
r.1 LINDESBERGS 
�KOMMUN 

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdag den 25 
augusti 2020, kl. 9:00. Lindeskolans aulan 

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller 
rakvatten! 

Irja Gustafsson 
Ordförande 

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

F öredragningslista 

Nr. Ärende 

Val av justerare 

Förslag: Jonas Bernström (S) med Mats 
Seijboldt ( -) som ersättare 

Ellinor Halldan 
Sekreterare 

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

Dnr Föredragande Tid 

Justering sker tisdag den 1 september 2020 kl. 
15.00 på sekreterarens kontor 



 

 

 Beslutsärenden     

1. Godkännande deltagande på distans    

2. Uppföljning och analys juli 2020 KS 
2020/73 

  

3. Behandling av personuppgifter i kallelser 
och protokoll samt det som publiceras på 
kommunens webbplats - utvärdering 

KS 
2019/106 

  

4. Näringslivsklimat för företag 2019 - 
återkommande information om 
näringslivsklimatet 

KS 
2019/295 

  

5. Reglemente för revisorerna Lindesbergs 
kommun - kommunala revisionen 

KS 
2019/60 

  

6. Riktlinje för säkerhetsskydd KS 
2020/137 

  

7. Riktlinje för förebyggande grupp barn och 
unga i Lindesbergs kommun 

KS 
2020/146 

  

8. Riktlinje för kommunalt partistöd från 
2020 

KS 2020/6   

9. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för 
miljö- och ekologisk hållbarhet 2020 

KS 2020/7   

10. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för 
samhällsbyggnadsförbundet för välfärd 
service och samverkan externt och internt 
2020 

KS 2020/7   

11. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för 
samhällsbyggnadsnämnden för bygglov 
och detaljplaneprocessen 2020 

KS 2020/7   

12. Närvaro vid politiska sammanträden på 
distans för Bergslagens 
överförmyndarnämnd 

KS 
2020/121 

  

13. Förbundsordning för 
Samordningsförbundet i Norra Örebro län 
SOFINT 

KS 
2019/261 

  

14. Inspel till ny Länstransportplan för år 
2022–2033 

KS 
2020/102 

  



 

 

15. Svar på motion från Tomas Klockars (M) 
om upprustning av Ölsjöbadets camping i 
Ramsberg 

KS 
2019/275 

  

16. Svar på medborgarförslag om att göra 
badplatsen i Norsviken mer inbjudande 
och lättillgänglig 

KS 
2019/229 

  

17. Delegationsärenden     

18. Meddelanden     

     

 
 



Denna behandling har inget tillhörande dokument
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2020-08-12  Dnr KS 2020/73-31 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Uppföljning och analys juli 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger månadsuppföljningen 
för juli 2020 till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det ska ske en 
enklare ekonomisk avstämning efter februari, maj, juli och augusti from 2020. 
Efter mars månad så ska det ske en uppföljning med en prognos, men utifrån 
rådande omständigheter gällande Corona och de konsekvenser som det 
innebär, så finns det ingen prognos med efter april månad. Det är svårt att 
veta hur ekonomin kommer att påverkas genom exempelvis sjukfrånvaro, 
skatteintäkter, statliga medel m.m. Efter sju månader så visar kommunens 
verksamheter på ett underskott mot budget med 17,7 Mnkr. Det största 
underskottet finns under socialnämndens verksamheter. Prognos och 
kommentarer till överskott och underskott kommer till delårsboklsutet per 
sista augusti 2020. Då kommer djupare analyser och uppföljning göras. 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 

 

För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 

Bilagor: 

Presentation uppföljning juli 2020 



Uppföljning juli-2020

KS 2020/73-32



Nämnd/förvaltning Nettokostnad Budget jan-juli Budgetavvikelse jan- juli

Revision 0,5 0,5 0,0

Kommunstyrelsen 144,1 149,2 5,1

varav Tillväxt 59,6 58,0 -1,6

varav Stöd och Strategi 37,0 45,0 8,0

varav VA/Renhållning 1,0 0,0 -1,0

varav 
Överförmyndarverksamhet

1,9 2,0 0,1

varav 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen

27,4 26,8 -0,6

varav Räddnings- och 
säkerhetsverksamhet

17,3 17,5 0,2

Barn- och utbildningsnämnd 380,4 374,2 -6,2

Socialnämnd 324,8 306,8 -18,0

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen

6,8 8,1 1,3

Totalt 856,5 838,9 -17,7



Totalt verksamheter jan-juli 2018-2020
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Barn- och utbildning

Kostnader Intäkter Netto

2018 433 148 79 736 353 412

2019 447 440 76 882 370 558

2020 437 830 57 456 380 374
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Förbrukad budget Barn- och utbildning i 
procent, jan-juli
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Socialförvaltningen

Kostnader Intäkter Netto

2018 379 568 74 825 304 743

2019 380 291 63 906 316 385

2020 388 591 63 789 324 802
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Förbrukad budget, socialnämnd i procent, jan-
juli
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Befolkning per sista maj-2020
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Nyinskrivna sökande Lindesbergs kommun (totalt) per vecka 

2018 2019 2020
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Nyinskrivna Lindesbergs (-24 år) per vecka

