
 

 

 

KALLELSE TILL TILLVÄXTUTSKOTTET 

 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med tillväxtutskottet, tisdag den 5 december 

2017, kl. 8:30 i Masugnspipan, masugnen. 

 

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller 

rakvatten! 

 

Irja Gustavsson Malin Ekholm 

Ordförande Sekreterare 

  

 Ledamöter 

Irja Gustavsson, ordförande (S) 

Jonas Kleber, v ordförande (C) 

Jonas Bernström (S) 

Dan Walterson (S) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Jan Hansson (M) 

Virosa Viberg (SD) 

 
 

 Ersättare 

Daniel Andersson (S) 

Kristine Andersson (S) 

Linda Svahn (S) 

Jenny Larsson (C) 

Ingrid Åberg (KD) 

Inger Griberg (MP) 

Mats Seijboldt (SD) 
 

 

Föredragningslista    

Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid 

 Val av justerare 

Förslag: Pär- Ove Lindqvist (M) 

med Jonas Kleber (C) som ersättare. 

Justering sker den 12 december 

2017 kl. 15.00 på sekreterarens rum. 
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1. Tillväxtförvaltningens budget 2018 

VP 2019-2020  

KS 

2017/425 

Anette Persson 08.30 

2. Tillväxtutskottets 

månadsuppföljning november 2017  

KS 

2017/151 

Anette Persson  



 

 

3. Lägesrapport om samarbetet för 

ombyggnation av Frövi Bangård  

AKK201

5/162 

Gunnar Jaxell  08.45 

4. Utformning av vändplan i 

Guldsmedshyttan 

AKK201

6/86 

Gunnar Jaxell  

5. Ny detaljplan för delar av 

vändplanen i Guldsmedshyttan  

KS 

2017/396 

Gunnar Jaxell  

6. Stängning av plankorsning i 

Lindesbergs tätort 

AKK201

6/396 

Gunnar Jaxell  

7. Redovisning av extratjänster jan-okt 

2017  

 Emil Chandorkar 09.15 

8. Redovisning av statistik på in- och 

utflödet på arbetsmarknadsenheten 

och utbildningsenheten  

 Emil Chandorkar 09:30 

9. Information om Fritidsbanken  AKK201

6/123 

Emil Chandorkar, Ethel 

Andersson & Jonas 

Andersson 

09.45 

10. Höjning av aktivitetsbidrag för 

föreningar år 2018  

KS 

2017/428 

Jonas Andersson 10.15 

11. Hyresavtal med Fellingsbro 

Kraftsportklubb år 2018 

KS 

2017/429 

Jonas Andersson  

12. Redovisning av integrationsbidrag 

till föreningslivet år 2016 

 Jonas Andersson  

13. Kulturpolitiskt program i 

Lindesbergs kommun 

AKK201

6/278 

Christer Pilblad  10.45 

  



14. Lägesrapport om

bryggprogrammet i

Lindesberg kommun

AKK2016/338 Representant 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen 

11.15 

15. Planbesked Dalkarlshyttan

1:1 med flera i Lindesbergs

kommun

KS 2017/426 Per Lilja 11.40 

16. Lägesrapport

arkitekttävling Flugparken

KS 2017/260 Kristine Andersson 

17. Meddelanden
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1. Tillväxtförvaltningens budget 2018 VP 2019-2020



    
 

 

Nämndernas budget 

2018 VP 2019-2020 
Tillväxt 

 
  

2017-11-28

KS 2017/425-1
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Innehållsförteckning 

1 Budgetram  2018-2020 ..................................................................... 3 
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Fördelning av Tillväxtförvaltningens budgetram för driftbudget 2018 och VP 2019–2020 under 

förutsättning att kommunfullmäktige antar föreslagen fördelning av budgetram den 13 december 

2017. Budgetramen kommer att ändras med kompensations för höjda arbetsgivaravgifter, 

korrigerade lokalvårdskostnader och organisationsförändringar. 

 

1 Budgetram 2018–2020 

Nettoram Mnkr Budget 2017 Budget 2018 VP 2019 VP 2020 

Kommunikation 8,0 5,4 5,4 5,4 

Vägbidrag 1,6 1,6 1,6 1,6 

Turism 1,9 1,9 1,9 1,9 

Näringslivsenhet 11,1 11,4 11,4 11,4 

Exploatering  

och fastigheter 
5,7 

4,8 4,8 4,8 

Anläggningar, hyror 19,4 19,4 19,4 19,4 

Föreningsbidrag 4,4 4,4 4,4 4,4 

Administration, kultur 0,9 0,9 0,9 0,9 

Programverksamhet 1,5 1,5 1,5 1,5 

Biblioteksverksamhet 11,3 11,3 11,3 11,3 

Museiverksamhet 1,9 1,9 1,9 1,9 

Samverkansenhet 9,3 9,3 9,3 9,3 

Utbildningsenhet 8,4 8,9 8,9 8,9 

Arbetsmarknadsenhet 9,0 7,5 7,5 7,5 

Effektivisering 1%   -0,9 -0,9 

Totalsumma 94,4 90,2 89,3 89,3 

För att finansiera ökat anslag för personalkostnader (1,2 mnkr), Komvux (1,2 mnkr) har 

omdisponering av budgetramarna gjorts inom förvaltningen. 

Det har skett genom att reducera verksamheterna mark- och exploatering (-0,9 mnkr), 

landsbygdsutveckling (-0,9 mnkr) samt arbetsmarknadsåtgärder (-0,6). 
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2. Tillväxtutskottets månadsuppföljning november 2017 

Handlingar tilkommer 
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3. Lägesrapport om samarbetet för ombyggnad av Frövi Barngård

.



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (30)  
 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2017-05-31  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 97/2017   Dnr: AKK2015/162 
 
Information om samarbetet för ombyggnation av Frövi Bangård  

Tillväxutskottets beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 
 
Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell ger en aktuell lägesrapport kring pågående 
samverkan mellan Trafikverket, Region Örebro län och Lindesbergs kommun för 
ombyggnad av Frövi bangård. Kontinuerliga möten pågår med Trafikverket och 
projektet går enligt planerna.  
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar: 

Tillväxtutskottet tackar för informationen  

 

________ 

 

 
  



  Tillväxtutskottet 

 

Protokoll 32 (32) 

Sammanträdesdatum:  

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 71   Dnr: AKK2015/162 
 

Lägesrapport om samarbetet för ombyggnation av Frövi 

Bangård  

Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och uppmanar deltagande politiker att 

bedriva påverkansarbete gentemot partikamrater på riksnivå.  

 

Uppdrar till infrastrukturansvarig att ta fram information om Frövi bangård. 

Informationen ska redovisas på tillväxtutskottets sammanträde den 31 maj 2017.   

Ärendebeskrivning 
 

Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell ger en aktuell lägesrapport kring pågående 

samverkan mellan Trafikverket, Region Örebro län och Lindesbergs kommun för 

ombyggnad av Frövi bangård.  

Det pågår bland annat arbete från Trafikverket att bygga ”fri höjd” av viadukten 

vid Frövifors bruk. Lindesbergs kommun kommer bygga en ny väg som 

förbinder Norra Järnvägsgatan med Fröviforsvägen, cirka 600 meter ny väg.  

Trafikverket arbetar även med att bygga en gång- och cykelbro över järnvägen. 

Det planeras också en byggnation av staket vid resecentrum.   

 

Förutsättningen för att projektet ska fullföljas är att staten inkluderar 

ombyggnationen av Frövi Bangård i den kommande Nationella Infrastruktur-

planen 2018-2029. 

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och uppmanar deltagande politiker att 

bedriva påverkansarbete gentemot partikamrater på riksnivå. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar:  

 

Besluta enligt förvaltningens förslag till beslut med tillägg: 

 

 Uppdra till infrastrukturansvarig att ta fram information om Frövi 

bangård. Informationen ska redovisas till tillväxtutskottets sammanträde 

den 31 maj 2017. 
______ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Tillväxtförvaltningen  



  Tillväxtutskottet 

 

Protokoll 33 (32) 

Sammanträdesdatum:  

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

2017-03-28  Dnr AKK2015/162 

Näringslivsenheten 

Gunnar Jaxell 

  0581-81203 

Gunnar.Jaxell@lindesberg.se 

Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro   Organisationsnr 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 
711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se 

Tillväxtutskottet 

Lägesrapport om samarbettet för ombyggnation av Frövi 

Bangård  

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och uppmanar deltagande politiker att 

bedriva påverkansarbete gentemot partikamrater på riksnivå. 

Ärendebeskrivning 

Redan 2010 började kommunen utreda om det kunde anordnas en 

omlastningsplats någonstans i Lindesbergs kommun för att underlätta för 

företagen att flytta över gods från Lastbil till tåg och vice versa. 

Den utredningen gällde i första hand Gusselby, men focus vändes mer och mer 

mot Frövi. 

April 2013 kontaktades kommunen av Billerudkorsnäs som redovisade sina 

utbyggnadsplaner och därmed kommande behov av ökade både in- och 

uttransporter. Antalet ytterligare lastbilar som skull bli aktuella på vägarna runt 

Frövi kunde räknas i 10.000 tal och skulle både slita på vägarna såväl som 

miljön.  

Av den anledningen kontaktades Trafikverket och en arbetsgrupp bestående av 

representanter för företag i Frövi, Lindsbergs kommun, Region Örebro län (I 

början Örebro läns landsting) och Trafikverket började skissa på en ombyggnad 

av bangården i Frövi. 

Till dags dato finns både en funktionsutredning, en ÅVS (Åtgärdsvalsstudie), 

SEB (Samhällsekonomisk beräkning), en AKJ (Anläggningsspecifika krav 

järnväg) och diverse andra mindre utredningar samt en preliminär 

överenskommelse om hur ekonomin runt ombyggnationen skal fördelas. 

I nuvarande utformning så fördelar sig kostnaderna för projektet så att 

Lindesbergs kommun bekostar byggandet av ny väg (Dragning som Axels väg), 

samt lämnar en medfinansiering om 13 MKR till ombyggnationen av Bangården. 

Region Örebro län har i beslut avsatt 31 MKR som medfinansiering ur 

Länstransportplanens medel och Trafikverket förväntas bekosta resterande 

investeringar. 

De rör sig om fördjupning av viadukten från väg 831 upp mot Frövifors bruk, 

bekostande av en GC-bro över järnvägen samt stängsling på båda sidor om 
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bangården för att förhindra banspring, vilket idag är en stor riskfaktor i försöken 

att förhindra olyckor på området. 

Förutsättningen för att projektet ska fullföljas är att Staten inkluderar 

ombyggnationen av Frövi Bangård i den kommande Nationella Infrastruktur-

planen 2018-2029. 

 

Ärendets beredning  
 

Ärendet har varit föremål för beslut i såväl kommunen som Region Örebro län. I 

avvaktan på att projektet inkluderas i den kommande Nationella planen 2018-

2029 har ett antal sammanträden, beredningar och uppvaktningar genomförts. 

 

Bland annat har Infrastukturministern, Generaldirektören för Trafikverket samt 

Regionchefen för Trafikverket Öst uppvaktats, flera av dem vid mer än ett 

tillfälle. 

 

Regelbundna möten hålls i projektgruppen där undertecknade ingår. Vidare hålls 

kontakter med de företag som primärt kommer att nyttja bangården när den är 

ombyggd. 

 

När det gäller Trafikverket så har flera avdelningar varit inblandade i processen. 

Bland annat har trafikklarerare i Hallsberg uttryckt sig positivt till de planerade 

åtgärderna i Frövi som kommer att innebära bättre kapacitet i Hallsberg. 

 

Projektet beräkas kosta ca 200 MKR, bortsett från den kostnad som Lindesbergs 

kommun har när man bygger om GC-vägen Axels väg till riktig väg. 

 

För närvarande har Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att komma med 

förslag till placering och gestaltning av den kommande GC-bron i centrala Frövi, 

över järnvägsområdet. 

 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

Näringslivsenheten har en längre tid arbetat för att en ombyggnad av Frövi 

Bangård ska komma till stånd. Huvudanledningen är att BillerudKorsnäs i Frövi 

succesivt ökar sin kapacitet för att stärka sin position och svara mot den allt 

större efterfrågan på deras produkter som finns. 

 

På orten arbetar även ett logistikföretag som försöker att fylla returtågen med 

gods som letar sin väg från kontinenten till Svenska konsumenter. De fyller i 

dagsläget ca 55% av returtågen, men har ambitionen att ökan andelen, samtidigt 

som man försöker hänga med i ökningstakten när BillerudKorsnäs ökar sin 

produktion. 

 

Förvaltningen fortsätter att delta i planerade möten samtidigt som man deltar i 

påverkansprocesser där så chans ges. 
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För att nå målet torde ett politiskt påverkansarbete drivas gentemot partikamrater 

i framförallt Trafikutskottet men även mot Regeringsledamöter för att 

ombyggnationen av Frövi Bangård ska ingå i den Nationella infrastukturplanen 

från år 2018 och framöver. 

 

 

 

 

Merit Israelsson  Gunnar Jaxell 

Förvaltningschef   Handläggare 



LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Tillväxtutskottet  2015-04-14 

 

    Justerande Utdragsbestyrkande 

1 

 

TU § 41 Dnr. 2015/162 

 

Samarbete för ombyggnad av Frövi bangård 

 
Beslut  

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Stabsekonom Gunnar Jaxell informerar tillväxtutskottet om pågående 

samaverkan mellan Trafikverket, Region Örebro län och Lindesbergs 

kommun för ombyggnad av Frövi bangård. 

 

Frövi bangård består av två genomgående spår, 3 mötesspår och ytterligare 

två uppställningsspår. Längderna varierar mellan 280 och 650 meter. Från 

spår 3 utgår ett industrispår upp till BillerudKorsnäs för anläggning. 

 

I anknytning till BillerudKorsnäs verksamhet har Essinge Rail etablerat 

verksamhet som returfrakt-transportör. 55 % av de tågsätt som 

BillerudKorsnäs levererar sina färdigprodukter med fylls. Verksamheten 

har vuxit snabbt och i och med BillerudKorsnäs investeringar i högre 

kapacitet, kommer det finnas flera returtåg att fylla. Troligtvis behövs 

större ytor för mottagandende av returfrakter. 

 

BillerudKorsnäs och Essinge Rails tåg parkeras på mötesplatsen i 

Vanneboda och rangeras efter bästa förmåga på de korta mötesspåren. Det 

innebär att huvudspåren används tämligen ofta och därmed försämras 

kapaciteten radikalt på linjen förbi Frövi. 

 

En bangårdsutbyggnad som tillåter tågsätt  upp till 740-750 meter kommer 

att höja kapaciteten på linjen och dessutom kan tågsätt gå från Frövi till 

kontinenten utan att behöva rangeras i båda Hallsberg och Malmö. 

Tidsvinsten beräknas till ca 2,9 dygn. För att kunna genomföra eventuella 

investeringar kommer medel att tillföras från Trafikverket, Region Örebro 

län och Lindesbergs kommun. BillerudKorsnäs är delaktiga i den del som 

Lindesbergs kommun bidrar med. 

 

Utöver själva bandelen kommer Trafikverket att bygga ”fri höjd” i 

viadukten på antingen Fröviforsvägen eller på Bergslagsvägen i frövi. 

Lindesbergs kommun kommer att bygga en ny väg som förbinder Norra 

Järnvägsgatan med Fröviforsvägen, cirka 600 meter ny väg. Tillsammans 

ersätter de två åtgärderna stängningen av plankorsningen vid 

Stenfallsgatan. 

 

_________ 

 



Sida 5 av 18

4. Utformning av vändplan Guldsmedshyttan



  Tillväxtutskottet 

 

Protokoll 5 (25) 

Sammanträdesdatum:  

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 155/17   Dnr: AKK2016/86 

 

Utformning av vändplan Guldsmedshyttan 

Beslut 

Ärendet återremitteras till ordförande i tillväxtutskottet för inhämtande av 

information om nya förslaget från markägaren för vändplan Guldsmedshyttan. 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtutskottet beslutade den 31 maj 2017 § 99 att uppdra till 

infrastrukturansvarig och trafikingenjör att ta fram förslag till beslut till vändplan 

Guldsmedshyttan till sammanträdet den 15 augusti 2017. 

 

Den 22 augusti 2017 § 114 beslutade tillväxtutskottet att ge infrastrukturansvarig 

i uppdrag att fortsätta arbetet med Vändplan Guldsmedshyttan och informera 

boende i närområdet. Information om hur arbetet har gått ska presenteras på 

tillväxtutskottets sammanträde den 3 oktober. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 3 oktober 2017 § 136 att återremittera ärendet till 

infrastrukturansvarig för att utreda vidare om ett förslag till vändplan 

Guldsmedshyttan efter samtal med Länstrafiken och företag som är lokaliserade 

runt vändplanen. Förslaget ska redovisas på tillväxtutskottet sammanträde den 8 

november. 

Den 31 oktober 2017 inkom infrastrukturansvarig med en tjänsteskrivelse där 

förvaltningen föreslår att anta utformning av vändplan Guldsmedshyttan.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 

 Antar förslag till utformning av vändplan Guldsmedshyttan 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att förvärva relevant 

markområde. 

 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att ombesörja 

projektering samt upphandla och genomföra ombyggnation efter att 

relevant detaljplanförändring vunnit laga kraft.   









  Tillväxtutskottet 

 

Protokoll 6 (25) 

Sammanträdesdatum:  

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 

 Ärendet återremitteras till ordförande i tillväxutskottet för inhämtande av 

information om nya förslaget från markägaren för vändplan 

Guldsmedshyttan 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd:  

Ordförande i tillväxtutskottet 
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5. Ny detaljplan för delar av vändplanen i Guldsmedshyttan



  Tillväxtutskottet 

 

Protokoll 5 (25) 

Sammanträdesdatum:  

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 156/17   Dnr: KS 2017/396 

 

Ny detaljplan för delar av vändplanen i Guldsmedshyttan  

Beslut 

Ärendet bordläggs till tillväxutskottets sammanträde den 5 december 2017. 

Ärendebeskrivning 

Från år 201 har kommunen arbetat med att ta fram förslag för att lösa 

trafiksituationen vid vändplanen i Guldsmedshyttan. Förvaltningen inkom den 31 

oktober 2107 med ett förslag till nya vändplanen Guldsmedshyttan. Förslaget 

innebär förvärv av mark från fastighetsägare i anslutning till vändplanen samt 

disponering av parkmark för parkeringsändamål. 

För att förslaget ska kunna beslutas behövs det en ny detaljplan för delar av 

vändplanen.  

Den 31 oktober 2017 inkom infrastrukturansvarig med en tjänsteskrivelse för 

antagande.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 

 Förvärva mark i anslutning till vändplanen i Guldsmedshyttan som 

behövs för att genomföra en ny bussangröring och utökat antal 

parkeringsplatser.  

 

 Hemställa hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att prioritera 

och påbörja en ny detaljplan för området i anslutning till nuvarande 

vändplan som kommer att ianspråktas i enlighet med den disposition av 

ytorna som framgår av tillstrykt skissförslag.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 

 

 Ärendet bordläggs till tillväxutskottets sammanträde den 5 december 

2017. 

 

_____ 

 
Meddelas för kännedom: 

Infrastrutturansvarig  
 



   

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

2017-10-11 Dnr   2017/396-1 

 

  

 Näringslivsenheten 

Gunnar Jaxell 

 0581-81203 

Gunnar.Jaxell@lindesberg.se 

 

 

 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon/fax  E-post/www Giro                            Organisationsnr   
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 
711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se 

Tillväxtutskottet 
   Kommunstyrelsen 

 

Beställning av ny Detaljplan för delar av vändplanen i 

Guldsmedshyttan 

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta: 

 Förvärva mark i anslutning till vändplanen i Guldsmedshyttan som 

behövs för att genomföra ny bussangöring och utökat antal 

parkeringsplatser. 

 Hemställa hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att prioritera 

och påbörja en ny detaljplan för området i anslutning till nuvarande 

vändplan som kommer att ianspråktas i enlighet med den disposition av 

ytorna som framgår av tillstyrkt skissförslag. 

Ärendebeskrivning 

Under ett antal år har kommunen presenterat olika förslag för att lösa 

trafiksituationen på vändplanen i Guldsmedshyttan.  

Bakgrunden har varit flera olika faktorer som tillsammans medfört stora risker 

för allvarlig olycka i området. Bland annat parkering av långtradare, 

parkeringsplatser där man backar ut i vägbanan och en busshållplats och en 

skolskjutshållplats som inneburit att bussarna tvingats in på vändplanen för att 

bereda resandeutbyte. 

Sedan något år tillbaka finns ett påpekande från Arbetsmiljöverket att åtgärd 

måste vidtas om förbud för busstrafik i området inte ska förbjudas. I avvaktan på 

sådana åtgärder har spärrmålning genomförts för att försöka hindra bilister och 

lastbilschaufförer att parkera framför busshållplatserna. 

Ett tidigare förslag innebar ny detaljplan norr om Herrgårdsvägen strax väster 

om vändplanen.  

Efter klagomål drogs ansökan tillbaka. 

Flera andra förslag för att lösa problematiken inom ramen för vändplanen har 

tagits fram och samråd har genomförts med kringboende och företag i området 

 



   
 

 2 (2)  

 

Ärendets beredning 

När ärendet först aktualiserades för flera år sedan beslutade kommunen att 

ansöka om delfinanisering från de medel som finns inom ramen för 

Länstransportplanen. Ansökan beviljades men investeringen har inte kunnat 

fullföljas pga synpunkter från allmänheten och företagen i området. 

 

Under hösten har ett förslag tagits fram av ÅFkonsult som efter samråd 

modifierats och efter förnyat samråd accepterats. 

 

Förslaget innebär förvärv av mark från en av fastighetsägarna i anslutning till 

vändplanen samt disponering av parkmark för parkeringsändamål. 

 

Både disponeringen av parkmarken och förvärvet av privatmark som ska 

användas som allmän platsmark kräver enligt Stadsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen förändring av detaljplanen för området. 

 

Framtagande av en ny detaljplan för vändplansområdet i Guldsmedshyttan finns 

inte bland de objekt som tidigare har prioriterats av Tillväxtutskottet vid 

beställning hos Samhällsbyggnad Bergslagen planupprättare. 

 

 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslut 

Efter framtagande av ett flertal förslag till hur vändplanen i Guldsmedshyttan 

kan disponeras för att minimera risken för olyckor, men även för att öka antalet 

parkeringsplatser, ordna en säkrare angöring för bussar och tillåta 

korttidsparkering för långtradare finns en accept för det senaste förslaget. 

