Magnus Andersson (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)
Vakant
Solweig Oscarsson (S)
Helena Vilhelmsson (C)
Anders Åhrlin (M)
Kenneth Nilsson (S)
Lennart Bondeson (KD)
Andreas Svahn (S)
Ewa Sundkvist (KD)
Irén Lejegren (S)
Karin Sundin (S)
Jihad Menhem (V)

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
Örebro kommun
Örebro kommun
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län
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Katarina Tolgfors (M)
Mats Gunnarsson (MP)
Torbjörn Ahlin (C)

Region Örebro län
Region Örebro län
Region Örebro län

Politiska insynsplatser
Anna Ågerfalk (L)
Per Söderlund (SD)

Region Örebro län
Region Örebro län

Övriga deltagare
Madeleine Andersson
Maria Eriksson
Torbjörn Dybeck
Tommy Henningsson tf KC
Karin Björkman
Ulla Lundholm
Harry Lundin
Martin Willén
Christer Lenke
Bo Wallströmer
Isabell Landström
Anne Andersson
Mats Brantsberg
Marjetta Leijonhufvud
Petter Arneback
Rickard Simonsson

Askersunds kommun
Degerfors kommun
Hallsberg kommun
Hällesfors 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
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Strategi för jämställdhet 2017–2020
Utkast maj 2017

Föredragande: Maria Larsson, landshövding
Författare: Tobias Axelsson, Kerstin Lillje, Tomas Wetterberg

Bakgrund: om strategin
• Regeringsuppdrag: Länsstyrelserna ska ta fram
jämställdhetsstrategier för perioden 2018–2020 (eller
längre)
• Ersätter och slår samman jämställdhetsstrategi 2013–
2016 samt överenskommelse för kvinnofrid 2011–2016
• Kompletterar RUS

Syfte
• Öka möjligheterna för att den nationella
jämställdhetspolitiken ska få större genomslag i Örebro
län
• Hjälpa och inspirera aktörer i länet att förbättra och
fördjupa sitt jämställdhetsarbete

Målgrupp och användning
• Politik och offentlig förvaltning

• Näringsliv
• Civilsamhälle

• Fokuserar på utvalda jämställdhetsproblem
• Gemensam utgångspunkt för länets aktörer

• Ett nav för samarbete och samverkan för jämställdhet

Regionala prioriteringar
– med utgångspunkt i sex de nationella
delmålen för jämställdhetspolitiken

En jämn fördelning av makt och
inflytande
• Kommuner i Örebro län, Region Örebro län och statliga
myndigheter i länet ska löpande arbeta med
jämställdhetsintegrering.
• En jämn könsbalans ska finnas på alla nivåer i
beslutsprocesser.

Ekonomisk jämställdhet
• Skillnader mellan kvinnors och mäns livsinkomster ska
minska.
• Andelen kvinnor som startar företag ska öka.

Jämställd utbildning
• Utbildningsanordnare ska ha kunskaper om och rutiner
för att främja jämställdhet.
• Fler pojkar och män ska söka och fullfölja utbildningar
inom vård, omsorg och pedagogik.

Jämn fördelning av det obetalda
omsorgsarbetet
• Det föräldraskapsstöd som kommuner i Örebro län och
Region Örebro län ger ska motverka traditionella
könsmönster i föräldraskapet.
• Arbetsgivare ska främja föräldrars rätt till
föräldraledighet vare sig föräldrarna är kvinnor eller
män.

Jämställd hälsa
• Bättre fysisk och psykisk arbetsmiljö samt färre
sjukskrivningar.
• Minska den psykiska ohälsan bland flickor, pojkar,
kvinnor, män och transpersoner.

• En mer jämställd hälso- och sjukvård.
• Ett stärkt arbete för att förbättra sexuell och reproduktiv
hälsa.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
• Pojkars och mäns våld mot flickor och kvinnor ska
minska.
• Ett våldsförebyggande arbete ska utvecklas.

Genomförande

Insatser, ansvariga, indikatorer och
uppföljning
• Insatser och ansvariga är ännu inte föreslagna i
strategin
• Förslag till indikatorer finns för de flesta regionala
delmål

• Länsstyrelsen har uppföljningsansvar

Att anta strategin
Målet är att kunna anta strategin efter att
jämställdhetsrådet haft sitt möte den 21 juni

Till sist: lite reklam

Tack!

Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro
010-224 80 00
orebro@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/orebro

Samverkansdokument – kunskapslyft barn
och unga 2016-2022
Syftet med samverkansdokumentet är att staka ut
riktningen för ett långsiktigt förbättringsarbete,
genom samverkan och samhandling, som ska
bidra till ett ökat kunskapslyft för barn och unga i
Örebro län.
Mervärdet i samverkan och samhandlingen är att
alla elever ska nå skolans mål.