2018 2019 2020
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Öppet arbetslösa Lindesbergs kommun (- 24 år) per vecka 

2018 2019 2020



0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Öppet arbetslösa Lindesbergs kommun (totalt) per vecka   
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2020 2387 1854 2554 2397 2452 3967 2427

2019 2132 1922 2204 1908 2174 2211 1983 1752 2080 2319 2541 1482

2018 2 714 1 335 1 820 1 552 2 085 1 148 1 922 1 161 2 034 2 000 2 661 1 808

2017 1 765 1 564 1 932 1 895 1 998 2 007 1 578 694 1 646 1 636 2 399 1 988

2016 1 724 1 649 1 958 1 895 2 049 1 466 1 421 1 521 1 555 1 538 2 264 1 529
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2020-05-25  KS 2019/106 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Behandling av personuppgifter i kallelser och protokoll samt det 

som publiceras på kommunens webbplats - utvärdering 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen uppdrog till kommundirektören (KS §85/19) att utreda 
hur andra kommuner och regioner hanterar personuppgifter i bland annat 
kallelser och protokoll.  

En förfrågan har sänts till 71 olika kommuner och regioner samt ett 
kommunalförbund, varav 48 svar inkommit.  

Kommunstyrelsen tar den 19 juni 2019 del av inkomna svar. 

Kommunstyrelsen beslutade angående maskning av personuppgifter i 
kallelser och protokoll samt det som publiceras på kommunens webbplats 
den 19 juni 2019 (KS §117/19).  

Beslutet att inte maska enskildas personuppgifter i kallelser som går ut till 
ledamöter och ersättare har effektiviserat kanslienhetens arbete med att 
skicka ut kallelser då maskning enbart sker inför att kallelsen publiceras på 
hemsidan och inte vid två tillfällen som tidigare, då maskning även skedde 
inför digitalt utskick till ledamöter och ersättare.  

Enskildas personuppgifter förekommer enbart vid enstaka tillfällen i 
protokoll och maskades redan innan kommunstyrelsens beslut att maska 
personuppgifter i protokoll som publiceras på hemsidan, vilket innebär att 
beslutet inte gett några mätbara effekter. 

Handlingar går ut digitalt till ledamöter och ersättare via ett webbaserat 
system. Det har inte inkommit några inrapporterade incidenter, det saknas 
dock möjlighet att kontrollera om obehöriga skulle kunna få tillträde till 
systemet eller kommer över personuppgifter. IT-enheten har bara bevakning 
på kommunens egna system och kan inte kontrollera andra system.   

 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Kanslienheten 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 3 (22) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §117/19   Dnr: KS 2019/106 
 
Behandling av personuppgifter i kallelser och 

protokoll som publiceras på kommunens webbplats 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

 Personuppgifter avseende tjänstepersoner och 
förtroendevalda politiker som har anknytning till deras 
tjänsteutövning eller uppdrag får behandlas i kallelser, 
protokoll och på kommunens anslagstavla. Detta gäller 
även partitillhörighet när det gäller de förtroendevaldas 
politiska uppdrag inom kommunen. 

 
 Personuppgifter i kallelser till de förtroendevalda 

politikerna samt tjänstepersoner som är kallade till 
sammanträdet får innehålla personuppgifter om de inte 
innehåller uppgifter med sekretess. Handlingar med 
sekretess finns att läsa på kansliet.  

 
 Sekretessbelagd information ska aldrig publiceras på 

kommunens anslagstavla eller webbplats.  
 

 Om personuppgifter avseende enskilda personer finns i 
handlingar som ska publiceras på anslagstavlan (eller 
övrig del av webbplatsen) ska dessa maskas innan 
publicering. Känsliga och extra skyddsvärda 
personuppgifter ska aldrig finnas med vid publicering på 
anslagstavlan.   

 
 I anknytning till anslagstavlan publicera texten: ”Vissa 

personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på 
lindesberg.se med anledning av dataskyddsförordningen 
eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna 
offentliga handlingar så är du alltid välkommen att 
kontakta oss.” 

 

 En utvärdering för att se effekterna ska ske i januari 
2020. 

 
 

Ärendebeskrivning 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 4 (22) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kommunstyrelsen uppdrog till kommundirektören (KS §85/19) 
att utreda hur andra kommuner och regioner hanterar 
personuppgifter i bland annat kallelser och protokoll.  

 

En förfrågan har sänts till 71 olika kommuner och regioner samt 
ett kommunalförbund, varav 48 svar inkommit.  
 
Kommunstyrelsen tar den 19 juni 2019 del av inkomna svar.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen besluta 
 

 Personuppgifter avseende tjänstepersoner och 
förtroendevalda politiker som har anknytning till deras 
tjänsteutövning eller uppdrag får behandlas i kallelser, 
protokoll och på kommunens anslagstavla. Detta gäller 
även partitillhörighet när det gäller de förtroendevaldas 
politiska uppdrag inom kommunen. 

 
 Personuppgifter i kallelser till de förtroendevalda 

politikerna samt tjänstepersoner som är kallade till 
sammanträdet får innehålla personuppgifter om de inte 
innehåller uppgifter med sekretess. Handlingar med 
sekretess finns att läsa på kansliet.  