 

Förvaltningen föreslår därför att dels förvärva angränsande mark som behövs för 

bussangöring och parkeringsplatser, dels beställa en ny detaljplan för området 

som möjliggör ombyggnationen. 
 

 

 

Christer Lenke  Gunnar Jaxell  

Förvaltningschef   Handläggare 
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6. Stänging av plankorsning i Lindesbergs tätort - Schrödersbacke



AKK2016/396-14

2017-11-01





  Tillväxtutskottet 

 

Protokoll 7 (16) 

Sammanträdesdatum:  

2017-09-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 119/2017   Dnr: AKK2016/396 

 

Information om workshop stängning av plankorsning i 

Lindesbergs tätort 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och ger i uppdrag till 

infrastrukturansvarig att samordna en workshop den 3 oktober 2017.  

Ärendebeskrivning 
 

Trafikverket kontaktade Lindesbergs kommun under 2016 för att undersöka 

möjligheten till att stänga plankorsningen över järnvägen, där Kristinavägen och 

Schröders backe möts. Trafikverket vill att två tåg ska kunna korsa varandra vid 

plankorsningen över järnvägen. 

 

Trafikverkets regelverk innebär att plankorsningar inte får förekomma där man 

iordningställer för samtidighet. Trafikverket föreslår att plankorsningen stängs 

och istället anlägga en gång- och cykelbro över järnvägen. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 8 november 2016 § 149: 

 

 Remittera ärendet till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen för inhämtande av 

synpunkter på en eventuell stängning av plankorsningen vid Schröders 

backe. 

 

 Uppdrog till förvaltningen att beställa en utredning av trafikflödet över 

spåret och runt omkring spåret, även inkluderat cyklister och fotgängare 

samt ordna ett öppet dialogmöte med Trafikverket för allmänheten.    

 

Den 16 december 2016 inkom ett beslut med remissyttrande från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. I yttrandet framhålls det att en 

kortsiktig och långsiktig planering ska göras innan beslut kan fattas om 

stängning av plankorsning. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 31 maj 2017 § 96 att ge infrastrukturansvarig i 

uppdrag att starta en workshop efter sommaren 2017.  

 

Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell informerar utskottet om det pågående arbetet 

med stängning av plankorsningen samt arbetet kring workshopen. 

 



  Tillväxtutskottet 

 

Protokoll 8 (16) 

Sammanträdesdatum:  

2017-09-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxutskottet beslutar: 

 

 Tackar för informationen och ger i uppdrag till infrastrukturansvarig att 

samordna en workshop den 3 oktober 2017.  

 

 

_______ 

 
Meddelas för åtgärd:  

Infrastrukturansvarig 
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7. Information om extratjänster
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8. Redovisning av statistik på in- och utflödet på arbetsmarknadsenheten 
och utbildningsenheten



1

2

3

4

5

6

7

Män Kvinnor
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0
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3

4

Flyttat till
annan

kommun

Arbete Föräldraledig Utskriven pga
ingen

progression

Deltagare som avslutat, 8 st

Månadsrapport sfi november 2017



Tillväxtförvaltningen 2017-11-30

Avslutslista, ärenden
Sortering: Orsak
Urval: ÄrendeSlut fr.o.m: 2017-01-01 ÄrendeSlut t.o.m: 2017-10-31 Enhet: AME.

Antal Varav kvinnor mänAvslutsorsak Procent
Aktivitet slut 3 1 2 1,5
Annan planering 7 1 6 3,5
Arbete 18 6 12 9
Arbete med stöd 27 12 15 13,6
Avbrutit egen begäran 7 2 5 3,5
Egen försörjning 7 5 2 3,5
Flyttat från kommunen 6 5 1 3
Föräldraledighet 2 2 0 1
Pension 1 1 0 0,5
Sjukskrivning 5 2 3 2,5
Studier 12 5 7 6
Timanställning, egen försörjning 3 1 2 1,5
Åter uppdragsgivare 101 46 55 50,8

Totalt antal avslut: 199 89 110 99,9

Tillväxtförvaltningen
Sinderstalpsvägen 1
711 31 Lindesberg

Sinderstalpsvägen 1 0581-81000 Sid 1



Tillväxtförvaltningen 2017-11-30

Personlista
Urval: Personer: Aktuella.
Sortering: Personnr

Antal personer:
Varav kvinnor: Varav män:

Antal ärenden:
116 52 64
116

Antal aktiviteter: 152
52 64
68 84

Tillväxtförvaltningen
711 31 Lindesberg

Sinderstalpsvägen 1 0581-81000
Sinderstalpsvägen 1

Sid 1



Tillväxtförvaltningen 2017-11-30

Ärendelista
Urval: Period: 2017-01-01 - 2017-10-31. Enhet: AME.
Sortering: Ärende

Ärende Antal ärenden Varav kvinnor Varav män
Arbetsträning 43ARB 21 22
Arbetsträning med 39ARB+ 16 23
Extratjänst 75% är fullt utbud 16EXTRA 9 7
Jobbsökaraktivitet 99JSA 46 53
Kartläggningsfas 11Inkorg 8 3
Kom i Jobb 10KOM 4 6
Offentligt Skyddad 11OSA 1 10
Sysselsättning 54SYS 21 33
Traineejobb 1TRA 0 1
Ungdomsgarantin inom AF 8UGA 4 4
Utbildningskontrakt 2UTBK 0 2

Totalt antal ärenden: 294
Varav kvinnor: 130
Varav män: 164

Tillväxtförvaltningen
Sinderstalpsvägen 1
711 31 Lindesberg

Sinderstalpsvägen 1 0581-81000 Sid 1
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9. Information om fritidsbanken



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (26)  
 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2017-10-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 130/2017   Dnr. AKK2016/123 
 
Information om fritidsbanken  

Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Kristine Andersson (S) föreslår i en motion daterad den 22 mars 2016 att 
Lindesbergs kommun ska starta en verksamhet för utlåning av sport- och 
fritidsutrustning som ett steg i att ge flera en möjlighet till en aktiv fritid. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2016 § 59 att remittera motionen till  
kommunstyrelsen.  
 
Motionen remitterades den 25 maj 2016 till tillväxtutskottet för yttrande.  
Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom med en tjänsteskrivelse den 26  
augusti 2016 där det framkommer att information om Fritidsbanken som 
koncept.  
 
Tillväxtutskottet beslutade den 6 september 2016 § 123 att ge förvaltningschefen  
i uppdrag att utreda förutsättningarna att starta en Fritidsbank eller liknande  
verksamhet i Lindesbergs kommun. 
 
Den 31 maj 2017 § 90 beslutade tillväxtutskottet att: 
 

 Arbetsmarknadsenheten, fritidskonsulent samt funktionsstöd – daglig 
verksamhet uppdras att starta en fritidsbank inom befintlig budget och ha 
målet att involvera ideella föreningar i det fortsatta arbetet.  

 Lägesrapport om det fortsatt arbetet ska ske på tillväxtutskottets 
sammanträde den 5 december 2017.  

 Finansiering för uppstart av fritidsbanken tas från befintlig budgetram. 
 
Fritidskonsulent Jonas Andersson tillsammans med enhetschef för 
arbetsmarknadsenheten Emil Chandorkar informerar utskottet om arbetet med 
insamlingen av material till fritidsbanken. Den 10 september 2017 var det en 
insamling av utrustning för allmänheten, totalt inkom ungefär 1 ton utrustning.   
 
 
 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (26)  
 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2017-10-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  
 

 Tackar för informationen  
 
 
_____ 

 
 
 
  



  Tillväxtutskottet 

 

Protokoll 30 (30) 

Sammanträdesdatum:  

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 90/2017   Dnr: AKK2016/123 

 

Uppstart av fritidsbanken i Lindesbergs kommun 

Tillväxtutskottets beslut 

 

Arbetsmarknadsenheten, fritidskonsulent samt funktionsstöd – daglig 

verksamhet uppdras att starta en fritidsbank enligt befintlig budget och ha målet 

att involvera ideella föreningar i det fortsatta arbetet.  

 

Lägesrapport om det fortsatt arbetet ska ske på tillväxtutskottets sammanträde 

den 5 december 2017.  

 

Finansiering för uppstart av fritidsbanken tas från befintlig budgetram.  

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att utskottet beslutar: 

 

 Ge arbetsmarknadsenheten, fritidskonsulent samt funktion stöd – 

daglig verksamhet att fortsätta utreda vidare att starta en Fritidsbank i 

Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning  

Kristine Andersson (S) föreslog i en motion daterad den 22 mars 2016 att 

Lindesbergs kommun ska starta en verksamhet för utlåning av sport- och 

fritidsutrustning som ett steg i att ge flera en möjlighet till en aktiv fritid. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2016 § 59 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen. 

 

Motionen remitterades den 25 maj 2016 till tillväxtutskottet för yttrande. 

Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom med en tjänsteskrivelse den 26 

augusti 2016 där det framkommer att information om Fritidsbanken som 

koncept. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 6 september 2016 § 123 att ge förvaltningschefen 

i uppdrag att utreda förutsättningarna att starta en Fritidsbank eller liknande 

verksamhet i Lindesbergs kommun. 

 

Enhetschef för arbetsmarknadsenheten inkom med en tjänsteskrivelse den 30 maj 

2017 för antagande.  



  Tillväxtutskottet 

 

Protokoll 31 (30) 

Sammanträdesdatum:  

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att fritidsbanken ska organiseras som en ideell 

förening.  

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar:  

 

 Arbetsmarknadsenheten, fritidskonsulent samt funktionsstöd – daglig 

verksamhet uppdras att starta en fritidsbank enligt befintlig budget och ha 

målet att involvera ideella föreningar i det fortsatta arbetet.  

 

 Återraport med en lägesrapport ska ske till utskottet den 5 december 

2017.  

 

 Finansiering för uppstart av fritidsbanken tas från befintlig budgetram.  

 

 

_______ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten 

Fritidskonsulent  

Chef för funktionsstöd – daglig verksamhet 

 

För kännedom:  

Socialförvaltningen 

Socialnämnden  

 

  



  Tillväxtutskottet 

 

Protokoll 32 (30) 

Sammanträdesdatum:  

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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10. Höjning av aktivitetsbidrag för föreningar år 2018



Postadress Besöksadress Telefon/fax  E-post/www Giro Organisationsnr:  
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se   

    TJÄNSTESKRIVELSE 

     

    2017-11-23  Dnr KS 

2017/428-1  

 
Tillväxtförvaltningen 

Jonas Andersson 

0581-811 66 

jonas.andersson@lindesberg.se   Tillväxtutskottet.  

 

Höjning av aktivitetsbidraget till föreningar 

 
Förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår utskottet besluta 

• Att höja aktivitetsbidraget genom att öka bidraget per 

deltagartillfälle från 7 till 10 kronor per tillfälle vilket innebär en 

total höjning av aktivitetsbidraget med ca 270 000 kronor per år. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Storleken av det kommunala aktivitetsbidraget ska motsvara vad 

Tillväxtförvaltningen får i hyresintäkter för idrottsanläggningar. 

Summan har fram till 2017 motsvarat ca 850 000 kronor per år. 

 

Under 2017 har en breddning av hyresintäkterna skett. Bl.a. har hyra 

införts för fotbollsanläggningar och Lindehov ishall. 

 

Hyresintäkten för de nya hyresobjekten uppgår totalt till ca 370 000 

kronor. Det innefattar hyra för fotbollsanläggningar med ca 260 000 

kronor, Lindehov ishall 90 000 kr och ca 20 000 kronor för 

styrketräningslokalen i Fellingsbro idrottshall. 

 

I samband med att KS fattade beslut om de nya taxorna för idrottlokaler 

togs även beslut om att 10 % av hyresintäkterna ska avsättas för inköp 

av material och utrustning till idrottshallar och fotbollanläggningar. 

 

Det kommunala aktivitetsbidraget betalas ut till föreningar i kommunen 

som bedriver verksamhet för barn och ungdomar 3-20 år. Bidrag 

beräknas på antalet sammankomster och deltagartillfällen. Bidraget är i 

dag 22 kronor per sammankomst och 7 kronor per deltagartillfälle. 

Antalet sammankomster och deltagartillfällen per år är ca 10 000 

sammankomster och 90 0000 deltagartillfällen. 

 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

 

Det ger mest effekt att höja ersättningen per deltagartillfälle från 7 till 10 

kronor. Bidraget för deltagartillfällen betalas ut till ledarledda 

gruppaktiviteter som har 3 till 30 deltagare.  

 

Höjningen gynnar de aktiviteter som har många deltagare per grupp. 

Alternativet är att höja bidraget för sammankomster eftersom det är 



 2 

samma bidrag oavsett hur många deltagare det är i gruppen. Det är 

dock mest rättvist att höja ersättningen per deltagartillfällen eftersom en 

stor grupp oftast behöver fler ledare och större lokaler. 

 

Konsekvenser 

 

Aktivitetsbidraget höjs med totalt ca 270 000 kronor per år och ca 

100 000 kr avsätts till inköp av utrustning till idrottsanläggningarna. 

 

 

 

Jonas Andersson    

 Fritidskonsulent 

 

 

 

Bilagor: 

Fördelning av aktivitetsbidraget 2016 

Hyreskostnader för fotbollsanläggningar 2017. 



Lindesbergs kommun

Aktivitesbidrag totalt 2016

Sammankomst: 22 kr/st. Deltagartillfällen: 7 kr/st

Belopp att

Förening Sam Pojkar i % Flickor i % Totalt utbetala

Aspa Gusselby Skytteförening 28 95 61% 60 39% 155 1 701

Bergslagens Klättersällskap 61 176 40% 262 60% 438 4 408

Fellingsbro Bordtennisklubb 29 187 89% 24 11% 211 2 115

Fellingsbro Frövi Idrottsklubb 223 1 440 91% 148 9% 1 588 16 022

Fellingsbro GOIF 411 2 944 82% 650 18% 3 594 34 200

Fellingsbro Gymnastikförening 133 340 23% 1 140 77% 1 480 13 286

Fellingsbro Innebandysällskap 41 351 81% 80 19% 431 3 919

Friluftsfrämjandet i Lindesberg 9 35 51% 33 49% 68 674

Frövi Gymnastikförening 162 986 63% 567 37% 1 553 14 435

Frövi Idrottsklubb 524 3 934 65% 2 136 35% 6 070 54 018

Frövi Judoklubb 440 3 869 56% 3 060 44% 6 929 58 183

Frövi Volleybollklubb 35 40 18% 183 82% 223 2 331

Föreningen Linde Ridskola 321 64 5% 1 349 95% 1 413 16 953

Grönbo Idrottsförening 181 482 44% 622 56% 1 104 11 710

Guldsmedshyttan Stråssa BK 240 332 17% 1 648 83% 1 980 19 140

Guldsmedshytte Sportklubb 415 4 180 91% 438 9% 4 618 41 456

IFK Lindesberg 622 4 378 73% 1 630 27% 6 008 55 740

LIF Lindesberg 1 744 9 449 57% 7 015 43% 16 464 153 616

Lindebygdens Orienteringsklubb 83 400 60% 272 40% 672 6 530

Lindesberg Volleybollklubb 739 309 5% 5 361 95% 5 670 55 948

Lindesbergs Allmänna Gymnastikförening252 1 293 42% 1 796 58% 3 089 27 167

Lindesbergs Folketshus och parkförening 46 262 57% 198 43% 460 4 232

Lindesbergs Handikapp Hästklubb 58 7 3% 259 97% 266 3 138

Lindesbergs Simsällskap 187 433 28% 1 116 72% 1 549 14 957

Lindesbergs Tennisklubb 108 321 80% 82 20% 403 5 197

Lindlövens IF 480 4 521 97% 146 3% 4 667 43 229

Löa Sportklubb 105 242 24% 755 76% 997 9 289

Nyckelby Idrottsförening 71 232 100% 0 0% 232 3 186

SHRA Lindesberg 2 12 100% 0 0% 12 128

Storå Bordtennisklubb 107 391 89% 48 11% 439 5 427

Storå Gymnastikförening 8 14 27% 37 73% 51 533

Storådalens Skidklubb 73 340 40% 518 60% 858 7 612

Stråssa By 13 172 45% 212 55% 384 2 974

Stråssa Gymnastikförening 467 42 1% 3 748 99% 3 790 36 804

Wedevågs Idrottsförening 454 2 310 67% 1 126 33% 3 436 34 040

Vedevågs Skytteförening 88 296 80% 72 20% 368 4 512

WSK Lindesberg Innebandy 744 5 903 67% 2 886 33% 8 789 77 891

Totalt 2016 9 704 50 782 56% 39 677 44% 90 459 846 701

Deltagartillfällen



Lindesbergs kommun
Avgifter för idrottsanläggningar 2017

Halv

Förening Årshyra årshyra Kvartal 3 Kvartal 4

Fellingsbro GOIF 57 600 28 800 14 400 14 400

Frövi IK 57 600 28 800 14 400 14 400

Guldsmedshyttan- Stråssa BK 54 000 27 000 13 500 13 500

IFK Lindesberg 72 000 36 000 18 000 18 000

Wedevågs IF 21 600 10 800 5 400 5 400

Summa 262 800 131 400 65 700 65 700

Fakturering
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11. Hyresavtal för Fellingsbro Kraftsportklubb år 2018



Postadress Besöksadress Telefon/fax  E-post/www Giro Organisationsnr:  
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se   

    TJÄNSTESKRIVELSE 

     

    2017-11-23  Dnr KS 

2017/429-1  

 
Tillväxtförvaltningen 

Jonas Andersson 

0581-811 66 

jonas.andersson@lindesberg.se   Tillväxtutskottet.  

 

Hyresavtal med Fellingsbro Kraftsportklubb för 

träningslokal i idrottshallen i Fellingsbro 

 
Förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår utskottet besluta 

• Att godkänna förslaget till hyresavtalet. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Fellingsbro Kraftsportklubb har under en lång tid kostnadsfritt fått nyttja 

en permanent lokal i idrottshallen i Fellingsbro. Eftersom lokalen ligger 

på ett skolområde har föreningen begränsad tillgång till lokalen. 

 

Föreningen har ca 100 medlemmar i åldern 15-80 år som regelbundet 

tränar i lokalen. Föreningen är en ren motionsförening som inte bedriver 

någon tävlingsverksamhet 

 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

 

Alla som vill hyra idrottslokaler i Lindesbergs kommun betalar en hyra 

för dessa lokaler. Av rättviseskäl ska alla föreningar betala hyra även om 

de är verksamma i en permanent lokal. 

 

Fellingsbro Kraftsportklubb har medverkat i framtagandet av 

avtalsförslaget och accepterat innehållet. 

 

Konsekvenser 

 

Avtalet löper på ett år i taget och kan sägas upp med tre månaders varsel. 

Hyran är satt till 27 750 kr per år. 

 

 

 

Jonas Andersson    

 Fritidskonsulent 

 

 

 

Bilagor: 

Förslag till hyresavtal med Fellingsbro Kraftsportklubb 



  Tillväxtförvaltningen  Hyreskontrakt 

Datum  

2017-11-22 

Kontraktsnummer  

2017/1 
Objekt/objektsnummer  
Ange nummer

Diarienummer  
Ange nummer 

Hyresvärd 

Lindesbergs kommun, tillväxtförvaltningen Organisationsnummer 

212000-2015 

Hyresgäst 

Fellingsbro Kraftsportklubb Org-/personnummer  

Klicka här för att ange text. 
Faktureringsadress  

Co Tarmo Harju, Bergsvägen 41 B 
Postnummer  

732 71 
Postadress  

Fellingsbro 

Lokalens adress 
Lokalen namn  

Ekbacken skola 
 Lokalens adress  

Sparstavägen 
Postadress  

732 71 Fellingsbro 

Lokalens användning 
Lokalen med tillhörande utrymmen uthyres, om inte annat anges i befintligt skick att användas till: 

Styrketräningsverksamhet. Se bilaga. 

Lokalens storlek 
Lokalen omfattar  

185 Kvm (hyran är 150 kr/kvm och år)  

Avtalstid 
Från och med den 2018-01-01 till och med 2018-12-31 

Uppsägning ska ske skriftligen och senast tre månader före hyrestidens utgång.  
Avtalet förlängs med 1 år om inte någon av parterna sagt upp det senast 3 månader för avtalstidens utgång.  

Hyra 
Kronor  

 27 750 kr per år utgörande  totalhyra  hyra exklusive nedan markerade tillägg

Indexjustering av hyran 

Indexjustering 

Hyrans betalning 
Hyran betalas mot faktura  

 årsvis  kalendermånads början  kvartalsvis  

Plusgiro nr  Bankgiro nr  

Nedsättning av hyran 

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden utför sedvanlig underhåll av de förhyrda lokalerna eller fastigheten  

Sign Sign 



 

   Tillväxtförvaltningen                     Hyreskontrakt  

Särskilda bestämmelser 

1. Omfattning 

Lokalen får under skolans läsår användas Måndaf-fredag 16.00-22.00 

    Lördag-söndag 08.00-22.00 

Under lovdagar när skolan inte har någon verksamhet får lokalen användas 08.00-22.00. Lokalen får 

inte användas på övriga tider om inte särskild överenskommelse skett med rektorn för Ekebackens 

skola. 

 

2. Hyrestagarens skyldigheter 

Hyrestagaren ansvarar och bekostar själva 

- för all städning av lokalen. 

- Inköp och underhåll för alla träningsredskap och andra inventarier. 

- Löpande invändigt underhåll av lokalen. 

- Vid användning under skollov ansvar föreningen även för all städning av omklädningsrummen. 

Det är inte tillåtet att använda utrymningstrappan som in- och utgång till lokalen. Den ska bara 

användas i nödsituationer. 

 

3. Ingår i hyran 

- Kostnader för el och uppvärmning. 

- Takbelysning. 

- Användning av omklädningsrum, toaletter och duschar. 

Vid större reperationer och eventuella ombyggnationer ska överenskommelse ske med Lindesbergs 

kommun. 

 

4. Doping, alkohol och droger 

Det är inte tillåtet att röka, förtärar alkohol eller andra droger i lokalen eller på skolområdet. 

Föreningen ska aktivet arbeta mot bruket av dopingpreparat genom att ständigt informera 

medlemmarna och delta i antidopingarbete och utbildningar som arrangeras av Örebro läns 

Idrottsförbund/Länsstyrelsen. Om det framkommer bruk att dopingpreparat bland föreningens 

medlemmar som regelbundet tränar i lokalen kan hyreskontraktet sägas upp med omedelbar verkan. 