Målområden för det framtida
samverkansarbetet
1. Samtliga elever ska nå kunskapskraven i alla ämnen –
ett övergripande mål
2. Samtliga elever i Örebroregionen får det stöd de behöver
och får tidiga insatser i sin kunskapsutveckling
3. Undervisningen i Örebroregionen bedrivs med hög
kvalitet
4. Samtliga elever, sett utifrån ett genusperspektiv, i
Örebroregionen ges samma förutsättningar att nå goda
skolresultat
5. Örebroregionens skolor har tillgång till behörig personal

”Sakkunnigstöd” och aktivitetsplan
Bistår “Tjänstemannastödet” genom att ta fram behov, analyserar och tar fram
konkreta åtgärder kopplat till Samverkansdokumentets fem målområden.
Åtgärderna skrivs som bilaga “aktivitetsplan” som beslutas (på
tjänstemannanivå och sedan av politiken) av tjänstemannastödet kopplat till
Samverkansdokumentet och ska uppdateras minst en gång om året och vid
behov beroende på den samhälleliga kontexten.
Medlemmar är en sakunnig från varje kommun som till exempel strateger,
utredare, planerare, verksamhetschef, rektor och lärare.
RUC (regionalt utvecklingscentrum, ORU) ingår genom dess
verksamhetsutvecklare i gruppen för att direkt få en brygga till universitetet
angående kompetensutvecklingsmöjligheter.
Sakkunnigstödet leds och samordnas från Region Örebro län.

Mötestider och plan under våren:
Sakkunnigstödet:

Tjänstemannastödet:

• 24/1 Uppstart

• 27/1 - Nuläget

• 27/2 13.30-15.30

• 3/3 - Läget

• 10/4 13.30-15.30 Förslag • 21/4 – Godkännande av ”aktivitetsplanen”
• 15/5 13.30-15.30

Fortsättning

• 15/6 - Uppföljning

Fortsättning av tidplan:

• 11 maj
• 11 maj
• 12 maj

SSR
KC/RD
RSR

• 31/8-1/9

RegS Beslut?

Viktigt med förhandsbesked
innan sommaren…?

- Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg!

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen
Krav på mer
kvalificerade kunskaper
Stora pensionsavgångar
Åldrande befolkning

Sveriges vanligaste yrken
Anställda 16-64 år, år 2014
Yrke
1. Undersköterskor, hemtjänst,
hemsjukvård och äldreboenden

Antal personer
136 000

2. Grundskollärare

94 500

3. Företagssäljare

91 200

4. Butikssäljare, fackhandel

89 300

5. Barnskötare

77 200

6. Vårdbiträden

76 900

7. Övriga kontorsassistenter och
sekreterare

76 300

8. Lager- och terminalpersonal

73 400

9. Förskollärare

71 400

10. Butikssäljare, dagligvaror

70 800

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).
Källa: SCB

Sveriges vanligaste yrken forts. (topp 30)
Anställda 16-64 år, år 2014
Yrke

Antal personer

12. Personliga assistenter

68 105

17. Vårdare, boendestödjare

54 433

19. Grundutbildade sjuksköterskor

44 840

24. Undersköterskor, vård- och specialavdelning

33 427

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).
Källa: SCB

Syfte: säkerställa kompetensförsörjningen inom vård och omsorg
”Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb.
Redan anställda får utveckling i sitt arbete. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel.”
Vård- och omsorgscollege hemsida

•

Branschen
- Äldreomsorgen
- Funktionshinderomsorgen
- Sjukvården
- Psykiatrin

Formaliserad samverkan mellan parterna:
• Arbetsgivare - kommuner, Region Örebro län, privata
• Utbildningsanordnare - gymnasium och komvux (VOprogrammet, VO-kurser), YH
• Fackförbund - Kommunal
Övriga: Arbetsförmedlingen, Örebro universitet, politiken
Huvudman är Region Örebro län

Vård- och omsorgscollege struktur

Nationell
nivå

Regional
nivå

Lokal nivå

• Styrelse: SKL, Kommunal, Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen
KFO, Pacta och KFS
• Kansli
• Nationellt råd

• Regional styrgrupp
• Processledare
• Arbetsgrupper

• Lokala styrgrupper:
• Sydnärke
• Örebro - Lekeberg
• Karlskoga - Degerfors
• Norra länsdelen
• Programråd & arbetsgrupper
• Yrkesambassadörer

Regionala mål 2012-2017
•
•
•
•

Öka andelen utbildade
Öka kvaliteten på utbildningarna
Öka attraktiviteten och höja kvaliteten i arbetslivet
Säkerställa den regionala samordningen av Vård- och
omsorgscollege Örebro län på längre sikt

Konkreta frågor vi arbetar med:
•
•
•
•
•
•
•

Information och marknadsföring
APL (praktik) och handledarutbildning
Validering
Karriärvägar för medarbetare, YH-ansökningar
Språk och integration
Genus och jämställdhet
Kompetensutveckling för utbildningsanordnare

•

Arbetslivets inflytande på utbildningarna

Effekter
 Många sökanden till vård och omsorg på komvux, något fler sökanden
till Vård- och omsorgsprogrammet (gymnasiet)
 Ökad status, fler får en breddad och nyanserad bild av branschen
 Branschanpassade utbildningar
 Tydlighet kring anställningsbarhet, regionala branschkrav
 Uppdaterade och kompetenshöjda vårdlärare och studie- och
yrkesvägledare
 Kvalitetssäkrade riktlinjer kring handledarutbildning och validering
 Delaktighet i ett nationellt ESF-projekt
 Flernivåstyret gör det möjligt att lyfta frågor till rätt fora
 Det bir lättare att hitta varandra ”i vardagen”
 Mandat till samverkan - utifrån samarbets- och finansieringsavtal

Certifiering
Medlemskap och certifiering ges till de aktörer som
uppfyller kvalitetskriterier från föreningen Vård- och
omsorgscollege
Vård- och omsorgscollege Örebro län är regionalt
certifierade 2012-2017
Med certifiering följer samverkans- och finansieringsavtal
Nu står vi inför en återcertifiering 2018-2022!

KS 2017-358
2017-05-31

KS 2017-363

KS 2017-365
2017-06-01