 
 Sekretessbelagd information ska aldrig publiceras på 

kommunens anslagstavla eller webbplats.  
 

 Om personuppgifter avseende enskilda personer finns i 
handlingar som ska publiceras på anslagstavlan (eller 
övrig del av webbplatsen) ska dessa maskas innan 
publicering. Känsliga och extra skyddsvärda 
personuppgifter ska aldrig finnas med vid publicering på 
anslagstavlan.   

 
 I anknytning till anslagstavlan publicera texten: ”Vissa 

personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på 
lindesberg.se med anledning av dataskyddsförordningen 
eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna 
offentliga handlingar så är du alltid välkommen att 
kontakta oss.” 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 5 (22) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att en utvärdering för att 
se effekterna ska ske i januari 2020. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Irja Gustavsson (S) tilläggsförslag 
och finner att förslaget godkänns. 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Dataskyddsombud 
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2020-06-10  KS 2019/295 

 Näringslivsenheten 
Wilhelm Magnusson 
 0581-811 39 
wilhelm.magnusson@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Näringslivsklimat för företag 2019 - återkommande information 

om näringslivsklimatet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar näringslivschefen för presentation av svenskt 
näringslivs enkätsvar för 2020 och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Näringslivschefen informerar kommunstyrelsen om svenskt näringslivs 
enkätsvar för 2020. 

 

Henrik Arenvang Wilhelm Magnusson 
Förvaltningschef Handläggare 
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2020-05-25  KS 2019/60 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Reglemente för revisorerna Lindesbergs kommun - kommunala 

revisionen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reglemente för 
revisorerna i Lindesbergs kommun 
 
Ärendebeskrivning 

Från 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag och därför genomförs en 
revidering av reglementet för revisorerna i Lindesbergs kommun för att 
säkerställa att hänvisningarna till kommunallagen är korrekta. 
 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

 

För kännedom: 

Revisorerna i Lindesbergs kommun 

Bilagor: 

Reglemente för revisorerna i Lindesbergs kommun 



 
 Dnr KS 2019/60 

Reglemente för revisorerna 

 

 

Författningssamling  



 
 

Fastställt av: Kommunfullmäktige KF §146/2006 
Datum: Reviderad 2020- 
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunfullmäktige 
Dokumentet gäller för:  
Dokumentet gäller till och med:  



 
 

Revisionens roll  

§ 1  
Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, 
styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnderna är tillräcklig.  
 
Revisorerna har också uppgiften att på samma sätt granska verksamheten i kommunens 
företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.  
 
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen 
redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de 
tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta 
anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar 
lekmannarevisorerna och revisorer i företagen – granskningsrapporter och 
revisionsberättelser.  
 

Revisionens formella reglering  

§ 2  
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente 
samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.  
 
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12 9. 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i 
lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen.  
 
Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande 
förutsättningarna i det aktuella förbundet.  
 
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och 
tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. Den goda seden 
uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, 
principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i kommunen och dess 
kommunala företag. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala 
sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas minst med utgångspunkt 
från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i 
kommunal verksamhet” (Sveriges Kommuner och Landsting).  
 
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 
regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens nämnd-reglemente.  
 
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – 
tryckfrihetsförordning och sekretesslag, förvaltningslag, personuppgiftslag, lagen om 
offentlig upphandling m fl. Likaså har de att följa kommunövergripande riktlinjer från 
fullmäktige.  



 
Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad av speciallagstiftning som de 
behöver vara orienterade om för insikt om hur de styr och påverkar de organ revisorerna 
granskar.  
 

Revisorernas antal och organisation  

§ 3  
Kommunen har 7 revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod.  
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.  
 
§ 4  
Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.  
 
§ 5  
Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till 
kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som 
fastställs för varje enskilt företag.  
 
§ 6  
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice 
ordförande. Rollen är att vara ordförande och leda gemensamma sammankomster och 
sammanträden. Ordförande hämtas ur minoriteten i fullmäktige.  
 
§ 7  
Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna 
under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och 
avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla 
grupper revisorer.  
 

Revisorernas uppgifter  

§ 8  
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade 
donationsstiftelser.  
 
§ 9  
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.  
 

Revisorernas ekonomi och förvaltning  

§ 10  
För revisorernas budget ska fullmäktiges presidium utgöra budgetberedning. Revisorerna 
ska årligen till fullmäktiges presidium avge en redogörelse avseende sin verksamhets 
förvaltning.  
 
§ 11  
Respektive företag svarar för kostnader för lekmannarevisorerna i aktiebolagen och 
revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa.  
 



 
§ 12  
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 
regler som gäller för en kommunal nämnd.  
 

Revisorernas sakkunniga biträden  

§ 13  
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den 
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid 
upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och 
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.  
 
§ 14  
Bestämmelserna i kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de 
sakkunniga som biträder revisorerna.  
 

Revisorernas arbetsformer  

§ 15  
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till 
sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även 
sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder 
till dessa sammankomster.  
 
§ 16  
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.  
 
§ 17  
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.  
 
Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en 
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan 
revisorerna justerar den.  
 
§ 18  
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla 
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av 
ytterligare en person som revisorerna utser.  
 

Revisorernas rapportering  

§ 19  
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.  
Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas 
granskning.  
 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt 
som fullmäktige bestämmer.  