 

5. I övrigt gäller kommunens ordningsregler för hyra av idrottslokaler. 

 

Underskrift  
 
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna 
lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.  
 

Ort och datum  

Lindesberg 2017-12-10 
 

Ort och datum  

      

Hyresvärd  

Lindesbergs kommun  
Hyresgäst  

Fellingsbro Kraftsportklubb  
 
 
 

Namnförtydligande  

Christer Lenke 
 

Namnförtydligande  



 

   Tillväxtförvaltningen                     Hyreskontrakt  

 

 

Bilaga. Ritning Fellingsbro Idrottshall med lokalen för styrketräning markerad i blått 
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12. Redovisning av integrationsbidrag till föreningar år 2016



Lindesbergs kommun

Integrationsbidrag till föreningslivet 2016

Sökt Erhållet

Bidragsmottagare belopp Nelopp Verksamhet

ABF Örebro län 224 000 Verksamhetsbidrag

BKT 123 963 Dränering av fotbollsplan Fritidsbyn

Energikällan 935 Aktiviteter för asylsökande från Allmänningbo

Fellingsbro GOIF 24 000 24 000 Orienteringsskola för utbildning i orientering av nyanlända och 

asylsökande

Fellingsbro GOIF 32 300 32 000 Fotbollsektionen, utrustning och deltagaravgifter 

Fellingsbro GOIF 27 000 13 000 Resa till större tävling och besök på Skara sommarland ca 30 med 

nyanlända och asylsökande 

Fellingsbro Röda korset 34 000 Nätverksaktiviteter med bland annat utbildningsresa till Sthlm

Frövi Idrottsklubb 80 000 80 000 Till största delen prova-på utrustning och material för fotboll, friidrott och 

skidor.

Föreningen Linde Ridskola 50 000 50 000 Möjliggöra att fler utlandsfödda barn och ungdomar kan delta i 

föreningens verksamhet. Projektet pågår fortfarande.

Grönbo Idrottsförening 21 000 21 000 Fotbollsaktiviteter tillsammans med asylsökande kvinnor boende på 

Båtshagen som deltagit i föreningens ordinarie verksamhet. Föreningen 

har ordnat transporter från Båtshagen vid varje träningstillfälle.

Guldsmedshyttan Stråssa BK 35 640 35 000 Fotboll för asylsökande. Ca 30 deltagare vid varje tillfälle under hösten 

2016

Guldsmedshyttans Röda Korskrts 54 000 54 000 Inköp av utrustning för att möjliggöra språkkurser med asylsökande

Guldsmedshytte Sportklubb 60 000 30 000 Skridskoåkning för asylsökande och utlandsfödda barn och ungdomar.

IFK Lindesberg 51 500 51 500 Fotboll för asylsökande

LIF Lindesberg 300 000 300 000 3-årigt projekt för att få fler utövare och ledare med utländsk bakgrund. 

Projektet pågår i 3 år.

Lindesbergs Tennisklubb 45 850 35 000 Tennis för nybörjare riktat till ca 15 barn av utländsk härkomst

Lindesbergs Tennisklubb 677 000 Ombyggnation tennisanläggningen och ny paddelbana

KS 2017-643



Lindesbergs kommun

Integrationsbidrag till föreningslivet 2016

Sökt Erhållet

Bidragsmottagare belopp Nelopp Verksamhet

Lindesbergs VBK 26 000 26 000 Utrustning, medlemskap måndagsträning för asylsökande killar/män

Röda Korset Lindesbergskretsen 31 000 31 000 Olika verksamheter för nyanlända och utlandsfödd framför allt kvinnor 

och flickor. Totalt har föreningen haft 584 besök under vintern 

2016/2017. Verksamheten pågår fortfarande.

Röda Korset Lindesbergskretsen 42 000 Lokalbidrag

Storå Bordtennisklubb 36 000 36 000 Bordtennisträning 2 gånger i veckan med ca 10-15 nyanlända och 

asylsökande barn och ungdomar som tränat tillsammans med svenska barn 

och ungdomar i Storå.

Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen 6 842 7 000 Aktiviteter riktade till boende i Hagaberg 8 torsdagar under sommaren 

2016 med 5-10 deltagare per gång

Södergren & Einarsson 1 850 Resakostnad för resa till Energikällan  asylboende i Allmänningbo

Södergren & Einarsson 17 150 Bussar från asylboenden till Lindessjönrunt

Wedevågs Idrottsförening 40 000 40 000 Inköp av prova-på utrustning för fotboll, friidrott och skidor. För att 

möjliggöra att barn och ungdomar med utländsk bakgrund kan delta i 

föreningens verksamhet.

Totalt 1 986 398
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Kulturpolitiskt program 

Lindesbergs kommun 

Programperiod 2018-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”På ett sätt såg vi en sak igår för att idag se 

annorlunda på hela upplevelsen, kulturen är levande och 

spänningen i morgondagens möjligheter väntar oss.” 

 

 

Inledning - Varför kultur? 

Lindesbergs kommun har idag ett brett utbud av kulturaktiviteter för både 

utövare och besökare. Ett rikt kulturliv gör en kommun attraktiv och 

stärker både invånarnas upplevda och reella livskvalitet. I programmet ingår 

både organiserad och icke organiserat kulturutövande. 

Kulturen är inte enbart kopplad till Lindesbergs kommun utan har även en samhörighet med region 

och stat, detta gör att kulturen får möjlighet till ett annat fokus där bredden skapar bättre 

förutsättningar att kunna erbjuda en bättre upplevelse, evenemang m.m. 

Därför är det viktigt att kulturen jobbar ihop både lokalt, regionalt och nationellt för att skapa den 

gemensamma känslan av gemenskap och samhörighet. 

AKK2016/278
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Samtidigt som det kulturpolitiska programmet tar upp flera områden så lämnar det flera områden 

orörda, detta innebär inte att de omnämna områdena inte är prioriterade utan det gör att 

dokumentet är levande i sig och ger utrymme för förändring i det kulturella utbudet.  

 

Lindesbergs kommun välkomnar och uppmuntrar evenemang oberoende om de är stora eller mindre 

tillställningar som arrangeras. 

 

Det kulturpolitiska programmet ska vara på fyra år, målet är att sjösätta det ett år efter varje ny 

mandatperiods början för att få en harmoni i programperioden. 

 

 

Vision – Ett kulturprogram för dåtiden, nutiden och framtiden. 

Lindesbergs kommun skall ha ett brett, levande och attraktivt kultur- och föreningsliv för alla. 

Kulturen skall vara en naturlig del av vardagen, i skolan, på arbetsplatsen och på fritiden. Alla skall i 

Lindesbergs kommun finna någonting kulturellt att engagera sig i, antingen som besökare eller aktiv 

utövare av kultur. 

 

Nationell kulturpolitik 

Sverige kulturpolitiska mål slår fast att kulturen ska vara dynamisk, utmanande och obunden kraft 

med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald 

och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 

Dessa mål ska vägleda och inspirera både statens, regionens och kommunernas kulturpolitiska 

beslut. 

För att uppnå de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken: 

- Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 

förmågor. 

- Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. 

- Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. 

- Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur i dess olika former. 

 

Kommunal kulturpolitik 

Det kulturpolitiska programmet tar sin utgångspunkt i Vision 2025 där programmet är ett 

styrdokument som anger inriktningar och mål för verksamhetsområdet.  

Målen skall vara vägledande vid framtagandet av t.ex. delverksamhetsmål, handlingsplaner och vid 

resursfördelning.  

 

Kommunens mål med programmet är 

- Öka de möjligheterna och uppmuntra för att kommunenes medborgare ska aktivt delta i det 

kulturella utbudet som finns inom Lindesbergs kommun, t.ex. Föreningsliv, historiska 

förenigar och studieförbund. 

- Att vi lägger stor vikt vid barn och ungas utveckling och möjligheter för att både uppleva 

kultur men också stimulera det egna skapandet. 

- Att kulturen gör våra medborgare stolta över de kulturarv Lindesbergs kommun har. 
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Övergripande viljeinriktning 

Den gemensamma värdegrunden enligt ”Utvecklingsstrategi Vision 2025” ska följas, dessutom ska 

folkhälsoaspekten tillvaratas.  

Vidare anser vi att kulturen har ett egenvärde. Kulturen måste inte vara till gagn för andra saker för 

att ha ett existensberättigande, vare sig vad gäller tillgång till lokaler, kommunala bidrag eller annan 

form av stöd. Även om vi i detta dokument tar upp att kulturen kan ge positiva effekter inom andra 

områden så kan och skall kulturen kunna stå självständig men även i viss mån få stöttning i 

utvecklandet och framtagandet av områden berörda av kulturen. 

 

Lindesbergs kommun ska uppmuntra arrangerande av kulturaktiviteter, kommunen ska möjliggöra 

och öka förutsättningar till de kulturella föreningar och nätverk, detta kan göras genom administrativ 

eller ekonomiskt stöd i sitt kulturskapande. 

 

Berörda områden 

Kulturområdet är omfattande och tar sig uttryck på många olika sätt, detta skapar möjligheter för att 

tilltala fler som är intresserade ett som är nyfikna på just det området inom kulturen.  

De områden som vi valt ut i detta dokument är inte uteslutande det som vi anser skall jobbas med, 

det finns och kommer att finnas mer då saker är i ständig förändring, vilket gör att detta program 

kommer att kunna revideras under programtiden.  

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotek- Viktiga mötesplats med rum för debatt och en samtalsarena.  

Biblioteken styrs ytterst av bibliotekslagen, men även den biblioteksplan som Lindesbergs kommun 

har antagit för att stärka bibliotekets roll för medborgarnas bästa.  

Biblioteken har en stor betydelse i demokratiutvecklingen och spelar även en viktig roll för 

integrationen runt om i hela Lindesbergs kommun, från Fellingsbro i söder till Storå i norr. 

  

Kommunens biblioteksverksamhet ska vara en attraktiv mötesplats och ge möjligheter till 

utvecklandet på individnivå men även gruppnivå. 

 

Biblioteksverksamheten i Lindesbergs kommun jobbar för att 

• Vara en mötesplats för debatt, samtal och skapa möjligheter till upplevelser. 

• Möjliggöra i större utsträckning utställningar av de kommunala museiföremåls innehav. 

• Bokbussen ska vara ett komplement till invånare runt om i kommunen att få ta del av 

bokutlåning och de nya möjligheter den skapar förutsättningar för. 

• Tillgängligheten och omfattningen bokbussen idag kör bör ses över för att öka effektiviteten 

och nyttjandegraden av just denna upplevelse i kommunens mindre orter, ökad tillgänglighet 

är viktigt för våra mindre orter i kommunen utifrån mötesplatser och integration. 
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Kultur till alla barn och unga 

Lindesbergs kommun välkomnar möjligheterna för att kunna erbjuda barn och unga ett bredare 

utbud av kultur och andra evenemang vilket går att genomföras i samarabete med andra 

organisationer i kommunen. 

Folkbildningen underlättar för medborgare i olika åldrar att tillsammans med andra utvecklas som 

individer och att fördjupa sitt engagemang i samhället. Studieförbunden, liksom folkhögskolor, har 

stor betydelse för att stärka människors kreativitet och livslånga lärande. Folkbildning ska vara en 

viktig del av människors vardag, rekreation och lärande. 

Studieförbundens stöd till lokal kultur och lokala föreningar är omfattande, varför ett stöd till 

studieförbunden genererar mer kultur till kommunen än vad som, utan dem, skulle ha åstadkommits. 

 

Lindesbergs kommun ska jobba för att öka kulturinslagen för barn och unga: 

- Lindesbergs kommun ställer sig positiv till kulturella evenemang som genomförs i 

kommunen utanför kommunal regi och uppmuntrar skolan att ta del av utbudet i högre 

grad. 

- Uppmuntra studieförbunden satt genomföra både kulturella men också bildande 

arrangemang under skoltid. 

- Att ge bidrag till studieförbunden för att säkerställa möjligheten till folkbildningen i 

kommunen genom dessa organisationer. 

Kulturskola 
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Lindesbergs kommun ska ha en attraktiv kulturskola vars grund är att främja ett livslångt intresse för 

kultur och kreativitet. Skapande aktiviteter underlättar inlärning på alla områden och ger fler 

uttryckssätt i form av kreativt skapande för barn och unga. 

  

- Kulturskolan ska aktivt jobba för att stärka/stimulera intresset för sitt område för att fler 

ska få möjligheten att se kulturen som ett uttryckssätt,  

- Kulturskolan bör öka antalet besök på skolor i Lindesbergs kommun detta för att tidigt 

visa barn och unga vilken möjlighet Lindesbergs kommuns kulturskola erbjuder. 

- Att samverka mellan de olika föreningar som kan tänkas vara delaktiga i verksamheten 

och liknande arrangeman bör uppmuntras, samverkan mellan studieförbunden kan vara 

ett sådant exempel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biograf – En ny värld öppnar sig! 

En modern biograf med dagens teknik ska finnas i Lindesbergs kommun, för att kunna visa det 

senaste utbudet av film och möjligheterna att visa andra evenemang så som opera eller liknande som 

dagens teknik ger förutsättningar till att erbjuda kommuninvånarna, verksamheten ska ges de 

ekonomiska förutsättningarna för att klara av sitt uppdrag som kommunen väljer ska vara utbudet, 

detta sätter nivån på kvaliteten som verksamheten kommer att kunna erbjuda. 

Här finns ett stort utvecklingsområde vad gäller tillgången och variationen av de man visar, att 

utveckla biografverksamheten kommer i framtiden att vara en viktig del i upplevelser från andra 

delar av världen därför är en biografverksamhet i kommunen en självklarhet för dagens och 

framtidens generationer. 

 

Biografverksamheten i Lindesbergs kommun 

- Skapa ett brett utbud i form av att erbjuda direktsända uppträdanden och konserter i 

högre grad än tidigare. 

- Öka tillgängligheten och komforten för besökande så att fler besöker biografen, detta gör 

att upplevelsen blir ett attraktivare besöksmål för boende och besökare utifrån 

kommunen. 

- Jobba aktivt för att ungdomar ska få möjlighet att testa på denna verksamhet, sociala 

värdet är en viktig aspekt i detta sammanhang, att utveckla engagemanget hos 

ungdomar att få möjlighet till att jobba och få prova på i större utsträckning detta arbete 

ska vara prioriterat. 
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Kulturmiljö och kulturarv 

Lindesbergs kommun har historiska anor väl värda att framhålla, bevara och levandegöra. 

Museiverksamhet fyller en viktig funktion och bör vara prioriterat. Mindre utställningar skulle kunna 

exponeras i anknytning till övriga kulturella mötesplatser.  

En utställningshall i ett framtida allaktivitetshus är en möjlighet att visa upp olika utställningar och ta 

tillvara på möjligheterna detta allaktivitetshus skulle ge för att nå de som annars skulle ha svårt att 

komma i kontakt med vissa saker. 

 

Värdet av en konstpolitik som sätter konsten och de övriga delar som kommunens museiföremål 

högt på dagordningen skulle på sikt kunna ge stora samhällsekonomiska vinster. 

Detta kan göra att kommunen blir mera intressant att bo, arbeta och verka i liksom att besöka. 

 

Vi ställer oss positiva till framtagandet av en kulturmiljöplan för Lindesbergs kommun då bevarandet 

och vården av kulturarvet görs för att nuvarande och kommande generationer ska få glädjen att 

uppleva dem, värdet av byggnader eller miljöer stärks och blir ett bra underlag för framtida 

planeringar inom andra områden för att ta hänsyn till kulturmiljön i kommunen. 

 

 

Utvärdering – Uppföljning 

Lindesbergs kommuns kulturpolitiska program har ett antal fokusområden som man väljer att se som 

utvecklingsområden för planperioden mellan 2018-2020, detta är de områden som man lyfter som 

speciellt berör barn och unga men att vi även ser äldre kunna ta del utav på ett positivt sätt. 

 

I slutet av nästa programperiod ska en utvärdering av områdena göras för att se hur långt man 

kommit inom respektive område, med utvärderingen som grund ska ett nytt program jobbas fram 

med nya visionära penseldrag för kulturens utveckling i Lindesbergs kommun. 

 

Det är viktigt att kommunens kulturarbetare, föreningar och medborgare involveras i processen, 

detta kan göras genom att anordna dialogmöten, enkäter eller liknande eller under 

programperiodens tid ta tillvara på inkomna kommentarer för att till nästa programperiod ha detta 

med sig. 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2017-05-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
TU § 81   Dnr: AKK2016/278  
 
Lägesrapport om framtagande av kulturpolitiskt program  

Beslut 
 
Tillväxtutskottet beslutar: 

� Beredningsledare för beredningen kultur- och fritidsfrågor uppdras att 
återkomma med ett utkast med underlag inför dialog med fokusgrupper. 
Utkastet ska redovisas på tillväxtutskottets sammanträde den 5 september 
2017.  

� Godkänner totalt två extra sammanträden för beredningen för kultur- och 
fritidsfrågor under år 2017.  

� Förslag till kulturpolitiskt program ska redovisas till tillväxtutskottets 
sammanträde den 5 december 2017.  

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

Tillväxtutskottet beslutade den 2 mars 2016:  
 

� Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningen att ta fram en likadan 
projektplan som för framtagande av fritidspolitiskt program, daterad den 
19 februari 2016, att arbeta utifrån.  

� Tillväxtförvaltningen får i uppdrag att utse en projektledare och tillsätta 
en arbetsgrupp för att arbeta fram ett kulturpolitiskt program.  

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

� Delredovisning ska ske till tillväxtutskottet i september 2016.  
 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj år 2016 att motionen besvaras med 
tillväxtutskottets beslut daterat den 2 mars 2016. Arbetet med att ta fram 
kulturpolitiskt program påbörjas under våren 2016.  
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2017-05-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beredningsledare för beredningen kultur- och fritidsfrågor tillsammans med 
kulturchef och fritidskonsulent informerar utskottet om en lägesrapport kring det 
pågående arbetet med framtagande av kulturpolitiskt program.  

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar: 

� Beredningsledare för beredningen kultur- och fritidsfrågor uppdras att 
återkomma med ett utkast med underlag inför dialog med fokusgrupper. 
Utkastet ska redovisas på tillväxtutskottets sammanträde den 5 september 
2017. 

� Godkänner totalt två extra sammanträden för beredningen för kultur- och 
fritidsfrågor under år 2017.  

� Förslag till kulturpolitiskt program ska redovisas till tillväxtutskottets 
sammanträde den 5 december 2017.  

 
_________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Beredningsledare för beredningen kultur- och fritidsfrågor 
 
Meddelas för kännedom: 
Tillväxtförvaltningen  
Beredningsgruppen för kultur och fritidsfrågor 
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Tillväxtförvaltningen 
Kulturenheten 
Kristina Öster 
0581-815 27 
kristina.a.oster@lindesberg.se   
 
 
 
Övergripande projektbeskrivning för arbetet med att ta fram 
ett kulturpolitiskt program för Lindesbergs kommun 

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

Det finns områden som mer eller mindre sammanfaller med ett fritidspolitiskt program varför de 
båda programmen bör samordnas inom de gemensamma områdena. 

Förslag på projektplan för arbetet att ta fram ett kulturpolitiskt program 

Grundläggande utgångspunkter 

Lindesbergs kommuns övergripande mål, visioner och styrdokument 
Visioner och mål som sätts i ett kulturpolitiskt program ska utgå från kommunens övergripande 
mål och styrdokument. Exempel på dokument är 

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

Målen som sätts i ett kulturpolitiskt program ska bidra till att kommunens övergripande mål 
uppnås. 

Politiska ställningstaganden och mål 
Vilka politiska målsättningar och riktlinjer ska finnas inom kulturområdet i Lindesbergs kommun? 
Det kan vara prioriteringar eller mål som inte framgår av andra styrdokument och fattade politiska 
beslut. 

Nulägesanalys av kulturområdet i Lindesbergs kommun 
För att kunna skapa ett kulturpolitiskt program måste vi veta hur det ser ut idag. Därför krävs en 
nulägesanalys av de områden som påverkar kulturen i Lindesbergs kommun. En nulägesanalys bör 
innehålla bland annat 

 Befolkningsstruktur – ålder och demografi. Framtida befolkningsutveckling.
 Kulturvaneundersökning bland invånarna i Lindesbergs kommun med särskild vikt vid barn

och ungdomar.
 Föreningslivet inom kultur – omfattning, verksamheter, medlemsstruktur, geografisk

spridning med mera
 Lokaler för kulturutövande och kulturkonsumtion – funktionalitet, geografiskt läge,

nyttjande, kostnad, tillgänglighet, energiförbrukning med mera
 Föreningsbidrag – fördelning med mera
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Omvärldsanalys av faktorer som påverkar kulturområdet i Lindesbergs kommun 
Samhället är i ständig förändring med beslut, trender och rekommendationer som påverkar 
kulturområdet i Lindesbergs kommun. Exempel är 
 

 Lagstiftning – nuvarande och framtida. 
 Politiska beslut och rekommendationer på regional och nationell nivå, t ex de nationella 

kulturpolitiska målen och den regionala kulturplanen 
 Trender och samhällsförändringar. 
 Nationell och internationell forskning. 
 Nationell och regional folkhälsoplan. 
 FN:s barnkonvention. 

 
 
Processen för arbetet att ta fram ett kulturpolitiskt program 
 
Det är inte bara slutresultatet som är viktigt utan även själva processen att ta fram ett kulturpolitiskt 
program har stor betydelse. En god process innebär utrymme för fördjupning i frågorna. En bred 
politisk förankring är viktig, liksom förankring hos invånarna, kommunens förvaltningar, 
civilsamhället, föreningar samt näringslivet. Detta gäller naturligtvis även då programmet ska 
implementeras. 
Av det skälet bör man arbeta aktivt för att minska risken att inte ge processen tillräckligt med tid 
och engagemang eller tillfällen till förankring. 
 
 
Arbetsgrupp 
 
Beredningsgruppen för kultur- och fritidsfrågor 
Har till uppgift att ta fram förslag till politiska mål och visioner inom varje målområde och också 
föra dialogen med respektive parti. 
 
Kommunala tjänstemän 
Stödjer arbetet i den politiska arbetsgruppen genom att ta fram underlag och bidra med sin 
kompetens inom kulturområdet eller andra områden. 
 