 
§ 20  
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som 
fullmäktige bestämmer.  
 
§ 21  
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas 
rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium 
så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till 
fullmäktiges alla ledamöter.  
 
Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas 
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till 
fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.  
 

Revisorerna och fullmäktige  

§ 22  
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst 1 gång varje 
år.  
 
§ 23  
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige i anledning av sin granskning och om sin 
förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana 
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning skett.  
 
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser i anledning av sin granskning, när de 
bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling så snart som möjligt.  
 
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke om 
att brott av förmögenhetsrättlig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols 
avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd ej vidtagit tillfredsställande åtgärder med anledning 
därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana 
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett.  
 

Revisorernas arkiv  

§ 24  
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige 
fastställt arkivreglemente.  
 

Reglementets giltighet  

§ 25  
Reglementet gäller från 2020-10-01 07-01-01 till dess fullmäktige fattar annat beslut. 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

2020-05-14  KS 2020/137 

 IT-teleenheten 
Andreas Ericsson 
 0581-810 91 
andreas.ericsson@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Riktlinje för säkerhetsskydd 

Förslag till beslut 

Säkerhetsskyddschefen föreslår kommunstyrelsen anta riktlinje för 
säkerhetsskydd. 
 

Ärendebeskrivning 

2019-04-01 kom en ny säkerhetsskyddslag som omfattar Sveriges säkerhet. 

Lindesbergs kommun utsåg en säkerhetsskyddschef i organisationen, som ett 
led i det systematiska säkerhetsskyddsarbetet kommer nu ett förslag på 
riktlinjer för Lindesbergs kommun. Riktlinjen är författad så den kan antas för 
hela Lindesbergs kommunkoncern.  

Riktlinjens behandlar frågor som: 

Vilka krav som ställs på Lindesbergs kommun utifrån de lagar, riktlinjer och 
förordningar som reglerar säkerhetsskyddet, ansvar och roller inom 
organisationen. Dokumentstruktur och processer för säkerhetsskyddsarbetet 
samt vilken omfattning säkerhetsskyddet har.  

Säkerhetspolisens är tillsynsmyndighet för säkerhetsskyddet. 
 

Säkerhetsskyddet regleras i säkerhetsskyddslagen (2018:585), 
säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) och Säkerhetspolisens föreskrifter 
PMFS 2019:2). Lagen med tillhörande förordning och föreskrifter är ny för 
2019 och omfattar fler verksamheter jämfört med den tidigare lagstiftningen. 
Detta gäller inte minst för nå ett systematiskt arbete med säkerhetsskyddet. 

Konsekvenser 

Om känsliga och kritiska myndigheter, kommuner och företag i Sverige utsätts 
för angrepp, kan det medföra allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet. 
Säkerhetsskydd innebär att skydda information och verksamheter som är av 
betydelse för Sveriges säkerhet. Det handlar om skydd mot spioneri, sabotage, 
terroristbrott och vissa andra hot. Detta innefattar inte minst 
informationssäkerhetsrelaterade attacker, så kallade cyberattacker 

 

Henrik Arenvang Andreas Ericsson 
Kommundirektör Säkerhetsskyddschef 
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Inledning  

Den här riktlinjen är författad så den kan antas av hela Lindesbergs kommunkoncern. 
 
Om känsliga och kritiska myndigheter, kommuner och företag i Sverige utsätts för angrepp, 
kan det medföra allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet. Säkerhetsskydd innebär att 
skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Det handlar 
om skydd mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Detta innefattar inte 
minst informationssäkerhetsrelaterade attacker, så kallade cyberattacker.  
 
Säkerhetsskyddet regleras i säkerhetsskyddslagen (2018:585), säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658) och Säkerhetspolisens föreskrifter PMFS 2019:2). Lagen med tillhörande 
förordning och föreskrifter är ny för 2019 och omfattar fler verksamheter jämfört med den 
tidigare lagstiftningen. Detta gäller inte minst för nå ett systematiskt arbete med 
säkerhetsskyddet.  
 
 
Krav på Lindesbergs kommun 

Det återupptagna arbetet med civilt försvar och den nya säkerhetsskyddslagstiftningen 
innebär att kommuner får ett större behov av att arbeta med säkerhetsskydd. Enligt en 
överenskommelse mellan SKL och MSB ska kommuner: 

 Utse en säkerhetsskyddschef 
 Upprätta rutiner och införskaffa materiel (säkerhetsskåp m.m.) för att kunna hantera 

uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att de röjs, 
ändras eller förstörs 

 Under perioden 2018–2020 etablera en process för säkerhetsskyddsanalys samt 
analysera prioriterade delar av sin verksamhet 

Säkerhetspolisens är tillsynsmyndighet för säkerhetsskyddet. 
 
Ansvar och roller 

Det yttersta ansvaret för säkerhetsskyddet i Lindesbergs kommun vilar på kommunstyrelsen. 
Ansvaret för säkerhetsskyddet följer dock i förstahand på den ordinarie verksamheten. 
Lindesbergs kommuns säkerhetsskyddschef ansvarar för att hålla samman arbetet med 
säkerhetsskydd och att rapportera detta till kommundirektören. Verksamhetschefer i 
kommunen är skyldiga att bistå säkerhetsskyddschefen i detta arbete. Rollernas specifika 
uppgifter framgår i ”Process för säkerhetsskyddsarbetet” nedan.  
 
Dokumentstruktur 

Flera dokument används för styrning och dokumentation av arbetet med 
säkerhetsskyddsarbetet i Lindesbergs kommun. Vissa handlingar är öppna eller interna eller 
kan innehålla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och därför är konfidentiella. Denna 
riktlinje, liksom säkerhetsskyddsanalysen och säkerhetsskyddsplanen, är gemensam för hela 
Lindesbergs kommun. Kommunens bolag, kommunalförbund kan anta hela eller tillbörliga 
delar av Säkerhetsskyddsdokumentationen. Specifika rutinbeskrivningar kan gälla för 
särskilda roller och varje säkerhetskänslig verksamhet i kommunen har ett dokument som 
innehåller både säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan.  
 
Dokumentstrukturen illustreras i Figur 1.  
 



 

 
 

Figur 1: Lindesbergs kommuns dokument för säkerhetsskyddsarbete. 

 
 
 
Process för säkerhetsskyddsarbetet 

I Säkerhetspolisens föreskrifter PMFS 2019:2 finns krav på att säkerhetsskyddsarbetet ska 
vara systematiskt och kontinuerligt och löpande ska utvecklas och regelbundet utvärderas. 
Lindesbergs kommun har därför valt att skapa en process som omfattar hela arbetet med 
säkerhetsskydd och som möjliggör ett sådan systematiskt säkerhetsskyddsarbete (se Figur 
2). 
 
 

 
Figur 2: Process för säkerhetsskyddsarbetet i Lindesbergs kommun. 

 
 
 
1. Övergripande säkerhetsskyddsanalys och -plan 
Den övergripande säkerhetsskyddsanalysen anger behovet av säkerhetsskydd i stort i 
Lindesbergs kommun. Analys görs på en central nivå av säkerhetsskyddschefen med 
information från de lokala säkerhetskyddsanalyserna.  
 
Den övergripande säkerhetsskyddsplanen anger i stort vilka åtgärder som ska genomföras i 
kommunen. Även här med information från de lokala säkerhetsskyddsanalyserna.  
Den övergripande säkerhetsskyddsanalysen och -planen ska uppdateras årligen. Ansvar: 
Säkerhetsskyddschef. 
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2. Säkerhetsskydd Förvaltningar och bolag 
Säkerhetsskyddsanalyser ska genomföras lokalt på förvaltningar och bolag inom kommunen 
där det bedrivs säkerhetskänslig verksamhet. Analysen ska genomföras av representanter 
från verksamheterna tillsammans med säkerhetsskyddschefen.  Säkerhetsskyddschefen ska 
stödja detta arbete med ett frågebatteri och ett protokoll där skyddsvärden, säkerhetshot och 
sårbarheter ska dokumenteras. 
 
Utifrån de lokala säkerhetsskyddsanalyserna och den övergripande säkerhetsskyddsplanen 
ska lokala säkerhetsskyddsplaner tas fram som i detalj anger vilka åtgärder som ska införas 
och förbättras, inom vilken tidsram och vem som ansvarar. 
 
Framtagning och uppdatering av säkerhetsskyddsanalyser och -planer ska göras årligen. 
Ansvar: Respektive förvaltningschef och VD. 
 
3. Införande och förbättringar av åtgärder 
Åtgärder i den övergripande säkerhetsskyddsplanen och lokala säkerhetsskyddsplaner införs 
och förbättras. 
 
Ansvar: Åtgärdsansvariga enligt säkerhetsskyddsplaner. Det kan vara personer i 
förvaltningar och bolag men även säkerhetsskyddschef kan vara åtgärdsansvarig.  
 
Säkerhetsskyddets omfattning 

Vilka verksamheter i kommunens förvaltningar och bolag som är säkerhetskänsliga och som 
därför omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen ska identifieras i säkerhetsskyddsanalyser 
(se ovan). Säkerhetsskyddet utgörs av tre åtgärdsområden:  
 
 Informationssäkerhet är skyddet mot att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter röjs, 

ändras, görs otillgängliga eller förstörs av obehöriga. Informationssäkerhet ska också 
förebygga annan skadlig inverkan på uppgifter och informationssystem som gäller 
säkerhetskänslig verksamhet. 

 Fysisksäkerhet ska skydda mot att obehöriga får tillträde till platser där säkerhetskänslig 
verksamhet bedrivs och mot skadlig inverkan på säkerhetskänslig verksamhet. Många 
verksamheter som bedrivs vid skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305) omfattas 
också av säkerhetsskyddslagen. 

 Personalsäkerhet ska skydda mot att personer som inte är pålitliga från 
säkerhetssynpunkt arbetar i säkerhetskänslig verksamhet. Personalsäkerhet består av 
säkerhetsprövning och utbildning i säkerhetsskydd. En anställning eller ett deltagande i 
säkerhetskänslig verksamhet ska vanligen placeras i säkerhetsklass och 
registerkontrolleras av Säkerhetspolisen. 