Remiss av färdigt förslag  
Till berörda interna och externa intressenter. 
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Tidsplan 
 
 
Utse arbetsgruppen  mars 
 
Ta fram nuläges- och  mars-september 
omvärldsanalys 
 
Måldokument och  mars-september 
andra handlingar som ligger till 
grund för nuläges- och 
omvärldsanalysen identifieras. 
 
Målområden och avgränsningar  mars-september 
fastställs.   
 
 
Förslag arbetas fram efter  februari-mars 2017 
inkomna synpunkter. 
 
Förslag till beslut i TU  april 2017 
 
Remiss  april-maj 2017 
 
Beslut i KF  juni 2017 
 
Rapporter lämnas löpande till Tillväxtutskottet. 
 
 
Revidering och uppföljning 
 
I arbetsgruppens uppdrag ingår också att lämna förslag om hur revidering och uppföljning av det 
kulturpolitiska programmet ska gå till. 
 
 
Resurser för att ta fram ett kulturpolitiskt program 
 
Att ta fram ett kulturpolitiskt program är ett projekt som kräver extra resurser, till exempel då det 
gäller behov av extern kompetens för olika mindre processer eller kostnader för 
kulturvaneundersökning.  
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14. Information om bryggprogrammet i Lindesbergs kommun



  Tillväxtutskottet 

 

Protokoll 7 (16) 

Sammanträdesdatum:  

2017-09-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 121/2017   Dnr: AKK2016/338 

 

Framtagande av bryggprogram för kommunal mark utmed 

Bottenån och Lindesjön samt riktlinjer för anläggande av 

bryggor på kommunal mark 

Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och uppdrar tillväxtförvaltningen att 

arbeta vidare med programmet samt förtydliga att programmet är ett 

framtidsperspektiv och en vision.  

 

Bryggprogrammet ska redovisas på tillväxtutskottets sammanträde den 5 

december 2017.  

Ärendebeskrivning 

 

Utmed bottenån och Lindesjön finns ett flertal bryggor på kommunal mark. Det 

är endast ett fåtal som har efterfrågat tillstånd från markägaren (kommunen) att 

anlägga sin brygga. Flertalet av dessa bryggor har genom årens lopp ruttnat och 

förfallit och nya har skapats. Detta har lett till att det finns ett stort antal mycket 

nedgångna bryggor, avbrutna trä- och stålpålar etc. som förfular å-rummet och 

utgör en fara för badande i å och sjö. 

Tillväxtutskottet beslutade den 4 oktober 2016 § 129:  

 Tillväxtutskottet uppdrar åt Bergslagens miljö- och byggnämnd, i samråd 

med Bergslagens kommunalteknik att ta fram ett bryggprogram för 

kommunal mark utmed Bottenån och Lindesjön, för vidare beslut i 

tillväxtutskottet 2017.  

 Tillväxtutskottet uppdrar åt Bergslagens miljö- och byggnämnd, i samråd 

med näringslivsenheten, att ta fram riktlinjer för anläggandet av bryggor 

på kommunal mark i Lindesbergs tätort för vidare beslut i 

tillväxtutskottet under hösten 2017.  

 Tillväxutskottet uppdrar åt näringslivsavdelningen att upprätta ett register 

över befintliga bryggor samt ägare av dessa inom aktuellt område under 

vår/sommar 2017.  

 

Fysiska planeraren Frida Nilsson tillsammans med Fysiska planeraren Per Lilja 

informerar utskottet om det pågående arbetet med bryggprogrammet.  

 

 

 



  Tillväxtutskottet 

 

Protokoll 8 (16) 

Sammanträdesdatum:  

2017-09-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 

 

 Tackar för informationen och uppdrar tillväxtförvaltningen att arbeta 

vidare med programmet samt förtydliga att programmet är ett 

framtidsperspektiv och en vision.  

 Bryggprogrammet ska redovisas på tillväxtutskottets sammanträde den 5 

december 2017.  

 

 

 

_____ 
 

Meddelas för åtgärd: 

Fysisk planerare  

Tillväxtförvaltningen 

 

Meddelas för kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  
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UTKAST UTKAST

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
6 INLEDNING

6 Bakgrund

6 Syfte

7 Avgränsning

7 Processen

8 VISION

10 GESTALTNINGSPRINCIPER

16 BESKRIVNING

16 Bryggor

21 Landskap

23 Strandnära rekreationsmöjligheter

25 ANALYS

25 Kvaliteter

25 Möjligheter

25 Utmaningar

26 FÖRSLAG 

28 Övergripande

31 Områdesindelning

32 1 Norsviken

33 2 Stadsskogen

34 3 Åstigen

35 4 Norsviken till Hagaberg

36 5 Båtiläggningsplatsen norr om Prästbron

37 6 Prästbron till Norra kyrkogården

38 7 Loppholmen, Lindesbergs Arena och Tivoliplan

39 8 Strandpromenaden

40 9 Fingerboäng

41 10 Stora Lindesjön längs Pälsärmen

42 11 Lilla Lindesjön

44 PRIORITERINGAR

44 Inledande åtgärder

44 Övriga åtgärder

46 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

46 Generella planeringsförutsättningar

46 Område för område

60 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

60 Översiktliga planer

62 Detaljplaner

62 Naturvårdsprogram

64 Grönplan

64 Utvecklingsplan för Lindesjön runt
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BRYGGPROGRAM LINDESBERG BRYGGPROGRAM LINDESBERG

UTKAST - INLEDNING UTKAST - INLEDNING

INLEDNING
Närheten till vattnet – stadens vackra läge vid 
Stora Lindesjöns och Bottenån – är av stor 
betydelse för Lindesbergs attraktionskraft och är 
viktig för stadens invånare. Det vattennära läget 
är betydelsefullt både från ett skönhets- och ett 
friluftsperspektiv. Parkerna längs Strandprome-
naden, på Loppholmen och andra grönområ-
den längs sjön och ån ger goda möjligheter till 
kontakt med vattnet. Kring sjön finns också en 
mycket populär vandringsled, Lindesjön runt. 

Vattnet, både sjön och ån, utnyttjas av många 
människor för bad så väl som för båtliv. Många 
som bor längs ån äger båtar och under årens 
lopp har ett stort antal bryggor anlagts, både på 
privat och på kommunal mark. 

Lindesbergs kommuns tillväxtutskott har be-
slutat ta fram ett bryggprogram för att vägleda 
utvecklingen av årummet genom staden som 
rekreationsresurs och som underlag för riktlinjer 
för anläggandet av bryggor på kommunal mark. 

Grunden i bryggprogrammet är att ingen priva-
tisering ska tillåtas av det gemensamma å-
rummet på kommunal mark. Programmet utgår 
från var det planlagts för bryggor, var det idag 
finns bryggor, landskapsbilden, samt bad- och 
rekreationsmöjligheter för allmänheten. Prog-
grammet ska ge förslag på områden där bryg-
gor bör tillåtas, var det inte är lämpligt att ha 
bryggor, samt gestaltning av idéer till utformning 
av rekreationsmöjligheter längs ån.

Bakgrund
Utmed Bottenån och Lindesjön finns ett antal 
bryggor på kommunal mark. Vissa bryggor på 
kommunens mark är byggda av och underhålls 
av kommunen. Andra har anlagts av privatper-
soner och är av varierande karaktär och skick. 
Endast två av de privatbyggda bryggorna på 
kommunal mark har anlagts med tillstånd från 
kommunen. 

Privat anläggande av bryggor har förkommit 
under mycket lång tid och idag finns många 
äldre bryggor som har förfallit. Avbrutna pålar, 
ruttnande virke och flytande bryggdelar som 

slitit sig och flyter med strömmen är både en 
fara för allmänheten och innebär en förfulning 
av årummet. Många bryggor anlagda på kom-
munal mark har också en privat karaktär och 
stänger ute allmänheten.

Från kommunens sida finns en vilja att bättre 
utnyttja den friluftsresurs årummet utgör för sta-
dens invånare i allmänhet. Både den fördjupade 
översiktsplanen och utkastet till grönstruktur-
plan innehåller båda riktlinjer för hur den gröna 
korridoren längs ån ska länkas samman med 
vandringsleden Lindesjön runt. Det finns också 
flera framtagna förslag på hur parkerna längs 
strandpromenaden och på Loppholmen ska 
kunna utvecklas.

Syfte
Bryggprogrammet har flera syften. 

Programmet anger hur strandmiljön inom tätor-
ten kan utnyttjas, utvecklas och gestaltas för att 
göra årummet längs Bottenån till en ännu större 
tillgång för kommuninvånare och besökare. 

Programmet redovisar också var på den kom-
munala marken bryggor kan tillåtas och var 
andra intressen ska ha förteträde. Programmet 
ska ligga till grund för vidare arbete kring bryg-
gor, som till exempel detaljerade riktlinjer för 
utformning.

Programmet innehåller förslag till åtgärder inom 
det strandnära området samt rekommenderad 
prioritering av dessa. Programmet ska fungera 
som ett underlag för mer detaljerad utformning 
av platser längs ån.

Tidshorisonten för programmet sträcker sig fram 
till år 2030.

Avgränsning
Bryggplanen avgränsas geografiskt till att omfat-
ta årummet längs Bottenån från badplatsen vid 
Norsviken till utloppet vid Loppholmen, Lopphol-
men, strandkanten utanför Lindesbergs arena, 
Strandpromenaden, båtklubbens bryggor vid 
Fingerbo äng, Lilla Lindesjöns sydvästra strand, 
samt västra sidan av Pälsärmen ner till Näsets 
naturreservat.

I programmet ingår förslag till:

• platser för bryggor, 
• lämpligt nyttjande av bryggor, 
• lämpliga aktiviteter längs Lindesjön och å-

rummet, 
• gestaltning av landskapet inom området, 

samt
• prioriteringar. 

Processen
I processen med att ta fram programmet har en 
arbetsgrupp medverkat.

KLARA arkitekter har ansvarat för framtagande 
av förslag i samarbete med arbetsgruppen och 
med hjälp av tidigare planering. 

Arbetsgruppen har stämt av förslagen och 
ansvarat för samråd med berörda tjänstemän, 
allmänhet och politiker.

Kommunfullmäktige (KF) fattar beslut om anta-
gande. 

Tidsplan
Framtagande av bryggprogrammet februari 
2017 – juni 2017.

Ovan: programavgränsning

Norsviken

Loppholmen

Stora Lindesjön
Lilla Lindesjön

Pälsärmen

Stadsskogen

Prästbron

Hagaberg

Norslund

Fingerboäng

Strandpromenaden

Åstigen
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BRYGGPROGRAM LINDESBERG BRYGGPROGRAM LINDESBERG

UTKAST - VISION UTKAST - VISION

VISION
Alla de kvaliteter som finns i den strandnära mil-
jön har förstärkts och skapar en ännu rikare och 
omtyckt vattennära friluftsresurs för Lindesberg. 

Den strandnära miljön är till för alla och upple-
velsen är rik och varierad, under alla årstider.

Mötet mellan land och vatten känns självklart i 
förhållande till omgivningens karaktär. Strand-
miljön och årummet är både vilsamma och 
livliga, med möjlighet till enskilda såväl som 
gemensamma upplevelser. 

Det är enkelt och säkert att ta sig till och längs 
ån både på den östra och den västra sidan. 

Nya stigar och gångvägar längs årummet länkar 
till Lindesjön runt. De skapar en sammanhäng-
ande vandringsled längs Bottenån och Stora 
Lindesjön och bidrar till en mer lättillgänglig 
natur- och vattenupplevelse.

Längs stråket finns platser som skapar nod av 
aktiviteter. Där finns möjlighet till grillning och 
picknick i alla väder, lek och kontakt med vatt-
net.

Plats för utökad visionstext
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BRYGGPROGRAM LINDESBERG BRYGGPROGRAM LINDESBERG

UTKAST - GESTALTNINGSPRINCIPER UTKAST - GESTALTNINGSPRINCIPER

GESTALTNINGSPRINCIPER
De nedanstående övergripande gestaltnings-
principerna för den strandnära miljön är rele-
vanta för hela programområdet. 

Tillgängligt för allmänheten
Tillgängligt för allmänheten har varit de grund-
läggande ledorden vid programmets framta-
gande. 

Det är viktigt att det är tydligt och lätt att läsa av 
vad i omgivningen som är tillgängligt för allmän-
heten och vad som är privat. Inga avsnitt dit 
allmänheten har tillträde ska upplevas som så 
privata att det känns fel att vistas där. 

Som regel ska allmänhetens intressen väga 
tyngst där eventuella konflikter kan komma 
att uppstå mellan privata och allmänhetens 
intressen. Det privata nyttjandet bidrar dock 
till ett levande årum och vilket i sin tur medför 
ett tryggare och säkrare årum. Årummet och 
strandkanten har också traditionellt används för 
privata bryggor under lång tid vilket bidragit till 
den karaktär som finns idag.

Kontakt med vattnet
Kontakten med vattnet, både fysiskt och visuellt, 
är väsentlig för den strandnära upplevelsen. 

Strandkant
Strandkantens utseende påverkar upplevelsen 
av och kontakten med vattnet. Utseendet varie-
rar både längs ån och runt sjöarna. 

Där strandkanten behöver förstärkas eller modi-
fieras på annat sätt bör åtgärderna ta hänsyn till 
den befintliga strandkanten och det intilliggande 
landskapet, till exempel för att förstärka den 
befintliga karaktären.

Bryggor
Det är viktigt att bryggor som ligger på kommu-
nalt förvaltad mark ger intryck av att de och den 
intilliggande marken är tillåtna att användas. 

Principer för nya bryggor på kommunal mark: 
• enkla med ett konsekvent formspråk,
• generellt öppna för allmänheten och inte 

låsta med grindar eller liknande,
• ge ett tillåtande intryck och inte vara anlag-

da som privata uteplatser eller liknande,
• företrädelsevis vara av en typ som är enkel 

att flytta och/eller ta upp,

• förankrade så att de inte gör skada på 
strandkanten och förvärrar erosion,

• förankrade så att de kan röras upp och ned 
med ändrat vattenstånd,

• enskilda privata bryggor ska ha en utform-
ning som gör dem säkra att använda för 
förtöjning av båt,

• privata gemensamma bryggor ska ha en ut-
formning som gör dem säkra att använda för 
förtöjning av ett flertal båtar och användas 
av flera personer samtidigt,

• kommunal brygga ska ha en utformning som 
gör dem säkra att använda för flera perso-
ner samtidigt och där så är lämpligt säkra att 
använda för både båtförtöjning och bad,

• det ska finnas ett antal bryggor inom orten 
där tillgänglighetskraven är högre och ram-
per, räcken och annat finns, 

• privata gemensamma och kommunala bryg-
gor i ån läggs så att de inte hindrar vattnets 
användning, samt

• privata enskilda bryggor får inte gå längre 
ut från stranden än vad gällande detaljplan 
tillåter och ska läggas så att de inte hindrar 
vattnets användning. 

Förtöjning av båtar
På kommunalt förvaltad mark bör kommunen 
anvisa var det är lämpligt att förtöja båtar. På 
dessa platser kan kommunen underlätta förtöj-
ning genom att anlägga anordningar där båtar 
enkelt kan läggas fast utan att skada vegetation 
eller orsaka erosion. 

Ramper
Ramper vid vattnet behöver inte enbart vara för 
båt- eller kanotiläggning. Tillgängligt utformade 
ramper, vid till exempel badplatser, kan också 
underlätta den fysiska kontakten med vattnet. 

Vyer
Vyer över vattnet från strandnära publika platser 
bör bevaras i så stor utsträckning som möjligt. 
Det kan dock ibland finnas skäl till att inskränka 
på vyer för att förbättra strandmiljön i stort, som 
till exempel vid behov av trädförnyelse då nya 
träd planteras medan de gamla fortfarande står 
kvar för att behålla kontinuitet och strandkan-
tens stabilitet.

Utsiktsplatser
Platser där utsikten kan betraktas i lugn och ro 
kan anläggas vid centrala vyer och befintliga 
utsiktsplatser. 
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Bra förbindelser
Nya strandnära gångstråk bör läggas så att de 
länkar till befintliga gång- och cykelvägar, aktivi-
tetsområden och andra platser av intresse. De 
bör också bidra till att bilda cirkulära stråk. 

Tillgänglighet
God tillgänglighet bidrar till en god miljö för alla 
och till att få så många som möjligt att använda 
utemiljön vilket främjar folkhälsan.

Gångvägar och stigar
Generellt ska gångvägar och stigar anläggas så 
att de har en tillgänglig lutning. 

Detta går inte alltid att uppnå i befintliga miljöer 
eller naturområden utan oönskat stor påverkan 
på befintliga värden, eller för att topografin är 
brant. 

Där tillgänglighetsanpassaning medför att vär-
dena som utgör platsens attraktion eller ger den 
dess karaktär försvinner eller minskar kraftigt, 
bör värdena eller karaktären ha företräde. Det 
kan röra sig om värdefulla träd, känslig vegeta-
tion eller strandmiljö.

Tillgänglighetsanpassning av gångvägar och 
stigar bör främst göras där det är möjligt att an-
lägga dem med begränsat markarbete och liten 
påverkan på den strandnära miljön.

Skyltning
Skyltar kan där det är möjligt vara multifunk-
tionella för att minimera visuell oreda, dvs. 
informationen ska samordnas och presenteras 
gemensamma skyltar. 

Skyltning kan användas för att göra boende och 
besökare medvetna om möjligheten att röra sig i 
strandområdet, avisera aktivitetsområden, samt 
visa avstånd och riktningar för att underlätta 
orientering.

Sittplatser
Det bör finnas gott om sittplatser längs gång-
stråken, speciellt på platser där det känns tryggt 
och naturligt att sitta och där det finns något av 
intresse att titta på.

Aktiviteter
Tillgång till aktiviteter för varierande åldrar och 
förmåga längs gångstråken kan bidra till en hög 
användandegrad. 

Aktiviteter bör locka till naturupplevelser, fysisk 
aktivitet eller avkoppling och attrahera både 
kommuninvånare och besökare.

Aktivitetsområden bör där så är möjligt läggas 
så de är tillgängliga för så många användare 
som möjligt. Typen av aktivitet bör också anpas-
sas till platsens tillgänglighet och läge. 

Aktiviteter kan också läggas samlade i grupp för 
att underlätta tillgänglighetsanpassning, skötsel 
och underhåll. 

Hänsyn bör också tas till närboende, avstånd till 
bostadsområden och befintliga aktiviteter.

Bad
Det bör finnas goda badmöjligheter längs ån 
och Stora Lindesjön.
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Lek
Det bör finnas platser för lek av olika slag i an-
slutning till strandmiljön.

Picknick och grillning
Det bör finnas iordningställda platser för pick-
nick och grillning på lämpliga platser längs 
årummet och sjöstranden.

Riktlinjer för utrustning
Riktlinjer bör tas fram för utrustning för den 
strandnära miljön. Riktlinjerna kan till exempel 
omfatta rekommendationer kring hur utrust-
ningen ska utformas och placeras samt vilken 
färgsättning och vilka material som företrädesvis 
bör användas.
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BESKRIVNING
Bryggor
Det finns ett stort antal bryggor av varierande 
storlek och skick inom programområdet. Flerta-
let av dessa bryggor ligger på kommunal mark. 

Kommunen eller kommunala bolag förvaltar ett 
tiotal bryggor:

• klappbryggor vid Strandpromenaden, Lopp-
holmen och Prästbron,

• kanotbryggan vid Lindeskolan,
• kyrkbryggan,
• båtbryggan nedanför Sparbanken, samt
• badbryggan sommartid vid Pälsärmsbadet
• Lindesbergsbostäder har tre båtbryggor vid 

Tivoliplan, två på den västra sidan ån och en 
på den östra.

Förutom de kommunala bryggorna finns ett 
antal privat anlagda större bryggor, där allmän-
heten har tillträde till vissa av bryggorna:

• båtklubbens brygga med vid Fingerboäng (ej 
tillträde),

• M/S Råsvalens angöringsbrygga norr om 
Prästbron

• Hedinbryggan vid Lindesbergs arena
• brygga med finska föreningens bastuflotte 

strax söder om Hedinbryggan 
• mellan Borgmästaregatan och Brunnspar-

ken längs Strandpromenaden.

Ovan: befintliga bryggor på kommunal mark

Till höger från ovan: M/S Råsvalens angörings-
brygga, Linde båtklubbs bryggor vid Fingerbo-
äng, LIBOs bryggor vid Tivoliplan samt båtplat-
ser nedanför Sparbanken.

Hagaberg

Stadsskogen

Åstigen

Norslund

Norsviken

Prästbron



18 19

BRYGGPROGRAM LINDESBERG BRYGGPROGRAM LINDESBERG

UTKAST - BESKRIVNING UTKAST - BESKRIVNING

Ovan och till höger: privata bryggor av varie-
rande storlek och skick längs Bottenån och Stora 
Lindesjön

Stora Lindesjön

Lilla Lindesjön

Norra kyrkogården

Prästbron

Tivoliplan

Lindeskolan

Strandpromenaden

Loppholmen

Pälsärmen

Lindesbergs Arena

Fingerboäng

Till vänster: befintliga bryggor på kommunal 
mark
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Till vänster: båtiläggningplatser vid Lilla Linde-
sjön, norr om Prästbron och Strandpromenaden.

kommunal mark har anlagts med tillstånd från 
kommunen. 

Det finns också ett antal ramper:

• Asfaltramper för båtiläggning finns vid båti-
läggningsplatserna vid Prästbron och södra 
änden på Lilla Lindesjön. 

• I Kvarngatans förlängning längs Strandpro-
menaden finns en asfaltramp för Räddnings-
tjänsten. 

• Nedanför arenan finns en grusramp och 
mellan Lindesbergsbostäders bryggor finns 
en asfaltramp. 

• Det finns också vad som ser ut som en liten 
inofficiell ramp längs Gusselbyvägen söder 
om Norsviken.

De flesta bryggor på kommunal mark har dock 
anlagts av enskilda privatpersoner och många 
har en privat karaktär som stänger ute allmän-
heten från att vistas på och i närheten av bryg-
gorna. Dessa bryggor är av mycket varierande 
storlek, karaktär och skick. Många har förfallit 
med tiden. Avbrutna pålar, ruttnande virke och 
flytande bryggdelar som slitit sig och flyter med 
strömmen är både en fara för allmänheten och 
innebär en förfulning av årummet.

Inom programområdet är förekomsten av enskil-
da privata bryggor ojämnt fördelad. I vissa delar 
förekommer nästan inga bryggor alls, medan 
det i andra delar finns ett stort antal:

• Vid Norsviken finns enbart en mindre brygga 
längs Gusselbyvägen. 