 Säkerhetsskyddad upphandling (SUA). Upphandlingar av tjänster som innebär att 
leverantörer får tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller som får tillgång 
till säkerhetskänslig verksamhet ska ske med en säkerhetsskyddad upphandling. Detta 
innebär bl.a. att tjänsteavtal ska kompletteras med ett säkerhetsskyddsavtal och att 
personer hos leverantören ska säkerhetsprövas. 

 
 
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter är information som rör säkerhetskänslig 
verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 



 
Dessa delas in i fyra säkerhetsskyddsklasser, utifrån vilken skada för Sveriges säkerhet som 
kan uppstå om de röjs:  
 
 

Säkerhetsskyddsklass Skadenivå 

1. Kvalificerat hemlig Synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet 

2. Hemlig Allvarlig skada för Sveriges säkerhet  

3. Konfidentiell En inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet 

4. Begränsat hemlig Endast ringa skada för Sveriges säkerhet  

 

Hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter måste ske i enligt med gällande 
bestämmelser, och ska framgå i rutinbeskrivningar som riktar sig till de roller som kan 
komma att hantera sådana handlingar.  
 
Säkerhetskänsliga verksamheter kan även vara skyddsvärda ur perspektiven riktighet och 
tillgänglighet, dvs. att uppgifter och verksamheter är tillgängliga när de behövs och att de inte 
får ändras av obehöriga. 
 
Samverkan med andra områden och funktioner 
För att inte i onödan belasta kommunens förvaltningar och bolag ska arbetet med 
säkerhetsskydd i möjligaste mån bedrivas i samverkan med närliggande områden och 
funktioner inom Lindesbergs kommun. Det kan exempelvis vara arbetet med att genomföra 
risk- och sårbarhetsanalyser enligt LEH1, det systematiska informationssäkerhetsarbetet 
samt personalavdelningen i frågor som rör personalsäkerhet. 
 
I samverkan med andra områden och funktioner måste dock hanteringen av 
säkerhetsklassificerade uppgifter beaktas, vilka endast säkerhetsklassad personal får ges 
behörighet till.  
 
 
 

                                                        
1 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 
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Kommunstyrelsen 
 

Riktlinje för förebyggande grupp barn och unga i Lindesbergs 

kommun 

Förslag till beslut 

LindeBRÅ föreslår kommunstyrelsen besluta 
 Anta Riktlinje Förebyggande grupp barn och unga i Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Ett av inriktningsmålen enligt Lindesbergs kommun Vision 2024 är att 
kommunen ska vara en plats där barn och unga ges en bra och trygg start i 
livet. 

I kommunens brottsförebyggande arbete har det tidigare funnits tre 
geografiska arbetsgrupper kopplat till LindeBRÅ, norra, centrala och södra 
kommundelen. För att effektivisera mötesformerna och bättre möjliggöra 
gemensam lägesbild för hela kommunen så slogs de tre grupperna ihop under 
våren 2017 till en gemensam arbetsgrupp. Representerade verksamheter har 
varit kommunens 7–9 skolor, Lindeskolan, Fellingsbro folkhögskola, 
fältassistenter, IFO barn och unga, fritid, tillsyn och polis. Under de senaste två 
åren fram till och med våren 2020 har mötena företrädesvis haft fokus på 
barn och ungas hälsa, alkohol- och droganvändande (ANDTS- alkohol, 
narkotika, doping, tobak och spel), normbrytande beteenden samt trygghet 
och allmänt välbefinnande för ungdomar i ålder 12–20 år. Det har inte varit 
primärt fokus på direkt brottsförebyggande arbete i gruppen och än mindre 
om samtliga målgrupper det vill säga även vuxna och äldre som var tanken 
med arbetsgruppen från början. Det samordnade arbetet har skötts via 
LindeBRÅ. De nämnda områdena ovan som avhandlats i arbetsgruppen har 
fyllt ett klart syfte och behov som behövts, därför ses det som naturligt och 
självklart att arbetsgruppen byter namn, syfte och inriktning. Gruppen ska ses 
som en gemensam arena för samverkan och information utifrån respektive 
verksamhetsuppdrag och inte vara underställd LindeBRÅ. Således övergång 
till namn Förebyggande grupp barn och unga i Lindebergs kommun. 

Folkhälsostrateg och folkhälsoutvecklare har tillsammans skrivit dokumentet 
Riktlinje Förebyggande grupp barn och unga Lindesbergs kommun. Det har 
varit i dialog med kommunens ledningsgrupp. I ett första skede presentades 
förslaget vid en gemensam workshop med LindeBRÅ och arbetsgrupp till 
LindeBRÅ i februari. Därefter har bearbetning av förslaget presenterats vid 
LindeBRÅ i mars respektive maj. 
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LindeBRÅ står bakom förslag till ny sammansättning av grupp, namn, syfte 
och inriktning. Det samordnade arbetet för kommunens brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbete kan med fördel ske enkom via LindeBRÅ och 
dess koppling till linjeverksamheterna via kommundirektör och 
förvaltningschefer. Den nya förebyggande gruppen blir istället en självklar 
arena för samverkan och information utifrån respektive verksamhetsuppdrag 
i nära dialog med polis och Fellingsbro folkhögskola. Med syfte att vara en 
övergripande grupp för att främja barn och ungas hälsa, 12–20 år, och 
trygghet med särskilt fokus på det förebyggande arbetet kring, alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. 