• Nedanför Stadsskogen ligger ett stort antal 
bryggor i olika storlek, utformning och skick. 

• Längs Åstigen finns ungefär en brygga per 
intilliggande hus. Bryggorna är av varieran-
de utseende och skick. Många är stora och 
har utemöbler, grill, och liknande. Samtliga 
bryggor ligger på kommunal mark, vilket 
innebär att allmänheten har rätt till tillträde.

• Mellan Norsviken till Hagabergfinns några 
enstaka äldre förfallna bryggor samt en 
bastuflotte.

• Söder om Prästbron på åns östra sida ligger 
M/S Råsvalens gamla angöringsbrygga. (På 
västra sidan ån ligger privata bryggor inom 
det som kan räknas som tomt, vilket inne-
bär att allmänheten därmed inte har rätt till 
tillträde.)

• Norr om Lindesbergsbostäders bryggor på 
den västra sidan finns några äldre bryggor i 
sämre skick. 

• Vid Fingerboäng finns förutom båtklubbens 
bryggor en mindre brygga i sämre skick.

• I söderänden på Stora Lindesjön finns ett 
mindre antal privatägda bryggor. 

• I Lilla Lindesjön finns några bryggor i sjöns 
södra del. Vid rastplatsen ligger också en 
mindre brygga.

Endast två av de privatuppförda bryggorna på 
Till höger: den strandnära upplevelsen är varia-
tionsrik, med höga natur och kulturvärden

Landskap
Att färdas längs vattnet genom Lindesberg är 
att färdas genom en rikt varierad miljö. Från den 
unika entrén till staden via Pälsärmens vackra 
vyer, till den äldre småskaliga bebyggelse 
och historiska förankring som rutnätsstadens 
strandpromenad bjuder på; via det norrut allt 
mer slutna och naturliga årummet, som sedan 
plötsligt öppnas upp igen.

Vid Norsviken öppnas landskapet från att vara 
skogskantad ådal till kuperad jordbruksmark.

Längre söder ut vid Stadsskogen är Bottenåns 
västra sida genomskuren av raviner i norr, mit-
ten och söder. En stor del av området är täckt 
med tät lövskog, men det finns även bestånd 
med stora granar. I den södra delen finns ett 
område med öppen lövskog. Åns östra strand 
från Norsviken till båtiläggningsplatsen norr 
om Prästbron, är till stor del täckt av mycket tät 
ungskog. Det förekommer även många äldre 
träd med breda kronor i ungskogen, vilket tyder 
på att området tidigare har varit mer öppet. 
Strandkanden är här naturlig och avståndet ner 
till vattnet varierar mellan någon meter till några 
decimeter.

Ju närmare centrum man kommer, desto 
närmre vattnet kommer bebyggelsen och 
vegetationen blir mer och mer stadslik, från en 
tunn remsa av träd till alléträd eller solitärträd i 
strandkanten, främst björk och kibbal. Kanten 
mot vattnet blir också mer och mer modifierad 
och påverkad av mänsklig aktivitet, med för-
stärkningar av gruskross och sten.

Söder om Prästbron sluttar trädgårdstomterna 
brant ända ner till vattnet på åns västra sida. På 
östra sidan ligger ett smalt parkstråk i en ter-
rassering mellan ån, flerbostadshus i två till tre 
våningar och kyrkogården. 
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Vid Loppholmen rinner Bottenån ut i Stora Lin-
desjön och ån delas i två armar, en på vardera 
sidan om holmen. På den östra sidan ån börjar 
den småskaliga rutnätsstaden. Den västra sidan 
har däremot en öppnare struktur, större skala 
och sentida bebyggelse. Den strandnära miljön 
och holmen har en öppen parkkaraktär med 
klippt gräs och lövträd.

Strandpromenaden ligger vid Stora Lindessjöns 
strand. Rutnätsstaden och vattnet möts här i 
ett parkstråk av mer formell äldre karaktär. Till 
största delen utgörs strandkanten av en mur  av 
huggna granitblock med ungefär en meter ner 
till vattnet samt gräs- eller asfaltyta bakom. De 
avsnitt som inte har stenkant är förstärkta med 
stenblock.

Fingerboäng vid Lilla Lindesjöns norra strand 
består till större delen av en öppen rektangulär 
gräsyta med spridda träd mot vattnet. I öster 
är större buskar och små träd planterade som 
avskärmning mot järnvägen. 

Rullstensåsen mellan Stora och Lilla Lindes-
sjön bildar ett långt smalt näs, kallat Pälsärmen. 
Vid näsets nordspets möts de båda sjöarna i 
ett sund. Uppe på åsen går Örebrovägen. På 
åsens nordvästra del är den branta vägbanken 
mot Stora Lindesjön så gott som bar på vege-
tation. Längre söder ut finns ett par flackare 
strandområden nedanför banken. På näset finns 
även lummiga delar med äldre villabebyggelse 
och en liten begravningsplats med stora lövträd. 

kelförbindelser till Hagaberg och Stadsskogen, 
men de följer inte ån. 

Gusselbyvägen, som är mycket smal och sak-
nar vägren, är den enda förbindelsen till Norsvi-
ken från centrum.

Det finns vattnennära gång- och cykelförbindel-
ser från centrum till södra änden av Lindsjöarna, 
med separat gång- och cykelväg bredvid vägen 
längs hela Pälsärmen, samt en separat gång- 
och cykelbro över Sundsbron. Vägen behöver 
dock korsas då gång- och cykelbanan byter 
sida.

För att nå Fingerboäng som gångtrafikant be-
höver Örebrovägen eller Köpingsvägen korsas. 
Trafikljus saknas, men övergångsställe med 
mittrefug finns vid båda gatorna.

Vila
Från Prästbron och söder ut till Sundsbron finns 
gott om sittplatser vid vattnet, med vyer ut över 
ån eller sjön.

Grillning och picknick
Det finns möjlighet att göra upp eld och grilla på 
Loppholmen. Det finns också picknickbord vid 
södra änden på Stora Lindesjön och vid rast-
platsen på Pälsärmen.

Strandnära rekreationsmöjligheter
Fritidsbåt
Inom programområdet finns många möjligheter 
att använda fritidsbåt, även om höjden på bro-
arna och vattenståndet begränsar storleken på 
båtar som kan ta sig mellan Lindesjöarna och 
Bottenån.

Bad
Vid Norsviken finns Lindesbergs idag enda of-
ficiella badplats. Området ligger naturskönt och 
är barnvänligt, men är relativt långt från tätorten 
och det saknas bilfri gång- och cykelförbindelse.
Det finns möjlighet till bad vid Lindgrens grotta 
längs Åstigen, Loppholmen, Pälsärmsbadet mitt 
på Pälsärmen och vid Lingon och mjölk i södra 
änden på Stora Lindesjön. Bad förekommer 
också vid Linde Energis byggnader och Kal-
kugnen vid bron över järnvägen är ett populärt 
badställe bland äldre barn och tonåringar.

Gång och cykel
Söder ut från Prästbron finns gång- och cykel-
väg längs åkanten och Stora Lindesjön. 

De gångmöjligheter som finns längs ån norr om 
Prästbron varierar mycket i framkomlighet och 
trafiksäkerhet då det inte finns anlagda gångvä-
gar eller stigar. Det finns säkra gång- och cy-
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Detta uppslag: exempel på befintliga strandnära 
rekreationsmöjligheter

Aktiv rekreation
Vid Loppholmen börjar vandringsleden Linde-
sjön runt.

I området omkring Loppholmen och Lindes-
bergs Arena finns bland annat utegym, bouleba-
nor och en skateramp. En inofficiell skateramp 
har också bygds under bron över järnvägen.

Lindeskolan har ett kanothus och brygga. Vin-
tertid är skolans brygga även en av angörings-
punkterna för skridskoåkare när skridskobana 
plogas. Södra delen på Lilla Lindesjön och 
Lingon och mjölk är också populära startpunkter 
för skridskoåkning.

Arbogaåns kanotled börjar vid Kyrkbryggan. 
Därifrån utgår också M/S Råsvalen. 

Vattenkontakt
Vid Strandpromenaden finns det bra möjlighe-
ter att ta sig ner till vattnet via trappsteg för den 
som är rörlig. Det finns också goda möjligheter 
att ta sig ut över vattnet på Kyrkbryggan. Till-
gängligheten  till andra bryggor är varierande. 

Lek
Nedanför församlingshemmet finns en liten 
lekplats med balanslek samt en liten mineralut-
ställning. Vid Strandskolan finns en liten lekplats 
med gungor och sandlek.

Utmaningar
• Kostnader,
• skapa cirkulärt stråk längs ån,
• markägoförhållanden på östra sidan ån,
• järnvägens dragning, hur den formar en bar-

riär mellan ån och de närliggande bostads-
områdena,

• Gusselbyvägens begränsade bredd,
• invanda användandemönster, samt
• behålla känslan av tillhörighet och ägan-

deskap hos de som förlorar sina enskilda 
bryggor.

ANALYS

Kvaliteter
• Närheten till och kontakten med vattnet,
• vyerna över vattnet, mot staden och mot 

omgivande landskap,
• det självklara fokus för rekreation och aktivi-

teter som ån och sjöarna utgör,
• stillheten och den nästan magiska känslan 

som det mörka åvattnet ger,
• den intima rumslighet som skapas av de 

branta sluttningarna och vegetationen längs 
ån 

• kontrasten mellan det sluta årummet och 
stadens utblick över sjön och den varierade 
upplevelse som fås av att röra sig på eller 
längs vattnet,

• åns riktningsskapande egenskaper,
• de skulpturala gamla klibbalarna längs 

åkanten,
• den rika floran i ravinerna ner mot ån,
• den plötsliga variationen i vegetationstyper 

längs ån, från ljust löv och ört till mörkt barr 
och mossa.

Möjligheter
• Förstärka det offentliga rummet i den strand-

nära miljön,
• skapa mer jämlik och större tillgång till 

strandnära rekreationsupplevelser och vat-
tenkontakt,

• skapa ökad tillgång till bad,
• förbättra kontakten mellan ån och Hagaberg 

och Norslund,
• skapa en attraktiv sammanhängande vand-

ringsled längs årummet som knyter an till 
Lindesjön runt,

• skapa platser att betrakta vyerna från Päls-
ärmen,

• minska den visuella oredan längs årummet.
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FÖRSLAG 
I kapitlet återfinns förslag på:

• platser för bryggor, 
• utnyttjande av bryggor, 
• aktiviteter längs Lindesjön och årummet, 
• gestaltning av landskapet inom området, 

samt  
• prioriteringar. 

De generella designprinciperna i föregående 
kapitel, områdets förutsättningar i stort, samt 
delområdenas individuella förutsättningar, ligger 
till grund för utformningen av förslaget. 

Rekreationsaktiviteter har föreslagits utifrån be-
fintliga aktiviteter, närheten till bostadsormåden, 
befintliga förbindelser, möjligheter till nya förbin-
delser, samt landskapets karaktär.

Förslaget ska vägleda utvecklingen av årummet 
längs Bottenån som en resurs för rekreation och 
friluftsliv. Fokus ligger på användningen av den 
strandnära miljön mellan Prästbron och Nors-
viken. 

Förslaget innefattar också strandnära områden 
längs Lindesjöarna, baserat på tidigare fastslag-
na åtgärder i utvecklingsplanen för Lindesjön 
runt. 

För varje delområde följer en kortfattad beskriv-
ning av planeringsförutsättningar, en nuläges-
beskrivning och analys, förslag på aktiviter och 
utformning, samt en prioritering av föreslagna 
åtgärder. Kartor för planeringsförutsättningarna 
återfinns som bilagor längst bak i programmet.

I Kapitel 5 återfinns rekommendationer till priori-
tering av de föreslagna åtgärderna i förhållande 
till hur de rankas värdemässigt i förhållande till 
pris och gentemot varandra. 

Detta uppslag: översikt förslag

Tivoliplan

Teckenförklaring

 Nät av gångvägar och stigar
 Utflyktsmål
 Kommunalt förvaltade bryggor
 Attraktioner
 Båtklubbsbryggor
 Båtiläggningsramp
 Ev. framtida stig/gångväg
 Förbindelse över ån

Hagaberg

Norslund

Norsviken

Stadsskogen

Fingerboäng
Stora Lindesjön

Lilla Lindesjön

Hagaberg

Norra kyrkogården

Prästbron

Lindeskolan

Stadsskogen

Strandpromenaden

Loppholmen

Åstigen

Lindesbergs Arena
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Övergripande
Strandnära rekreation på östra sidan ån
Bättre tillgång till vattnet och strandnära rekrea-
tion för boende i Hagaberg kan upplås genom 
nya gångstråk och plats för till exempel picknick 
vid ån.

Nytt utflyktsmål
Ett attraktivt utflyktsmål, med möjligheter till bad, 
picknick, grillning och lek skapas i strandmiljön 
vid Stadsskogen. 

Befintligt utflyktsmål
Loppholmen fortsätter att utvecklas till stadens 
centrala park för sammakomster och större 
aktiviteter.

Gångstråk
Nya och förbättrade gång- och vandringsmöjlig-
heter skapas i ett sammanhängande nätverk av 
gång- och cykelvägar samt stigar. 

Möjlighet att vandra längs ån i stil med Linde-
sjön runt skapas från Prästbron till norra änden 
av Stadsskogen. 

Platser för bryggor
Rekommendationen för framtida platser för 
olika typer av bryggor på kommunalt förvaltad 
mark baseras på var det finns befintliga bryggor, 
strandens tillgänglighet för allmänheten samt 
befintliga och framtida rekreationsmöjligheter.

Ovan: översikt förslag Ovan: framtida platser där bryggor tillåts/ej tillåts på kommunal mark

Teckenförklaring

 Nät av gångvägar och stigar
 Utflyktsmål
 Kommunalt förvaltade bryggor
 Aktiviteter
 Båtklubbsbryggor
 Båtiläggningsramp
 Ev. framtida stig/gångväg
 Förbindelse över ån

Lilla Lindesjön

Stora Lindesjön
Pälsärmen

Norsviken

Åstigen

Hagaberg

Norslund

Prästbron

Stadsskogen

Prästbron



30 31

BRYGGPROGRAM LINDESBERG BRYGGPROGRAM LINDESBERG

UTKAST - FÖRSLAG UTKAST - FÖRSLAG

Motstående sida: framtida platser där bryggor 
tillåts/ej tillåts på kommunal mark

Till höger: områdesindelning

Områdesindelning
Programområdet har delats in i ett flertal delar 
efter karaktär och förutsättningar. Områdena är:
1. Norsviken
2. Stadsskogen
3. Åstigen
4. Norsviken till Hagaberg
5. Båtiläggningsplatsen norr om Prästbron
6. Prästbron till Norra Kyrkogården 
7. Loppholmen, Lindesbergs arena och Tivoli-

plan 
8. Stadspromenaden 
9. Fingerboäng
10. Stora Lindesjön längs Pälsärmen
11. Lilla Lindesjön

Pälsärmen

Strandpromenaden

Loppholmen

Lilla Lindesjön

Stora Lindesjön

Tivoliplan

Fingerboäng

Prästbron
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1 Norsviken
Mål
Behålla badplatsen som den är idag. På näset 
bibehålls en naturlig strandkant där viss erosion 
accepteras. Erosion motverkas i första hand 
genom att behålla och förnya träd och buskar i 
strandkanten.

Åtgärder, kort sikt
• livboj fäst på en egen stolpe (undvik att fästa 

bojar, skyltar, soptunnor, etc. på trädstam-
mar då det skadar träden och gör dem mer 
mottagliga för angrepp), samt

• fler små träd behålls längs badplatsens 
strand för att hjälpa till att hålla strandkanten 
stabil.

exempelbilder/illustration

2 Stadsskogen
Mål
Ett fint lättillgängligt område med möjlighet till 
strövtåg, utflykter, bad, lek, picknick, grillning 
och båtliv. Allmänhetens behov av rekreation 
går före individuella behov av båtplatser, men 
möjlighet ges att förtöja båtar vid större ge-
mensamma bryggor. I den norra delen är den 
naturliga vegetationen framträdande. I söder be-
hålls den öppna karaktären och friluftsaktiviteter 
får större utrymme. Den naturliga strandkanten 
behålls och viss erosion accepteras. Erosion 
motverkas i första hand genom att behålla och 
förnya träd och buskar i strandkanten.

Åtgärder norra delen av området, kort sikt
• befintliga stigar vidgade genom borttagning 

av grenar och sly,
• stigar utmärkta med markörer, 
• tydligare anslutningar från de närliggande 

bostadsområdena till stigarna ner mot vatt-
net, samt

• vägen ner till den gula stugan vid ån märkt 
ut som anslutning till befintliga stigar.

Åtgärder norra delen av området, längre sikt
• naturstigar genom eller längs med ravinerna 

där det är möjligt att anlägga utan att skada 
naturvärden, samt

• illustrerande informationsskyltar på lämpliga 
platser som berättar om ravinernas natur-
värden.

Åtgärder björkdungen nedanför Omvägen, kort 
sikt
• skräp bortstädat,
• utjämnad och hårdgjord förbindelse ner till 

stranden från Ormvägen,
• hårdgjord gångväg från Åstigens förlängning 

fram till i vägen ner till den gula stugan vid 

ån,
• ny gångbro över ravinen.
• gångvägen skyltad och markerad som vand-

ringsled,
• cykelställ, samt
• grillplats på hårdgjord yta med sittplatser 

och soptunna, anlagd på planare mark nära 
vattnet med plats för utbyggnad i framtiden. 

Åtgärder björkdungen nedanför Omvägen, 
längre sikt
• kommunal brygga som ger möjlighet till bad 

samt möjlighet för båtar att lägga till,
• toalett,
• stig eller gångväg upp genom ravinen till 

befintlig gångväg längs Molinders väg,
• grillhus/väderskydd med bänkbord vid grill-

platsen, samt
• en eller ett par större bryggor för båtplatser 

(beroende på efterfrågan),
• naturlekplats.

exempelbilder/illustration
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3 Åstigen
Mål
Ett attraktivt promenadstråk och livlig som-
maraktivitet längs ån. Gatans hastighet och 
utformning är anpassade till gångtrafikanter och 
lekande barn. Allmänhetens behov av rekrea-
tion samsas med individuella behov av båtplat-
ser, där möjlighet ges till privatägda individuella 
bryggor. Strandkanten är främst förstärkt med 
stora träd och eventuellt lägre buskvegetation. 
Ny eller förbättrad hårdgjord förstärkning utgörs 
av större stenblock som placerats med omtanke 
och har en jämn struktur.

Åtgärder, kort sikt
• gångstråket längs Åstigen markerat och 

skyltat som vandringsled, 
• bättre anslutning till klappbryggan med hård-

gjord yta samt ramp med räcke,
• hastigheten sänkt till gångfart förbi Lind-

grens grotta under badsäsongen,
• betongpollare som påkörningsskydd och 

hastighetsdämpande åtgärd förbi Lindgrens 
grotta,

• bänkar vid Lindgrens grotta,
• skyltat att gatan delas med gående och 

lekande barn,
• gångväg norrut i Åstigens förlängning längs 

ån,
• öppningar i vägräcket för bättre anslutning 

till bryggor tillåts, där så kan göras utan att 
det försvagar vägräcket eller påverkar dess 
funktion negativt på annat sätt, samt

• befintliga klibbalar bevarade och nya plante-
rade på lämpliga platser.

Åtgärder, längre sikt
• vägräcket utbytt mot betongpollare som pla-

ceras så att de också fungerar hastighets-
dämpande, samt

• stora alléträd, främst klibbalar, längs hela 
strandkanten.

exempelbilder/illustration

4 Norsviken till Hagaberg
Mål
Bättre rekreationsmöjligheter vid vattnet och 
möjlighet för boende i Hagaberg och Norslund 
att lättare och säkrare ta sig till ån. Allmänhe-
tens behov av rekreation går före individuella 
behov av båtplatser, men möjlighet ges att 
lägga till med båt. En naturlig strandkant behålls 
och viss erosion accepteras. Erosion motverkas 
i första hand genom att behålla och förnya träd 
och buskar i strandkanten.

Åtgärder vid Linde Energis byggnader, kort sikt
• ny soptunna, samt
• liten terrasserad plattform där det är möjligt 

att lägga till med båt.

Åtgärder området nedanför järnvägskorsningen, 
kort sikt
• stig från Gusselbyvägen till ån, samt
• liten grillplats med sittplatser och soptunna 

nere vid vattnet.

Åtgärder området nedanför järnvägskorsningen, 
länge sikt
• direkt gång- och cykelväg från Lövstavägen 

till järnvägskorsningen,
• cykelställ,
• grillplatsen utökad med hårdgjord yta, grill-

hus/väderskydd, bänkbord och soptunna, 
samt

Åtgärder, lång sikt
• broförbindelse över ån.

exempelbilder/illustration
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5 Båtiläggningsplatsen norr om 
Prästbron

Åtgärder området mellan M/S Råsvalen och 
Prästbron, kort sikt
• möjlig plats för båtklubben att ha angörings-

brygga och miljöstation.

Åtgärder området under vägbron, lång sikt
• användningen av området och framtida möj-

ligheter undersöks vidare.

exempelbilder/illustration

6 Prästbron till Norra kyrkogården
Mål
Ett attraktivt gångstråk som också erbjuder plat-
ser för vila och där det känns tryggt att röra sig 
efter mörkrets inbrott. För att bevara det öppna 
vattnet hålls östra sidan helt fri från bryggor 
ända ner till Tivoliplan. 

Åtgärder, kort sikt
• gångstråket längs ån markerad och skyltad 

som vandringsled, samt
• strandkanten förstärkt med nyplantering av 

klibbalar där träd saknats.

Åtgärder, lägre sikt
• karaktären med gatstensbård längs gång-

stråket förlängd och förstärkt,
• terrasserad kaj där strandkanten idag är 

förstärkt med stenkross ända upp till gång-
vägen,

• sittplatser på den nya kajen, samt
• belysning som utnyttjar nya belysningstekni-

ker för att skapa rumslighet, intresse och en 
inbjudande känsla längs gångstråket.