Konsekvenser 

Lagt förslag om förebyggande grupp och samverkan följer också kommunens 
dokument Strategi för implementering och tillämpning av FN:s konvention om 
barnets rättigheter, där samverkan är en viktig komponent för att kunna 
tillgodose och uppnå ett hållbart arbete med barn och ungas rättigheter vad 
det gäller barnets bästa och rätt till utveckling. Förslaget går också i linje med 
kommunens ANDTS strategi där grunden för det hälsofrämjande och 
förebyggande ANDTS-arbetet är, utöver samverkan, insatser för att skydda 
barn och unga mot eget och andras skadliga användande av ANDTS-preparat. 

Henrik Arenvang Peter Björklund 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Folkhälsochef 
Enhetschef Avdelningen för individ och familj, barn och unga 
Fritidskonsulent 
Verksamhetschef gymnasieskola 
Verksamhetschef grundskola 
Chef för elevhälsa 
Näringslivschef 
Chef för miljökontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

För kännedom: 

Kommundirektör 
Förvaltningschef socialförvaltningen 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef tillväxtförvaltningen 
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

Bilagor: 

Riktlinje för förebyggande grupp barn och unga i Lindesbergs kommun 
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1. Bakgrund 

Ett av inriktningsmålen enligt Lindesbergs kommun Vision 2024 är att kommunen ska vara 
en plats där barn och unga ges en bra och trygg start i livet. 

I kommunens brottsförebyggande arbete har det tidigare funnits tre geografiska 
arbetsgrupper kopplat till LindeBRÅ, norra, centrala och södra kommundelen. För att 
effektivisera mötesformerna och bättre möjliggöra gemensam lägesbild för hela kommunen 
så slogs de tre grupperna ihop under våren 2017 till en gemensam arbetsgrupp. 
Representerade verksamheter har varit kommunens 7–9 skolor, Lindeskolan, Fellingsbro 
folkhögskola, fältassistenter, IFO barn och unga, fritid, tillsyn och polis. Under de senaste två 
åren fram till och med våren 2020 har mötena företrädesvis haft fokus på barn och ungas 
hälsa, alkohol- och droganvändande, normbrytande beteenden samt trygghet och allmänt 
välbefinnande för ungdomar i ålder 12–20 år. Det har inte varit primärt fokus på direkt 
brottsförebyggande arbete i gruppen och än mindre om samtliga målgrupper det vill säga 
även vuxna och äldre som var tanken med arbetsgruppen från början. Det samordnade 
arbetet har skötts via LindeBRÅ. De nämnda områdena ovan som avhandlats i arbetsgruppen 
har fyllt ett klart syfte och behov som behövts, därför ses det som naturligt och självklart att 
arbetsgruppen byter namn, syfte och inriktning. Gruppen ska ses som en gemensam arena för 
samverkan och information utifrån respektive verksamhetsuppdrag och inte vara underställd 
LindeBRÅ. Således övergång till namn Förebyggande grupp barn och unga i Lindebergs 
kommun.  

1.1. Syfte  

En övergripande grupp för att främja barn och ungas hälsa, 12–20 år, och trygghet med 
särskilt fokus på det förebyggande arbetet kring, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
om pengar.  

1.2. Uppdrag 

• Att skapa en gemensam lägesbild av barn och ungas hälsa och trygghet med fokus på 
det förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. 

• Att utifrån syftet utveckla samverkan inom respektive verksamhet, internt och 
externt. 

• Att bidra till en ökad förståelse av olika verksamheters uppdrag och möjliga 
handlingsutrymme. 

• Att vid behov arbeta med analys och statistik. Gruppen strävar efter att arbeta 
kunskaps- och evidensbaserat. 

  



 

2. Organisation 

2.1. Arbetsformer och sammankallande 

Samverkan utifrån respektive organisationsmål för Lindesbergs kommun, Polisen och 
Fellingsbro folkhögskola, sammankallande och samordnare är Folkhälsoutvecklare från 
folkhälsoteamet. Gruppen träffas 4–6 gånger per år. 

2.2. Uppföljning 

1 gång per år i LindeBRÅ respektive 1 gång i Utskottet stöd och strategi. 

2.3. Verksamheter 

Att företräda sin verksamhet och sitt verksamhetsuppdrag samt aktivt bidra till kommunens 
gemensamma verksamhetsmål.  Ansvara för att föra vidare information och arbete till sin 
närmaste chef och linjeorganisation. 

 Folkhälsoteamet – folkhälsoutvecklare (sammankallande o samordnare) 
 IFO barn och unga – enhetschef 
 Fältgruppen – fältkurator 
 Gymnasieskola – verksamhetschef gymnasiet 
 Grundskola - verksamhetschef grundskolan,  
 Elevhälsan – chef för elevhälsan 
 Kultur och fritid – fritidskonsulent 
 Miljökontoret – tillståndshandläggare (miljöinspektör) 
 Fellingsbro folkhögskola – kurator 
 Polis – ungdomspolis 
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Riktlinje för kommunalt partistöd från 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige antar reviderad riktlinje för 
kommunalt partistöd i Lindesbergs kommun 
 
Ärendebeskrivning 

De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd regleras i 
kommunallagen. Från 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag och därför 
genomförs en revidering av riktlinje för kommunalt partistöd för att 
säkerställa att hänvisningarna till kommunallagen är korrekta. 