Det kan finnas risk att konflikter uppstår mellan 
olika användningsområden eller grupper om 
området inte utformas och ses efter väl.

exempelbilder/illustration
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7 Loppholmen, Lindesbergs Arena 
och Tivoliplan
Mål
Området ska vara stadens aktiva hjärta med en 
informell, inbjudande och livlig karaktär och liv 
och rörelse från tidig morgon till sen kväll. Det 
ska finnas plats för större sammankomster och 
aktiviteter, som konserter, firande och frilufts- 
och sportevenemang. Här finns också starten 
på vandringsleden runt Lindesjöarna och på ny 
vandringsled norrut längs Bottenån. Allmänhe-
tens rekreationsbehov går före enskilda behov 
av att förtöja och angöra båtar, förutom vid Lin-
desbergsostäders båtbryggor vid Tivoliplan. Där 
går rekreationsbehovet och båtförtöjning hand 
i hand. Där strandkanten behöver förstärkas 
görs detta i första hand med trädplantering och 
annan vegetation.

Åtgärder
Utvecklingsplanen för Lindesjön runt pekar 
ut Loppholmarna som stadens nya stadspark 
och gröna oas, med restaurang, sommarcafé, 
scen, öppna grönytor, grillplats, badplats och 
andra aktiviteter. Utvecklingsplanen förespråkar 
också en damm för lokalt omhändertagande av 
dagvatten mellan Loppholmarna och Strandpro-
menaden samt en ny bro mellan Strandprome-
naden och Loppholmarna, i förlängningen av 
Bytesgatan. 

Området vid Lindesbergs Area och Lindeskolan 
föreslår utvecklingsplanen ska bli aktivitetspark 
med skateboardpark, parkour och utomhusgym.

(För mer detaljerade beskrivningar och planer, 
se Utvecklingsplan för Lindesjön runt, sidorna 
16-19 och 53-55.)

Som komplement till åtgärderna i Lindesjön runt 
föreslås:
• belysning som utnyttjar nya belysningstekni-

ker för att skapa rumslighet, intresse och en 
inbjudande känsla,

• utrustning med ett formspråk som förstärker 
en informell, inbjudande och livlig karaktär,

• ett starkt fokus på tillgänglighet till och inom 
alla aktivitetsområden, samt

• grindarna på Lindesbergsbostäders bryggor 
ställs upp dagtid.

exempelbilder/illustration

8 Strandpromenaden
Mål
Strandpromenaden är stadens finrum, där 
man flanerar under stora träd förbi prydliga 
perennplanteringar och häckar. Stora och små 
konstverk är integrerade i parklandskapet och 
bidrar till lek och samspel med betraktaren. 
Stora bryggor ligger längs strandkanten eller 
går ut i sjön. Det finns gott om sittplatser. Längs 
Strandpromenaden går allmänhetens rekrea-
tionsbehov som regel före behovet att förtöja 
båtar. 

Åtgärder
Utvecklingsplanen för Lindesjön runt föreslår att 
Strandpromenaden blir stadens nya konststråk 
med offentlig konst. Parkerna längs promena-
den förslås få olika inriktningar: en lummig park 
som tilltalar alla sinnen norr om församlings-
hemmet; en park med lek som attraherar alla 
generationer nedanför församlingshemmet; 
en historiskt återskapad Oscarspark med fler 
planteringar, fler gångstigar samt sittplatser, 
plus en förlängning ut i Stora Lindessjön med 
vattenträdgård mellan Kyrkbryggan och Södra 
Torggatan. 

Förslaget binder också samman Sprut- och 
våghusen med en terrass och galleribyggnad 
för att möjliggöra för en restaurang i parken. 

Sparbanksparken föreslås öppnas upp för 
allmänheten och bli stadens nya konstpark. I 
sjön nedanför Sparbanksparken föreslås en 
sittbrygga med gästbåtplatser för besökande till 
staden. 

Vid Strandskolan föreslås en badbrygga med 
många sittplatser och i förlängningen av Träd-
gårdsgatan föreslås en båtbrygga.

Brunnsparken återskapas historiskt med nya 
planteringar, fler gångstigar och sittplatser till en 
plats för eftertanke, ro och saknad där Estoni-
amonumentet ges en central roll.

Pumphuset föreslås bli en konstpaviljong.

Bryggprogrammet föreslår inga kompletterande 
åtgärder.

(För mer detaljerade beskrivningar och planer, 
se Utvecklingsplan för Lindesjön runt, sidorna 
20-41.)

exempelbilder/illustration
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9 Fingerboäng
Mål
Fingerboäng är en visuellt attraktiv del av sta-
dens grönstruktur där rekreation och funktion 
samsas.

Här är det främst båtklubbens behov av båtplat-
ser som tillgodoses.

Åtgärder, kort sikt
• förbättrad gångväg i norra delen av områ-

det,
• utökad vegetationsskärm som bidrar med 

mycket höstfärger och blomning mot järnvä-
gen,

• utökade planteringar och höjd stödmur mot 
vägen vid sittplatserna längs Örebrovägen,

• små alléträd med fin blomning och fina höst-
färger längs Örebrovägen, mellan bron och 
rondellen, samt

• gångväg mellan den befintliga gångvägen 
och båtklubbens bryggor.

Åtgärder, längre sikt
• dagvattenomhändertagande i fördröjnings- 

eller filtreringsdammar, planterade med 
strand- och vattenväxter som bidrar till en 
mer livfull och visuellt stimulerande miljö. 

exempelbilder/illustration

10 Stora Lindesjön längs Pälsär-
men
Mål
Pälsärmen är en ännu attraktivare infart till 
staden. Den utgör en förlängning av promenad-
stråket längs Strandpromenanden med goda 
möjligheter att slå sig ner och njuta av utsikten 
mot staden. Det finns också bra möjligheter att 
ta sig ner till vattnet. 

Utvecklingsplanen för Lindesjön runt föreslår en 
boardwalk med badbryggor och sittplatser samt 
hopptorn ängs Pälsärmen, mellan Sundsbron 
och Pälsärmsbadet. (För mer detaljerad beskriv-
ning och plan, se Utvecklingsplan för Lindesjön 
runt, sidorna 42-43.)

Den strandnära miljön längs större delen av 
sträckan mellan Sundsbron och Pälsärmsba-
det består av en enahanda, brant vägslänt av 
krossgrus. Miljön känns isolerad och ger inte 
alls samma upplevelse av utsikten som uppe 
på åsen. På grund av detta föreslås att board-
walken tas bort. Istället läggs utsiktsplattformar 
med sittplatser där utsikten kan betraktas i lugn 
och ro med jämna mellanrum längs den befint-
liga gång- och cykelvägen.

Åtgärder Sundsbron till Pälsärmsbadet, kort sikt
• små alléträd med fin blomning och fina 

höstfärger mellan gång-och cykelvägen och 
vägbanan där utsikten inte skyms för de 
boende, från Sundsbron till Pälsärmsbadet,

• utsiktsplattformar med sittplatser längs 
gång- och cykelväg

Åtgärder Pälsärmsbadet, kort sikt
• förbättrad trappa med ledstång på båda 

sidor från Örebrovägen.

Åtgärder Pälsärmsbadet, längre sikt
• brygga ut i vattnet för att ge mer förmiddags-

sol, samt
• hopptorn från bryggan.

Åtgärder Lingon och mjölk, kort sikt
• hårdgjord gångväg från Örebrovägen ner till 

vattnet, samt
• sittplatser mot träden i sydost.

Åtgärder Lingon och mjölk, längre sikt
• badramp med ledstänger från gångvägen 

ner i vattnet.

Åtgärder parkområdet i södra änden på Stora 
Lindesjön, kort sikt
•  bänkbord utställda under sommaren.

Åtgärder parkområdet i södra änden på Stora 
Lindesjön, längre sikt
• en större gemensam brygga i områdets 

norra del.

exempelbilder/illustration
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11 Lilla Lindesjön
Mål
Vid rastplatsen ska det finnas möjlighet att 
parkera bilen för en kortare eller längre stund, 
sträcka på benen eller utnyttja intilliggande ak-
tiviteter. Det ska också finnas goda möjligheter 
att komma ut på sjön för skridskoåkning.

Vid båtiläggningsplatsen ska trafikflödet vara 
säkert och det ska finnas möjlighet till handikap-
parkering.

Åtgärder rastplatsen, kort sikt
• förbättrad skyltning med information om 

Lindesberg, för att ge besökare goda möjlig-
heter att orientera sig och bekanta sig med 
staden. 

Åtgärder rastplatsen, längre sikt
• förbättrad parkering med markerad handi-

kappruta,
• hårdgjord gångväg från parkeringen mot 

stranden,
• kort boardwalk från gångvägen ner till och 

en bit ut i vattnet,
• toalett, samt
• väderskydd med picknickbord på hårdgjord 

yta.

Åtgärder korsningen av Örebrovägen och Ce-
derborgsvägen, kort sikt
• pollare för att förhindra bilar att korsa trot-

toaren och köra direkt ut på Örebrovägen. 

Åtgärder korsningen av Örebrovägen och Ce-
derborgsvägen, längre sikt
• en plats för handikapparkering för besökare 

till Lingon och mjölk.

exempelbilder/illustration
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PRIORITERINGAR

Inledande åtgärder
• Rensa bort gamla otjänliga bryggor
• Ta fram bryggriktlinjer
• Ordna avtal med bryggägare
• Ta bort bryggor där sådana ej ska finnas
• Tillse att bryggägare ordnar de tillstånd som 

krävs.  

Övriga åtgärder
Prioriteringsordning kortsiktiga åtgärder
a Området mellan M/S Råsvalens 
 angöringsbrygga  och Prästbron
b  Stadsskogen, samt vid Linde Energis 
 byggnader
d  Stadsskogen, området nedanför 
 Omvägen
e  Hagaberg, området nedanför 
 järnvägskorsningen
f  Åstigen 
g  Prästbron till Norra Kyrkogården
h  Fingerboäng
i  Sundsbron till Pälsärmen
j  Rastplatsen 
k  Pälsärmsbadet
l  Korsningen av Örebrovägen och 
 Cederborgsvägen
m  Lingon och mjölk
n  Parkområdet i södra änden på Stora  
 Lindesjön

Prioriteringsordning långsiktiga åtgärder
1. Området nedanför Ormvägen
2. Hagaberg, området nedanför Järnvägskors-

ningen 
3. Norra delen av Stadsskogen
4. Fingerboäng 
5. Lilla Lindesjön, rastplatsen
6. Prästbron till Norra Kyrkogården
7. Sundsbron till Pälsärmsbadet plus Päls-

ärmsbadet
8. Lingon och mjölk plus korsningen av Öre-

brovägen och Cederborgsvägen
9. Åstigen
10. Parkområdet i södra änden på Stora Linde-

sjön
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PLANERINGSFÖRUTSÄTT-
NINGAR

Generella planeringsförutsättning-
ar
Naturvärden
Bottenån har klassificeringen högt värde enligt 
länsstyrelsens naturvårdsprogram från 1984.

Risker
Enligt länsstyrelsens rapport Översvämningar i 
Örebro län var området längs Gusselbyvägen 
och näset översvämmat under den kraftiga 
vårfloden 1977.

Större delen av programområdet är kartlagt som 
riskområde för höga vattenstånd enligt Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 
översvämningskartering från år 2013. Det över-
svämmas vid 50-, 100- och 200-årsflöde, samt 
beräknat högsta flöde (10 000-årsflöde, och var 
enligt länsstyrelsens rapport Översvämningar 
i Örebro län översvämmat under den kraftiga 
vårfloden 1977. 

Större delen av  området är också identifierat 
i länsstyrelsens rapport Ras- och skredrisker i 
Örebro län som potentiellt skredområde klass 
1. Dvs. ett ler- och siltområde som lutar minst 6 
procent. Ett mindre område är identifierat som 
potentiellt skredområdet klass 2. Dvs. ett sand- 
och grusområde som lutar minst 22% och är 
beläget inom 50 meter från närmaste sjö eller 
vattendrag.

På östra sidan Bottenån ligger en stor del av 
området inom 150 meter eller mindre från järn-
vägen. Friluftsanläggningar bör ha ett avstånd 
på minst trettio meter till järnväg, men aktiviteter 
som innefattar många eller utsatta personer bör 
inte anläggas inom 150 meter.

Den södra delen av Strandpromenaden, Päls-
ärmen och området vid den södra delen av 
Lindesjöarna ligger inom vattenskyddsområdet 
för Rya vattentäkt. 

Område för område
1 Norsviken
Markägande
Gusselbyvägen, den östra stranden och en bit 
ut i vattnet är kommunal mark. Badplatsen och 
den norra delen av viken är privat mark. Likaså 
den västra stranden är privat mark.

Detaljplan
Området är inte detaljplanelagt.

Strandskydd
Strandskydd gäller då området inte är detaljpla-
nelagt.

2 Stadsskogen
Markägande
Marken mellan bostadskvarteren och vattnet 
samt större delen av ån ägs och sköts av kom-
munen.

Detaljplan
Området omfattas av tre detaljplaner:
• 358, Stadsskogen 1:1. Tillåter inom pro-

gramområdet natur, öppet vattenområde, 
samt bryggor i den allra södraste delen av 
planen.

• LG A59, Södra delen av Stadsskogen. Tillå-
ter park eller plantering samt vattenområde 
inom programområdet.

• LG A30 355 424, Nordvästra delen av Lin-
desbergs bebyggelseområde. Tillåter gatu-
mark, park och plantering samt vattenområ-
de som får överbyggas längs hela stranden 
inom programområdet.

Den östra gränsen för detaljplanerna går unge-
fär mitt i ån.

Strandskydd
Endast i den norra detaljplanen gäller strand-
skyddet, de andra två detaljplanerna är från före 
1975 då det allmänna strandskyddet infördes.

3 Åstigen
Markägande
Marken mellan villabebyggelsen och strandkan-
ten samt ån ägs och sköts av kommunen.

Detaljplan
Området omfattas av två detaljplaner: 
• LG A30 355 424, Nordvästra delen av Lin-

desbergs bebyggelseområde. Tillåter gatu-
mark, park och plantering samt vattenområ-
de som får överbyggas längs hela stranden 
inom programområdet. Plangränsen går 
ungefär mitt i å-fåran.

• LG A32, Kvarteren Bävern och Grottan. 
Tillåter gatumark inom programområdet. Lig-
ger innesluten i LG A30 355 424.

Strandskydd
Strandskydd gäller inte då båda planerna är från 
före 1975 då allmänt strandskydd infördes.

4 Norsviken till Hagaberg
Markägande
Ån, Gusselbyvägen, samt marken mellan ån 
och järnvägen/vägen i den nordligaste delen av 
området ägs och sköts av kommunen. 

I övrigt tillhör större delen av marken Trafikver-
ket. 

Ett markavsnitt ungefär mitt i området är pri-
vatägt. Den privata marken sträcker sig ut till 
mitten av åfåran.

Detaljplan
Området omfattas inte av någon detaljplan.

Strandskydd
Strandskydd gäller inom hela området.

Kulturvärden
En fornlämning (milstolpe) återfinns strax norr 
om Gusselbyvägens korsning med järnvägen.

5 Båtiläggningsplatsen norr om Präst-
bron

Markägande
En stor del av marken ägs och sköts av kommu-
nen. Området omkring M/S Råsvalen är privat 
mark. Marken norrut mellan ån och järnvägen 
tillhör Trafikverket.

Detaljplan
Området omfattas av två detaljplaner:
• LG A35, södra delen av Hagabergsområdet. 

Parkmark och vattenområde tillåts inom 
programområdet.

• 406, Kvarteret Snäckan och del av Kvarteret 
Jungfrun. Park, vattenområde och ett om-
råde för bryggor (vid M/S Råsvalens angö-
ringsbrygga) tillåts inom programområdet. 

Marken norrut längs järnvägen, samt en liten del 
av kommunens mark, är inte detaljplanelagd.

Strandskydd
Strandskydd gäller inte för området som omfat-
tas av LG A35 då planen var antagen före det 
allmänna strandskyddet trädde i kraft 1975. 
Strandskydd kan gälla för 406 som var antagen 
2002. Strandskydd gäller för det område som 
inte är detaljplanelagt.

Risker
Precis norr om Prästbron finns ett område (ett 
f.d. garveri) som länsstyrelsen identifierat som 
potentiellt förorenat. Området är inte riskklassat.

6 Prästbron till Norra kyrkogården
Markägande
Västra stranden har privatägda fastigheter ända 
ut till mitten på åfåran. Östra stranden och östra 
sidan av åfåran är kommunal mark. 

Detaljplan
Området omfattas av fyra detaljplaner:
• 406, Kvarteret Snäckan och del av Kvarte-

ret Jungfrun mm. Vattenområde, park och 
område för brygga (vid befintlig brygga) är 
tillåtet inom programområdet. Plangränsen 
går ungefär mitt i ån.

• 367, Kvarteret Jungfrun mm. Vattenområde 
och park är tillåtna inom programområdet.

• LG A2, stadsplan för Lindesberg. Inom 
programområdet råder byggnadsförbud på 
kvartersmarken.

• LG A25, förslag till stadsplan för Trednings-
jorden mm samt ändring av stadsplanen för 
kvarteren Lommen och Vargen. Vattenområ-
de som får överbyggas samt vattenområde 
är tillåtna inom programområdet. 
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Strandskydd
Strandskydd gäller inte för området inom LG A2 
och LG A25 då de var antagna före 1975 då det 
allmänna strandskyddet trädde i kraft. Strand-
skydd kan gälla inom 406 som var antagen 
2002 samt 367 som var antagen 1994.

7 Loppholmen, Lindesbergs Arena och 
Tivoliplan
Markägande
Marken ägs och sköts av kommunen.

Detaljplan
Området omfattas av fem detaljplaner:
• LG A25, Tredningsjorden mm samt ändring 

av kvarteren Lommen och Vargen. Område 
för friluftsbad, vattenområde samt område 
tillgängligt för allmän gångtrafik (Skolgatans 
förlängning) är tillåtna inom programområ-
det.

• LG A56, Kvarteren Bottnarna, Bromsen, 
Hatten, Lommen, Vargen och Ängen samt 
del av Bottenån och Lindesbygärdet mm. 
Park, vattenområde, område tillgängligt för 
allmän gångtrafik (Smedjegatans förläng-
ning och befintliga broar) samt område för 
allmänt ändamål är tillåtna inom program-
området. 

• 371, Tredningen 15:1 m fl. Park, natur, vat-
tenområde, område för bryggor (söder om 
bro) är tillåtna inom programområdet.

• 405, norra delen av Loppholmarna. Park, 
restaurangverksamhet, mark som inte får 
bebyggas (karaktären av park ska behållas), 
öppet vattenområde där bro får uppföras för 
allmän gång- och cykeltrafik, samt område 
för bryggor (norr om grön bro samt omkring 
Loppholmens spets) är tillåtet inom pro-
gramområdet.

• 442, del av Tredningen 1:1 (Tivoliplan). Park 
är tillåten inom programområdet. 

Strandskydd
Parken i anslutning till Tivoliplan omfattas av 
strandskydd. LG A25 och LG A56 är från innan 
1975 då det allmänna strandskyddet trädde i 
kraft. 375 är från 1995 och 405 är från 2002 och 
kan omfattas av strandskydd om det inte blivit 
upphävt separat.

Kulturvärden
Loppholmen ligger i närheten av Lindesbergs 
stad som är av riksintresse för kulturmiljövården 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken samt utgör forn-
lämning enligt 2 kap. kulturmiljölagen i form av 
stadslager.

Risker
Länsstyrelsen har också identifierat två poten-
tiellt förorenade områden (f.d. avfallsdeponier) 
kring Lindeskolan och Lindesbergs Area. Dessa 
är inte riskklassade.

8 Strandpromenaden
Markägande
Marken längs Strandpromenaden ägs och sköts 
av Lindesbergs kommun. Längsmed promena-
den ligger också ett antal parker, vissa på kom-
munal mark, andra på mark ägd av kyrkan eller 
i privat ägo.

Detaljplan
Strandpromenaden omfattas i dag av sju detalj-
planer:
• LG A2, stadsplan för Lindesberg. Gator och 

torg samt allmänna planteringar är tillåtna 
inom programområdet.

• LG A25, Tredingsjorden mm samt änd-
ring av kvarteren Lommen och Vargen. 
Gatumark, park, vattenområde samt vat-
tenområde tillgängligt för allmän gångtrafik 
(Skolgatans förlängning) är tillåtet inom 
programområdet.

• LG A56, Kvarteren Bottnarna, Bromsen, 
Hatten, Lommen, Vargen och Ängen samt 
del av Bottenån och Lindesbygärdet mm. 
Park, vattenområde samt vattenområde 
med mark tillgänglig för allmän gångtrafik 
(Smedjegatans förlängning) tillåtet inom 
programområdet.

• LG A71, Bottnarna, Bägaren m fl. Park eller 
plantering är tillåtet inom programområdet.

• LG A77, Kvarteret Ankan, Hästen m fl. Vat-
tenområde samt park är tillåtet inom pro-
gramområdet.

• 394, Kvarteret Gösen mm. Park, parkering 
och vattenområde där bryggor får anordnas 
(hela vattenområdet) är tillåtet inom pro-
gramområdet. 

• 445, Kvarteret Gåsen 7 m fl. Vattenområde, 
bryggor och badplats (bryggor om högst 
400m2, strandskydd upphävt), park och 
gång- och cykelväg är tillåtet inom program-
området.

Strandskydd
LG A2, LG A25 och LG A56 är från tiden innan 
det generella strandskyddet trädde i kraft. 

LG A71 och LG A77 är från 1980-talet och 394 
från tidigt 2000-tal. De kan innefattas av strand-
skydd om det inte upphävts separat. 

445 är från 2016. Strandskyddet är upphävt för 
del av vattenytan och bostadsområdet, men inte 
för Strandpromenaden.

Kulturvärden
Hela Strandpromenaden ligger inom Lindes-
bergs stad som är av riksintresse för kulturmiljö-
vården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, samt utgör 
fornlämning enligt 2 kap. kulturmiljölagen i form 
av stadslager. 

Minnesstenen i Oscarsparken utgör fornläm-
ning.

Sundsbron är klassad som byggnadsminne.

Risker
I Sparbanksparken har länsstyrelsen identifierat 
ett potentiellt förorenat område (ett f.d. garveri). 
Området är inte riskklassat. 

9 Fingerboäng
Markägande
Marken ägs och sköts av kommunen.

Detaljplan
Området omfattas av två detaljplaner:

• LG A16, Hagaområdet samt ändring av 
planen för kvarteren Kvarnen, Mjölnaren, 
Blåklockan och Idavallen. Vattenområde och 
park är tillåtet inom programområdet.

• LG A60, bro över Dalkarlshytteån (Sunds-
bron). Vattenområde, park eller plantering, 
mark tillgänglig för allmän gångtrafik, mark 
eller del av vattenområde tillgänglig för 
allmän gatutrafik är tillåtet inom programom-
rådet. 

Strandskydd
Området omfattas inte av strandskydd då de-
taljplanerna är från före 1975 då det allmänna 
strandskyddet trädde i kraft.

10 Stora Lindesjön längs Pälsärmen
Markägande
En stor del av Pälsärmen, inklusive Örebrovä-
gen, ägs och sköts av kommunen. Det finns 
också privata bostadfastigheter samt Ceder-
borgska kyrkogården. 

Detaljplan
Området är i dag inte detaljplanelagt.

Strandskydd
Strandskydd gäller då området inte är detaljpla-
nelagt.

Kulturvärden
Sundsbron är byggnadsminne.

En fornlämning (vägmärke) återfinns längs vä-
gen ungefär hundra meter söder om Cederborg-
ska kyrkogården.

11 Lilla Lindesjön
Markägande
Marken inom området är kommunalt förvaltad.

Detaljplan
Området är i dag inte detaljplanelagt.

Strandskydd
Strandskydd gäller då området inte är detaljpla-
nelagt.
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Lilla Lindesjön

Stora Lindesjön

Sörlunda

Ovan: vatten som får överbyggas enligt detaljplan
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Stadsskogen

Åstigen

Norsviken
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Kapitlet utgör en samlad beskrivning av de 
beslut som kommunen tidigare har tagit i olika 
planer och program som är relevanta för brygg-
programmet.

Översiktliga planer
Översiktsplan för Lindesbergs kommun
Arbete pågår med framtagande en ny översikts-
plan inklusive områden för landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen.

Gällande översiktsplan, Översiktsplan för Lin-
desbergs kommun, antogs av kommunfullmäk-
tige den 17 april 2007.

I översiktsplanen utgör området kring Stora och 
Lilla Lindessjön samt Bottenån en del av Lin-
desbergs tätort utan närmare precisering.

Visionen för översiktplanen är att genom ny-
danande byggt på tradition och erfarenhet ska 
Lindesbergs kommun vara det naturliga valet för 
näringsliv och boende i Bergslagen och närlig-
gande delar av Mälardalen.

I målen för kommunens attraktionskraft ingår 
välskötta parker och grönområden samt trygg 
och hälsosam miljö att vistas i. Den fysiska 
planeringen ska med tillgång till natur, friluftsliv 
och rekreation som främjar fysisk aktivitet samt 
vackra och säkra miljöer som främjar psykisk 
hälsa bidra till en positiv folkhälsoutveckling.

Vikten av att säkerställa tätortsnära natur beto-
nas, speciellt grönområden som är viktiga för 
förskolor, skolor och boende. Utvecklingen av 
den tätortsnära naturen, med promenadleder 
utmed sjöar och vattendrag, konstateras i över-
siktsplanen vara sådant som höjer kvaliteten på 
bostadsorterna i kommunen. Vidare anses grön-
områden som ligger nära där människor bor ha 
ett särskilt värde för friluftsliv, då de används 
oftare och av fler.

Vidare poängteras i översiktsplanen vikten av 
att ha möjlighet att utöva friluftsliv såsom vis-
telse i naturen för att få naturupplevelser och 

naturstudier, att vara fysiskt aktiv, ta promena-
der, bada och att få avkoppling. Strandmiljöerna 
i kommunen pekas ut som en källa till friluftsliv, 
där tillgängliga stränder har stor betydelse för 
friluftslivet.

För tätortsnära kommunalägd skog anges att 
den biologiska mångfalden, friluftslivet, motion, 
rekreation samt skolors och förskolors utomhus-
verksamhet bör styra skötseln. Vidare betonas 
att den tätortsnära skogen har ett stort socialt 
värde och ett värde för folkhälsan samt är en 
tillgång för tätorten. 

Enligt översiktsplanen bör tätortsnära natur och 
grönområden säkerställas som naturreservat, 
alternativt säkras med skötsel- eller detaljpla-
ner. Dessutom betonas vikten av att kvaliteten 
på skötsel, skyltning m.m. säkerställs samt att 
tillgängligheten för personer med funktions-
nedsättning förbättras i kommunens natur- och 
friluftsområden.

Fördjupning av översiktsplanen för Lin-
desbergs stad
För Lindesbergs stad finns en fördjupning av 
översiktsplanen, Fördjupning av översiktsplanen 
för Lindesbergs stad, vilken antogs av kommun-
fullmäktige den 16 december 2014.

Den fördjupade översiktsplanens ledord är 
Människan, Staden och Regionen. För männis-
korna ska det finnas nära tillgång till grön- och 
rekreationsområden, gång- och cykelvägar, 
promenadstråk som stimulerar till lek, rörelse 
och spontanaktiviteter. I staden ska närheten till 
vackra naturmiljöer, sjöar och vattendrag värnas 
och utvecklas.

I fördjupningen av översiktsplanen bedöms 
nedanstående inriktningsmål vara relevanta för 
bryggprogrammet:
• Förstärk och synliggör den historiska delen 

av Lindesberg.
• Utveckla Lindesbergs parker och lekplatser 

genom upprustning och koppla samman 
dessa med trevliga gångstråk.

• Värna särskilt om och utveckla de naturmil-
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• Lindesjöns stora natur- och kulturupplevel-

ser samt bad och friluftsliv ska värnas och 
utvecklas.

• På offentliga platser ska tillgänglighet för 
alla prioriteras.

• Synliggör kulturen i stadsmiljön och grönom-
råden.

• Minska belastningen på Lindesjön och Arbo-
gaån genom att förespråka lokalt omhänder-
tagande av dagvatten.

• Synliggör vattnets kretslopp genom nya 
lösningar såsom t.ex. öppna LOD-dammar 
och gröna tak.

• Fortsätt utveckla en tillgänglig och vacker 
stadsmiljö genom att utveckla parker, gröny-
tor och offentliga platser samt värna om 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

• Utveckla Loppholmen till Lindesbergs nya 
stadspark med aktiviteter för alla åldrar.

• Förstärk kontakten till vattnet på Lopphol-
marna genom att anlägga en badplats och 
sittplatser vid vattnet.

• Öka gångflödena genom parken på Lopp-
holmarna för att skapa en trygg plats och 
öka användningen av området.

Vandringsleden Lindesjön runt är utpekad kring 
både Stora och Lilla Lindesjön. Ett gångstråk 
norrut längs Bottenån samt en bro över ån mel-
lan Stadsskogen och Hagaberg framhålls som 
ett sätt att utveckla och bygga på Lindesjön 
runt. Bron skulle binda ihop stadsdelarna bättre 
och promenadstråket skulle ge de boende i de 
norra delarna av staden en naturlig promenad-
väg längs vattnet. Båda sidor av Bottenån är 
utpekade som viktiga nya länkar för gång- och 
cykeltrafik.

Stora delar av området kring Stora Lindesjön 
och längs Bottenån utgör grönstruktur i fördjup-
ningen av översiktsplanen. 

Planeringsförutsättningar av vikt är bland annat 
att Bottenån samt Stora och Lilla Lindesjön in-
går i Arbogaåns vattensystem. Stora Lindesjön 
är central för friluftslivet i Lindesberg och utnytt-
jas för många aktiviteter. Bland annat startar 
Arbågaåns kanotled i Stora Lindesjön och går 

sedan österut. Bottenån förbinder Stora Linde-
sjön med Råsvalen i norr. Förutom att ån är en 
viktig båtförbindelse är den också viktig för bad 
och fiske. 

Det är risk för ras och skred längs större delen 
av ån och även i delar av den gamla stadsbe-
byggelsen ovanför Strandpromenaden. 

Översvämningsrisken i Lindesberg är stor 
och delar av centrum svämmar över vid ett 
50-årsflöde. Dagens normalvattenstånd i Stora 
Lindesjön är 60,90 m.ö.h. Vid ett 100-årsflöde 
beräknas vattenståndet vara 63,11 m.ö.h. Över-
siktsplanen säger att tillfällig översvämning av 
gångytor och gångstråk bör accepteras.

Den fördjupade översiktsplanen har ett antal 
prioriterade delområden som är relevanta för 
bryggprogrammet:

Norslund
Norslund öster om järnvägen i tätortens norra 
del är utpekat som temaboende för hästintres-
serade. Området ligger norr om dagens stads-
gräns.

Lindesbergs centrum
Lindesbergs centrum utgör en del av den inre 
och yttre stadskärnan, medan Loppholmarna, 
området kring Lindesberg Arena och området 
vid båtklubbsbryggorna är del av den yttre 
stadskärnan. Större delen av både den inre och 
den yttre stadskärnan är utpekad för förtätning.

De gamla delarna av Lindesbergs centrum, 
inklusive Strandpromenaden, är riksintresse 
område för kulturmiljövården där uttrycket för 
riksintresset är rutnätsplanen, tomtstrukturen, 
den småskaliga trästadsbebyggelsen med stör-
re stadsgårdar och enklare utkantsbebyggelse 
samt en grupp större stenbyggnader vid kyrkan. 
Gamla Sundsbron är byggnadsminnesmärkt. 

Lummiga parker, stenlagda torg och Strandpro-
menaden i Lindesbergs centrum anses berika 
den täta staden och fungera som mötesplatser 
för stadens invånare. I fördjupningen av över-
siktsplanen anges att kopplingen mellan stads-
kärnan och Lindesjön ska stärkas genom att 
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förbättra stråken i öst-västlig riktning. Bytesga-
tan anses vara ett särskilt viktigt stråk, då detta 
kan koppla samman stationen med Lindesberg 
Arena och Lindeskolan.

Vidare anges att det finns få gröna ytor i stads-
kärnan varför dessa bör utvecklas och rustas 
upp. I centrum poängteras att det är extra viktigt 
med en hög nivå på skötseln och att parkerna i 
centrum bör utvecklas med olika karaktärer för 
att skapa variation och en bred användning av 
dem.

I fördjupningen av översiktsplanen anges närhe-
ten till Lindesjön vara en stor tillgång i centrum. 
Närhet bör dock utnyttjas bättre och koppling-
arna mot vattnet stärkas. Promenadstråket 
längs sjön bör även fortsätta att utvecklas och 
kopplas samman med de grönytor som finns 
längs med stråket. Vidare bör parkeringsytorna 
närmast sjön ses över och där det är möjligt bör 
parkeringsytorna flyttas för att ge plats för andra 
användningar, såsom bostäder och parker.

Loppholmen
Loppholmen utgör i fördjupningen av översikts-
planen ett utvecklingsområde för friluftsliv och 
rekreation. Området ses som en viktig länk mel-
lan centrum och de västra bostadsområdena 
samt området kring Lindesberg Arena. Lopp-
holmen bedöms ha stor potential att bli en grön 
mötes- och aktivitetsplats i staden.

I fördjupningen av översiktsplanen är målet för 
Loppholmen att skapa en stadspark med många 
funktioner som kan användas året om för både 
barn och vuxna. Närheten till både centrum och 
Lindesberg Arena medför att parken även skulle 
kunna nyttjas för olika evenemang och uppträ-
danden.

Bland annat föreslås att bryggor eller trädäck 
bör anläggas längs delar av stranden för att 
skapa ytor för vistelse samt för att utnyttja när-
heten till vattnet. Andra idéer som skulle kunna 
öka attraktiviteten kan vara anläggande av en 
scen, beachvolleyplan, planteringar, stadsod-
ling, bättre belysning och en lekplats. Vidare 
skulle ett café kunna öka användningen över 
dygnet.

I fördjupningen av översiktsplanen föreslås även 
att ett bad anordnas på Loppholmen, då detta 
är något som saknas i centrala Lindesberg. För 
att förbättra tillgängligheten och funktionen som 
länk mellan centrum och de västra delarna av 
staden föreslås dessutom att en ny bro byggs 
mellan Loppholmen och Bytesgatan, som sedan 
leder vidare mot Resecentrum. En ny bro skulle 
medföra ökade gångflöden genom parken och 
när området blir mer välbesökt skulle det dess-
utom upplevas som tryggare.

Sörlunda
Exploateringsområdet Sörlunda ligger i direkt 
anslutning till naturreservatet Näset i söderän-
den på Stora Lindesjön och är tänkt som ett 
framtida bostadsområde med småhus och/eller 
mindre flerfamiljshus. Området ligger på båda 
sidorna om vandringsleden Lindesjön runt.

Detaljplaner
Området för bryggprogrammet omfattas i dag av 
20 detaljplaner. Detaljplanerna omfattar Stads-
skogen, Sköndal, Tredningen, Lindesberg Arena 
och Loppholmen samt stadskärnan. Många av 
planernas genomförandetider är utgångna. Ett 
flertal vann laga kraft före 1975 vilket påverkar 
strandskyddet.

Några av planerna sträcker sig ut i vattnet och 
pekar ut områden för bryggor eller där vatteny-
tan kan överbyggas.

Vissa delar av programområdet är i dag inte 
detaljplanelagt.

Naturvårdsprogram
För Lindesbergs kommun finns ett Naturvårds-
program, vilket antogs av kommunfullmäktige 
den 14 december 2009. Naturvårdsprogrammet 
syftar till att klarlägga kommunens ansvar och 
ambitioner i naturvårdsarbetet.

En övergripande målsättning med naturvårds-
programmet är att få ett gemensamt förhåll-
ningssätt kring skötseln av den kommunala 
tätortsnära naturmarken. Kommunens tätortsnä-
ra naturmark ska ha en skötsel där målet är att 
värna biologisk mångfald, rekreation och social 

verksamhet samt främja folkhälsa, pedagogiska 
möjligheter och estetiska värden som ett led i 
arbetet för en uthållig kommun. Med tätortsnära 
natur avses i naturvårdsprogrammet ett område 
mellan en och två kilometer runt tätorten. Detta 
innebär att hela området längs vandringsleden 
kring Stora Lindessjön ingår i Lindesbergs stads 
tätortsnära natur.

I naturvårdsprogrammet anges att den tät-
ortsnära naturen måste vara varierad för att få 
en biologisk mångfald och eftersom olika grup-
per i samhället uppskattar olika kvaliteter. Den 
tätortsnära skogen bör även vara omväxlande 
med träd i olika åldrar, många arter och varierad 
täthet i träd- och buskskikt. Vidare poängteras 
vikten av att bevara och utveckla naturområden 
i skolors och förskolors närområden, bl.a. för att 
möjliggöra för utomhuspedagogik. Dessutom 
betonas att tillgängliga stränder har stor bety-
delse för friluftslivet och för människors möjlig-
het att utnyttja allemansrätten.

Vandringsleden Lindesjön runt anges i natur-
vårdsprogrammet som en succé som har en 
positiv effekt på folkhälsan, då många promene-
rar runt sjön regelbundet.

I naturvårdsprogrammet framhålls att fler mar-
kerade stigar och samlingsplatser bör skapas 
för att locka ut människor i naturen. En föresla-
gen åtgärd är att röja och märka en stig längs 
Bottenån som leder förbi ravinerna längs ån.

Vidare är information, leder, parkeringsplatser, 
vägvisning och olika serviceanordningar viktiga 
för tillgängligheten. För att anordningarna ska 
upplevas attraktiva är det dessutom viktigt att de 
håller hög kvalitet och sköts ordentligt. Detta är 
särskilt betydelsefullt i de kommunala reserva-
ten och i områden som nyttjas av många.

Vad det gäller information framhålls att detta är 
kommunens ansikte utåt och den därför bör ha 
enhetlig layout och hålla hög kvalitet samt att 
informationstavlor och skyltar utomhus bör vara 
av väderbeständigt material. Vidare anges att 
det i de kommunala naturreservaten och i ut-
valda friluftsområden ska finnas bra information 
om både natur- och kulturvärden.

I naturvårdsprogrammet bedöms nedanstående 
principer för naturen vara relevanta för brygg-
programmet:
• Sjöars, stränders och vattendrags stora 

värden för natur- och kulturupplevelser samt 
bad och friluftsliv ska värnas och utvecklas 
hänsynsfullt och långsiktigt.

• Vid skötsel av kommunägd skog vid tätor-
ter ska inriktningen vara en varierad skog 
för rekreation, pedagogisk verksamhet och 
biologisk mångfald.

• Befolkningen ska ha tillgång till natur med 
höga frilufts-, kulturmiljö- och naturvärden i 
och nära tätorter.

• Stadens struktur ska präglas av närhet till 
parker och naturområden.

• Natur- och grönområden i och nära tätorten 
ska värnas så att behovet för rekreation, lek, 
biologisk mångfald och en hälsofrämjande 
lokal miljö tillgodoses.

• Skolor och förskolor ska ha lättillgängliga 
naturområden av bra kvalitet för sin pedago-
giska verksamhet. Skolans delaktighet ska 
uppmuntras och dess intressen ska väga 
tungt i planeringen, särskilt där kommunen 
är markägare.

• Den tätortsnära naturmiljön bör utformas så 
att även människor med funktionsnedsätt-
ning ges möjlighet att komma ut i naturen.

• Kommunens tätortsnära naturmark ska ha 
en skötsel med målet biologisk mångfald 
och rekreation.

• Kommunens friluftsanordningar och natur-
områden ska vara av god kvalitet och hållas 
välskötta. Allmänheten skall ges information.

Det finns även en uppdaterad kortversion av 
kommunens Naturvårdsprogram från år 2014. I 
kortversionen är fokus lagt på tätortsnära natur 
och lokala miljömål. Syftet är det samma för 
kortversionen som för naturvårdsprogrammet 
från år 2009.

I kortversionen anges att den tätortsnära na-
turen är en prioriterad naturvårdsfråga och en 
utpräglad kommunal angelägenhet. Vidare 
poängteras att det är viktigt att säkerställa att 
varje bostadsområde, äldreboende, skola och 
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förskola har en varierad natur på gångavstånd. 
I övrigt är innehållet i kortversionen ungefär 
det samma som i naturvårdsprogrammet från 
år 2009, bortsett från en uppdatering av lokala 
miljömål.

Grönplan
För Lindesbergs stad pågår arbetet med att ta 
fram en grönplan Vårt gröna Lindesberg. Då 
grönplanen fortfarande är under framtagande 
återges inte dess innehåll. Under arbetet med 
bryggprogrammet har dock kommunen tillhan-
dahållit en arbetsversion av grönplanen.

Utvecklingsplan för Lindesjön runt
Lindesjön runt är en populär vandringsled runt 
Stora Lindesjön, som också är länkad till leder 
runt Lilla Lindesjön och på Kyrkberget. Leden 
är antingen stenmjölsbelagd gångväg eller följer 
gång- och cykelvägar eller grusvägar. Längs 
med leden finns rastplatser och bryggor både 
för anläggning med båt och för kontakt med 
vattnet. Vissa delar är tillgängliga för rullstol och 
barnvagn. 

Utvecklingsplanen är geografiskt begränsad 
till leden kring Stora Lindesjön. Planen har 
tagits fram för att underlätta den långsiktiga 
utvecklingen av vandringsleden då kommunens 
invånare under årens lopp har föreslagit en rad 
åtgärder i anslutning till leden. Kommuninvånar-
na bidrog också till idégenerering under arbetet 
med planen.

Tillgänglighet, aktiviteter, sittplatser, skyltning, 
riktlinjer för utrustning, rutnätsstaden och bad-
plats är de övergripande åtgärder som föreslås 
i planen.

Området för utvecklingsplanen för Lindesjön 
runt överlappar en stor del av området för 
bryggprogrammet. Bryggprogrammet följer 
då rekommendationerna i utvecklingsplanen. 
De föreslagna åtgärderna i utvecklingsplanen 
redovisas under respektive områdesbeskrivning 
i bryggplanen. 
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15. Planbesked Dalkarlshyttan 1:1 mfl. i Lindesbergs kommun



Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr:  
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-11-29  Dnr 2017/426-2 

Näringsliv och utveckling 

Jeanette Andersson 

0581-811 27 

jeanette.andersson@lindesberg.se 

Tillväxutskottet 

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 

gällande planbesked för Dalkarlshyttan1:1 m fl.  

Näringslivsenheten anser, såsom Samhällsbyggnad Bergslagen (sb) att 

en ny detaljplan över området tas fram.  

I samband med planeringen bör man se över möjligheterna att 

sammanlägga och utöka området för samtidig planläggning enligt 

tidigare beslutat planbesked Dnr 2015-S770. 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

Näringslivsavdelningen ställer sig positiv till en planändring. 

Konsekvenser 

Detaljplanen ska bekostas av befintlig fastighetsägare. 

Det bör tas i beaktande att idag finns ett flertal beviljade planbesked, 

samt beslut att påbörja detaljplaner inom Lindesbergs kommun. Att 

ytterligare planbesked kommer kräva att en eventuell omprioritering av 

framtida planläggning krävas, samt att det vid beslut tydligt kräver att 

Lindesbergs kommun (SB) informerar om den nuvarande 

handläggningstiden.  

Jeanette Andersson Christer Lenke 

Enhetschef  Kommunchef 



 

Postadress Besöksadress Telefon / fax E-post / www Organisationsnr: 

Kungsgatan 41 
711 30 Lindesberg 

Kungsgatan 41 
Gamla Kirurgen 

0581-810 00 vxl 
0581-169 72 fax 

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

212000-2015 

     1 (4) 
 

  

 BEGÄRAN OM YTTRANDE 

 2017-11-16 Diarienr: S-2017-860 
  

 Stadsarkitektkontoret  Lindesbergs kommun 
Per Lilja  

 info@sbbergslagen.se   
  
 
 
 

 

  
Ansökan om planbesked  
Dalkarlshyttan 1:1 m fl, i Lindesbergs kommun  
 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har fått en ansökan om planbesked 
från Fastigheter i Lindesberg AB (FALAB), i Lindesbergs kommun. 
Fastighetsägaren vill genom framtagande av en ny detaljplan möjligöra en 
omdaning av området norr om Lindesbergs golfklubb och skapa 
möjligheter till bostäder och utöka idrottsmöjligheterna i området. 

Läge 

Planområdet är beläget sydöst om Lindesbergs stadskärna, öster om Lilla 
Lindessjön. 

Grov illustration av planområdet. 

I dagsläget finns en rad olika verksamheter i området så som skola, handel 
och idrott. Därtill finns ett naturreservat, andra grönytor och ett antal gator 
och parkeringar. 

KS 2017/426-1
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Tidigare beslut 

Gällande detaljplaner 
I området finns tre gällande detaljplaner:  
- Norra delen av Dalkarlshyttan 1998-03-24, plannr 382.  
- Del av Dalkarlshyttan 1:1 m fl, 1982-02-22, plannr A76 
- Del av fastigheten Dalkarlshyttan 1:1 (golfbanan) 1993-12-14, plannr 
366 

Gällande detaljplaner stödjer till viss del den användning som förekommer 
i området men planerna innehåller även industri användning (J) som inte 
avspeglar den aktuella användningen på platsen. 

Fördjupning av översiktsplan 
I Lindesberg kommuns fördjupning av översiktsplan antagen av 
kommunfullmäktige den 14 december 2014 anges under stycket 4.2.6 
Dalkarlshyttan följande inriktningsmål: 
 
- Ta fram ett planprogram för området där huvuddragen för området arbetas 

fram. 
- Utveckla området till en tätortsnära företagsby, där småföretagare verkar 

tillsammans med de större etableringarna. 
- Kommunens satsning på utbildning och innovation ska genomsyra området. 
- Utred möjligheterna till en stadsnära camping, stugor och vandrarhem öster 

om Tempelbacken. 
- Stärk områdets koppling till stadskärnan. 

 

Pågående/kommande planarbete 
Detaljplan för del av Dalkarlshyttan 2:1 i Lindesberg antogs 2017-11-07 
av Samhällsbyggnadsnämnden och i skrivande stund löper 
överklagandetiden på tre veckor. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
byggnation av hotell och stugor för vistelse samt servicelokaler för 
golfbanans besökare. 

2015-12-15 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett planprogram för del av 
Dalkarlshyttan 2:1 samt del av Björkhyttan 2:46.  

Tidigare beslutade planbesked 
Lindesbergs Golfklubb ansökte under 2015 om planbesked för 7-10 radhus 
i två våningar intill Svarttjärnsvägen vid golfbanans södra del, i anslutning 
till de tre nyproducerade hus som ägs av Lindesbergsbostäder AB. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-10 om positivt planbesked 
(Dnr 2015-S770).  
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Planavdelningens bedömning 
Planavdelningen bedömer att ett positivt planbesked kan ges och att 
beslut om att påbörja detaljplanen uppskattas kunna ske under 2019. 
Under planarbetet behöver bland annat följande förutsättningar tas 
hänsyn till. 

• I området har det funnits verksamheter som lämnat föroreningar 
i marken. Miljöteknisk markundersökning behöver tas fram för 
området för att avgöra var det är lämpligt att placera olika typer 
av markanvändning samt avgöra hur man kan hantera 
föroreningarna. 

• Tillkommande bebyggelse behöver förhålla sig till beräknande 
nivåer för översvämningsrisk. 

• När en ny detaljplan tas fram återinträder strandskyddet. Under 
planprocessen undersöks möjligheten att häva strandskyddet om 
man vill bygga närmare än 100 meter från vattnet. 

• Beräkningar av bullernivåer från industri och järnväg behöver 
göras för att avgöra var det är lämpligt att placera olika typer av 
markanvändning samt belysa olika tekniska lösningar för att 
hantera buller i området. 

• Närheten till järnvägen innebär att en utredning kring transport 
av farligt gods på järnväg behöver tas fram. Utredningens har till 
syftet att avgöra på vilka avstånd olika typer av markanvändning 
är lämpliga samt ge förslag på tekniska lösningar för att hantera 
risk. 

• Närheten till Linde maskiner AB gör att en riskutredning 
behöver tas fram för att avgöra på vilka avstånd från 
verksamheten olika typer av markanvändning är lämpliga. 

• I området finns registrerade fornminnen vilket innebär att 
länsstyrelsen sannolikt kräver arkeologisk utredning i området. 

• Då det under vintern påbörjas ett planprogram över det aktuella 
området, från Dalkarlshytteån ner till Västra Borsvägens passage 
över järnvägen, så påbörjas arbetet med detaljplanen när 
planprogrammet är antaget. Arbetet med planprogrammet 
beräknas pågå under första halvan av 2018. 

• Hänsyn behöver tas till naturreservatets syften. 

• Gränsen för denna detaljplan, och den detaljplan som kommer 
påbörjas som en följd av positivt planbesked under 2015 (Dnr 
2015-S770), kommer bestämmas då planarbetet påbörjas. Då 
avgörs om det blir en stor detaljplan för båda ansökningarna 
eller om de handläggs som två separata detaljplaner. 
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• Antal fastigheter, utformning och exploateringsgrad m.m. 
prövas under planarbetet. 

Under planarbetet är samhällsbyggnadsförvaltningen fri att pröva de 
planfrågor som anses nödvändiga i ett nytt planförslag. Skisser eller 
dokument som legat till grund för ansökan om planbesked är endast 
vägledande för kommande planarbete. 

 

Begäran om yttrande 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen önskar kommunens yttrande på förfrågan 
kring planbesked. Det ska tydligt framgå huruvida kommunen ställer sig positiv 
eller negativ till upprättande av detaljplan samt eventuell motivering till 
ställningstagandet.  

Yttrandet ska vara oss tillhanda senast den 18 december 2017 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen tar sedan beslut i ärendet. 

 

Bilaga 

Ansökan om planbesked, 17-10-27 (Dnr S-2017-860)  

 

 

För Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

 

 

Per Lilja 

Fysisk planerare 
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16. Lägesrapport om arkitekttävling Flugparken



LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (25) 
Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 2017-11-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 148/17   Dnr: KS 2017/260 
 
Lägesrapport om arkitekttävling Flugparken  

Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och ger juryn i uppdrag att återkomma 
med en återrapport om hur arbetet har gått till tillväxutskottets sammanträde den 
5 december.  

Ärendebeskrivning 

En ombyggnad/utveckling av Flugparken i centrala Lindesberg planeras under år 
2018. En medborgardialog har genomförts under våren 2017 med 
kommuninvånarna för inhämtning av tankar kring parken från ett historiskt, 
nutida och framtida perspektiv. 
 
Projektdirektivet för Flugparken antogs den 6 december 2016 § 163 av 
tillväxtutskottet. 
 
Tillväxtutskottet beslutade den 4 april 2017 § 58 att upphäva punkt 7, 

av parken med stöd av konsult v.15-
stycke 3.4 i projektdirektivet Medborgardialog Flugparken. Utskottet beslutade 
att ge tillväxtförvaltningen i uppdrag att anlita en konsult för att samordna en 
arkitekttävling.  
 
Den 31 maj 2017 § 98 beslutade tillväxtutskottet att godkänna förvaltningens 
förslag till att genomföra arkitekttävling och utse en jury bestående av ledamöter. 
 
Tillväxtutskottet beslutade den 5 september 2017 § 120 att Kristine Andersson 
(S), samankallande i juryn för arkitekttävlingen, Inger Griberg (MP) samt Daniel 
Andersson (S) ska vara med i framtagandet av annonseringen av 
arkitekttävlingen.  
 
Kristine Andersson (S) informerar utskottet om hur arbetet går med 
arkitekttävlingen. 
 
Juryn har haft flertalet möten där diskussion om hur utformningen av annonsen 
till arkitekttävlingen ska se ut. Den 7 november 2017 inkom 
upphandlingsansvarig med en annons för kännedom.  Den 22 november kommer 
juryn att gå igenom förslagen som har skickats in och sedan välja ut tre stycken 
arkitekter som får uppdrag att skissa på ett var sitt förslag. 
 
 



LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (25) 
Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 2017-11-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  
 
Tillväxtutskottet tackar för informationen och ger juryn i uppdrag att återkomma 
med en återrapport om hur arbetet har gått till tillväxutskottets sammanträde den 
5 december.  
 
 
 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kristine Andersson (S)  
Daniel Andersson (S) 
Inger Griberg (MP) 
 
Meddelas för kännedom:  
Upphandlingsansvarig  
 
  



Dnr. KS 2017/260-4 

Inbjudan till arkitekttävling - Flugparken 

Inbjudan till arkitekttävling – Flugparken 

Genom tävlingen vill kommunen få fram ett tävlingsförslag som genom form och funktion på 
bästa sätt tar till vara och bygger vidare på platsens unika historia och karaktär på ett 
innovativt sätt. Hjälp oss att göra Flugparken till en inkluderande och spännande plats i hjärtat 
av staden. En plats för mångfald, värme, upplevelser, lek och gemenskap! Lindesbergs 
kommun bjuder in till projekttävling gällande en ny gestaltning av Flugparken i Lindesberg.  
Intresseanmälan för deltagande i arkitekttävlingen ska lämnas senast den 22 november 2017. 
Inkomna intresseanmälningar utvärderas därefter av en jury. Tre tävlande kontor väljs ut och 
erbjuds deltagande i tävlingen. Det förslag som av juryn utses som slutlig vinnare ges 
möjlighet att förhandla om kontrakt motsvarande ett värde på 300 000 sek för utveckling av 
förslaget. 

Mål  
Målet med omgestaltningen är att skapa en attraktiv plats för en ny tid för olika intressen, 
människor i alla åldrar, ett händelsernas centrum som är tillgänglig, lekfull och spännande och 
erbjuder möjlighet till liv och rörelse och upplevelser året om och på olika tider av dygnet.  

Bakgrund  
Våren 2017 genomfördes en medborgardialog om Flugparken, intresset var stort och ett 
åttiotal förslag/synpunkter har inkommit. Dessa förslag/synpunkter redovisas för de tre 
utvalda tävlanden som går vidare. Platsen har idag en central roll som mötesplats för 
Lindesbergsbor, besökare, företagare och andra som rör sig i staden och är en naturlig plats 
för olika arrangemang och andra händelser. Men platsen är i behov av förändring och 
utveckling för att ytterligare kunna bidra till en attraktiv, livskraftig och modern stadskärna 
som främjar ett ökat handelsutbud, rörelse, folkliv och stadskänsla och möter de nya behov 
och krav som uppstår i takt med att staden fortsätter växa och utvecklas.  
Arbetet med omgestaltning av Flugparken förväntas inledas med projektering i början av 
2018 och därefter avslutas med utförandeentreprenad under våren 2018.  

Om tävlingen  
Lindesbergs kommun arrangerar projekttävlingen i enlighet med lagen om offentlig 
upphandling (lou) och enligt Sveriges Arkitekters tävlingsregler.  
Tävlingsuppgiften består i att ta fram ett förslag på ny gestaltning för Flugparken utifrån 
underlag som presenteras i ett kommande tävlingsprogram.  
Projekttävlingen genomförs i två steg, en fas för prekvalificering, som denna inbjudan gäller, 
samt en efterföljande tävlingsfas för tre av juryn utvalda tävlande.  
Tävlingsprogram delas ut i samband med ett gemensamt startmöte för de tävlande teamen.  
Material som utgör intresseanmälan och senare tävlingsförslag kommer ej att returneras.  
Det samlade tävlingsresultatet ska kunna utgöra del i Lindesbergs kommuns underlag för det 
vidare arbetet. Detta kommer att hanteras enligt Sveriges Arkitekters riktlinjer.  
Tävlings-, mötes- och projektspråk är svenska.  

2017-11-07
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Inbjudan till arkitekttävling - Flugparken 

 

 
Preliminär tidplan:  
2017-11-06 Annonsering prekvalificering   
2017-11-21 Sista dag för inlämning av intresseanmälan  
2017-12-01 Tillkännagivande av resultat av prekvalificering  
2017-12-12 Startmöte med de tre utvalda tävlande tillsammans med juryn  
2018-02-07 Sista dag för inlämning av tävlings-förslag  
2018-02-22 Vinnaren i tävlingen planeras offentliggöras och bjuds in att redovisa sitt förslag 
under kommunens näringslivsfrukost 
 
Jury  
Juryn kommer att bestå av representanter från politiken. 

Tävlingsarvode  
De deltagare som kvalificerar sig och väljs ut av juryn för fortsatt tävling ersätts med vardera 
30 000 sek efter inlämnat och av juryn godkänt förslag.  
Samtliga omkostnader för deltagande, inklusive reskostnader, traktamenten, möten med mera 
står de tävlande själva för. 
 
Startmöte för tävlingsuppdraget  
I steg två, med planerad start den 12 december, bjuds nyckelpersonerna från respektive 
tävlingsteam in till Lindesbergs kommun till ett gemensamt startmöte tillsammans med jury 
för att besöka tävlingsområdet, få tillgång till tävlingsprogram och tävlingsförutsättningar och 
möjlighet att ställa frågor om uppdraget.  
 
Inlämning av gestaltningsförslag  
Gestaltningsförslagen ska vara Lindesbergs kommun tillhanda senast den 7 februari 2018. 
 
Fortsatt uppdrag  
Juryn utser en vinnare som får möjlighet att teckna ett kontrakt värt cirka 300 000 sek. 
Kontraktssumman omfattar vidare bearbetning och anpassning av gestaltningsförslaget. För 
uppdraget gäller ABK 09. 
 

Prekvalificeringsprocessen 
  

Tillhandahållande av inbjudan  
Denna inbjudan inklusive bilagor kan kostnadsfritt hämtas från Visma TendSign/Opic. 
  
Frågor  
Eventuella frågor under tiden för inbjudan ska ställas i Visma TendSign. Frågor som kommer 
in på annat sätt kommer ej att besvaras.  
 
Inlämning av intresseanmälan  
Intresseanmälan för deltagande i arkitekttävlingen ska skickas/lämnas märkt ”Intresseanmälan 
Flugparken” till Lindesbergs kommun, kommunledningskontoret, 711 80 Lindesberg  
Med inbjudan medföljande formulär ska användas för inlämning.  
 
Prekvalificering sker i 2 steg:  
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Inbjudan till arkitekttävling - Flugparken 

 

1. Kontroll av krav på intressenten  
2. Utvärdering  
 
1. Krav på intressenten  
Följande ska uppfyllas för att gå vidare till utvärdering:  
• Referensuppdrag enligt nedan samt Bilaga 3,  
Formulär för referensuppdrag och organisation  
• Tävlingsorganisation enligt nedan samt Bilaga 3, Formulär för referensuppdrag och 
organisation  
• Intresseanmälan ska ha inkommit i tid och på svenska.  
• Ekonomiska, finansiella och övriga krav enligt  
Bilaga 2, Övriga krav  
• Intygande enligt Bilaga 1, Intresseanmälan.  
 
Referensuppdrag  
Intressent ska bifoga ett referensuppdrag som avser gestaltning av en större park eller 
parkliknande plats av stor vikt i staden och där följande ingått som viktiga moment:  
• arkitektonisk gestaltning,  
• funktion,  
• kreativitet,  
• visualisering, samt  
• genomförbarhet  
 
Referensuppdraget:  
• ska vara knutet till det företag som lämnar intresseanmälan och vara utfört av samma 
nyckel-personer som föreslås för tävlingsorganisationen  
• får inte vara äldre än från 2007  
• ska vara fysiskt utfört eller vara under anläggande  
• ska vara ett väl utfört uppdrag, det vill säga att projektering och entreprenad kunnat utföras 
utan problem föranledda av misstag från konsulten.  
För referensuppdraget ska anges en kontaktperson hos beställaren. Lindesbergs kommun 
kommer att kontakta referenten för att kontrollera ovanstående uppgift-er innan beslut om 
tävlande tas.  
 
Tävlingsorganisation  
Deltagande personer med namn och roll ska framgå för både referensuppdrag, samt för detta 
tävlingsuppdrag. CV ska lämnas för nyckelpersoner.  
Samma nyckelpersoner ska finnas med i projekttävlingen och i organisation för det 
kommande uppdraget.  
 
2. Utvärdering  
Av samtliga intressenter som kvalificerar sig kommer en jury bedöma bifogat 
referensuppdrag, utvärdera och besluta om tre intressenter som går vidare till tävlingen. 
Beslut planeras att fattas 2017-12-01. 
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Bilaga 1 
INTRESSEANMÄLAN TILL ARKITEKTTÄVLING 

Gestaltning av Flugparken, Lindesberg 

Härmed lämnas intresseanmälan om att delta i arkitekttävling om en ny gestaltning av 
Flugparken i Lindesberg. 

 

Företagsuppgifter 

Företag: 26T 

Organisationsnummer:  26T 

Adress: 26T 

Postnummer och postadress: 26T 

Telefon: 26T 

Ombud: 26T 

Frågor gällande intresseanmälan 

besvaras av: 

26T 

 

Inlämnade bilagor 

Har följande bilagor lämnats in? Ja Nej 

Formulär för referensuppdrag och organisation, Bilaga 3 ☐ ☐ 

Övriga handlingar gällande referensuppdraget (se Bilaga 2):  

Gestaltningsritning i pdf-format ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 



  Dnr. KS 2017/260-4 
 

 

Inlämnade bilagor 
Har följande bilagor lämnats in? Ja Nej 

Tillhörande textbilaga ☐ ☐ 

Övriga handlingar gällande organisation (se Bilaga 2): 

Organisationsplan, inkl nyckelpersoner ☐ ☐ 

CV för nyckelpersoner ☐ ☐ 

 

Försäkran 

Härmed intygas på heder och samvete 

• Att företaget är fritt från hinder enligt LOU kapitel 13 § 1 och § 3 
• Att företaget har gällande konsultansvarsförsäkring som uppfyller kraven enligt 

ABK09 
• Att företaget har miljöledningssystem  
• Att företaget har kvalitetssäkringssystem  

 

Vad ovan föreskrivits gäller även eventuella samarbetspartners och underkonsulter. 

 

Underskrift av behörig firmatecknare: 

 
 _________________________   _________________________  
Företag Signatur 

 
 _________________________   _________________________  
Ort och datum Namnförtydligande 
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Bilaga 2 
ÖVRIGA KRAV 

Gestaltning av Flugparken, Lindesberg 

 

Finansiell och ekonomisk styrka 

Intressentens finansiella och ekonomiska styrka kommer att kontrolleras av arrangören på 
följande punkter. Intressenten ska:  

• vara registrerad för F-skatt  
• ha fullgjort sina åtaganden avseende skatter och sociala avgifter  
• ha en stabil ekonomisk bas så att ett långsiktigt avtal med arrangören kan 

upprätthållas, för att uppfylla detta krav ska deltagaren ha minst: 
o ranking 40 enligt Creditsafe. Samma kvalificeringskrav tillämpas för utländska 

deltagare.  
o Utländska deltagare ska bifoga dokumentation som intygar att denne fullgjort 

sina åligganden i det egna landet vad gäller registrering, skatter, avgifter etc. 
och intyget får vara högst 1 månad gammalt räknat från inlämningstidens 
utgång.  
 

Om intressent har sämre ranking än 40 hos Creditsafe finns möjlighet för intressent att på 
annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning som motsvarar ställt krav. 
Vid lägre ranking än 40 kommer arrangören att göra en individuell bedömning av företagets 
kreditvärdighet utifrån ställda krav och i anmälan inlämnade uppgifter.  

Övriga krav 

Intressenten ska:  

• vara fri från hinder enligt LOU kapitel 13, §§ 1 och 3, 
• ha gällande konsultansvarsförsäkring som uppfyller kraven enligt ABK 09,  
• ha system för kvalitetssäkring,  
• ha miljöledningssystem.  

 



  Tillväxtutskottet 

 

Protokoll 30 (30) 

Sammanträdesdatum:  

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 98/2017   Dnr: KS 2017/260 

 

Utveckling av Flugparken 2017 

Tillväxtutskottets beslut 

Tillväxtutskottet godkänner förvaltningens förslag till att genomföra 

arkitekttävling. 

Inger Griberg (MP), Kristine Andersson (S) och Daniel Andersson (S) utses till 

jury som ska fatta beslut om vilka tre företag som ska erbjudas att ta fram förslag 

och vilket förslag som ska genomföras. 

Finansiering av kostnaden för att ta emot de tre förslagen tas från 

tillväxtförvaltningens budget.  

 

Ärendebeskrivning 

En ombyggnad/utveckling av Flugparken i centrala Lindesberg planeras under år 

2018. En medborgardialog har genomförts under våren 2017 med 

kommuninvånarna för inhämtning av tankar kring parken från ett historiskt, 

nutida och framtida perspektiv. 

 

Projektdirektivet för Flugparken antogs den 6 december 2016 § 163 av 

tillväxtutskottet. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 4 april 2017 § 58 att upphäva punkt 7, 

”Framtagande av skisser för utveckling av parken med stöd av konsult v.15-17”, 

stycke 3.4 i projektdirektivet Medborgardialog Flugparken. Utskottet beslutade 

att ge tillväxtförvaltningen i uppdrag att anlita en konsult för att samordna en 

arkitekttävling.  

 

Infrastrukturansvarig inkom den 23 maj 2017 med en tjänsteskirvele med förslag 

till genomförande av arkitekttävling för antagande.  

 

 

  



Tillväxtutskottet Protokoll 31 (30) 

Sammanträdesdatum: 

2017-05-31 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår att utskottet beslutar: 

 Godkänner förvaltningens förslag till att genomföra arkitekttävling.

 Utser tre politiker att utgöra en del av juryn. De ska fatta beslut om vilka

tre företag som ska erbjudas att ta fram förslag och därefter vilket förslag

som ska genomföras.

Finansiering av kostnaden för att ta emot de tre förslagen tas från 

tillväxtförvaltningens budget.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar: 

 Besluta enligt förvaltningens förslag till beslut att genomföra en

arkitekttävling.

 Tillväxtutskottet utser Inger Griberg (MP), Kristine Andersson (S) och

Daniel Andersson (S) till jury.

______ 

Meddelas för åtgärd: 

Infrastrukturansvarig  

Meddelas för kännedom: 

Kristine Andersson (S) 

Daniel Andersson (S) 

Inger Griberg  (MP) 
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  Kommunstyrelsen (beslutande) 

 

Protokoll 6 (37) 

Sammanträdesdatum:  

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 142/2017   Dnr: KS 2017/318 

  

Uppföljning av internkontroll januari-juni 2017 för alla nämnder 

Beslut 

 

Uppföljning av internkontroll januari- juni 2017 för alla nämnder godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomienheten inkom den 12 september med uppföljning av internkontroll 

januari- juni 2017 för alla nämnder för antagande. Uppföljningen innehåller alla 

nämnder samt utskotts uppföljning av internkontroll per den 30 juni 2017. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen besluta:  

 Uppföljning av internkontroll januari- juni 2017 för alla nämnder 

godkänns. 

 

_____ 
 

Meddelas för kännedom: 

Ekonomienheten 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Utskottet för stöd och strategi 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Tillväxtutskottet 
 







Kostnad inom kollektivtrafiken för Lindesbergs kommun  
 
Kompletteringstrafikens kostnader : 
 
2016: 215 tkr 
20171130: 197 tkr 
 
Det skedde en skatteväxling from 120101 med 34 öre för kollektivavtalet. 
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