Samtidigt görs även en revidering av årlig utbetalning för att säkerställa att 
kommunallagen efterföljs. Enligt kommunallagen 4 kap 31§ andra stycket ska 
redovisning lämnas in senast 6 månader efter redovisningsperiodens utgång, 
det vill säga senast den 30 juni. Kommunfullmäktige kan då fatta beslut om 
utbetalning av partistöd vid sammanträdet i september och utbetalning ske 
senast 1 november.  

 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

 

För åtgärd: 

Kanslienheten 

För kännedom: 

Samtliga partier i kommunfullmäktige 

Bilagor: 

Riktlinje för kommunalt partistöd i Lindesbergs kommun 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige §161/14. Reviderad 2020- 
Datum: 2014-10-28 
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunfullmäktige  
Dokumentet gäller för: Samtliga partier i kommunfullmäktige 
Dokumentet gäller till och med: 2024tillsvidare 



 
I kommunallagen (2017:725 1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. I Lindesbergs kommun ska följande gälla utöver dessa.  
 
1 § Rätt till partistöd  
 
Det lokala partistödet i Lindesbergs kommun utgår till partier som är representerade i 
enlighet med vad som föreskrivs i 42 kap. 29 § 9 andra stycket kommunallagen:  
 
[…] Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är 
representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap. vallagen (2005:837) […]  
 
2 § Grundstöd och mandatstöd  
 
Partistödet består av  

 ett grundstöd, som uppgår till 40 % av prisbasbeloppet  
 ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet  

 
3 § Fördelning av partistöd 
  
Vid fördelning av partistöd tas endast hänsyn till mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).  
 
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet utbetalas 
året ut efter det att representationen upphört. 
 
4 § Redovisning och granskning  
 
Det parti som tar emot partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 42 kap. 299 § första 
stycket: 
  
[…] Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för 
att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd) […]  
 
Ett granskningsintyg ska bifogas med redovisningen. 
  
5 § Årlig utbetalning  
 
Partistödet betalas årligen ut i förskott,, senast 1 september. senast 1 november. 
 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 2 kap. 31 11 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen senast 301 junimaj utbetalas inget stöd 
för nästkommande år: 
  
[…] Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast 
sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild 
granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har 
använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen […] 
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Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för miljö- och ekologisk 

hållbarhet 2020 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen anser uppsiktsplikt gällande Miljö- och ekologisk 
hållbarhet: Hur jobbar vi med strategiskt med att bemöta behovet att 
laddningsstationer till elbilar uppfyllt enligt antaget årshjul för 
uppsiktplikt (KS§2/20). 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och samordna 
kommunalförbunds och kommunala bolags verksamhet. Kommunstyrelsen 
ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt så föreslås att 
sammanträdena inleds med olika redovisningar utifrån grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer och hållbarhet hur kommunens verksamheter jobbar med 
respektive saker utifrån ett helhetsperspektiv. Om ytterligare frågor uppstår 
under året utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan berörda 
verksamheter kallas av kommunstyrelsen 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 

För kännedom: 

Alla nämnder 

Bilaga: 

Presentation Info publik elbilsladdning 



Information om publik elbilsladdning
Kommunstyrelsen 2020-06-16

• Bakgrund

• Vad har vi gjort

• Omställning av fordonsmarknaden

• Inriktning framåt

KS 2020/7-8



2020-06-122



Publika laddstationer – första steget 2018

2020-06-123



2020-06-124

2020 inför vi
effekttariffer



Kostnader för publik elbilsladdning

2020-06-125

Snabbladdare Enellys 2019
separat nätabonnemang

elförbrukning 5832 kWh

Driftkostnader exkl moms

Elnätkostnad 16 649    kr

Elhandel 3 075    kr

Betaltjänst 15 000    kr

Summa driftkostnad 34 724    kr

Kick-back från Bee 13 108    kr

Semiladdare Frövi 2019
separat nätabonnemang

elförbrukning 620 kWh

Driftkostnader exkl moms

Elnätkostnad 3 176    kr

Elhandel 674    kr

Betaltjänst 4 500    kr

Summa driftkostnad 8 350    kr

Kick-back från Bee 762    kr

Samarbete med Bee
Totalt 2019

Betaltjänster till Bee 55 500    kr

Kick-back från Bee - 26 000    kr

Netto 29 500    kr

Prognos 2020

Betaltjänster till Bee 80 000    kr



2020-06-126



2020-06-127



Ökning av laddbara 
bilmodeller

2020-06-128



Inriktning framåt

• Perspektiv från bolagen och kommunen

• Kommunens roll i omställningen av 
fordonsmarknaden

2020-06-129



Perspektiv från Linde energi

• Beslutad satsning 2018 har genomförts enligt plan och inom 
ekonomiska ramar, vi har sökt och erhållit Klimatklivsstöd från 
Naturvårdsverket

• Lindesberg är idag ledande i länet för publik elbilsladdning, något som 
har uppmärksammats medialt och bidrar till attraktiviteten

• Den nationella inriktningen är tydlig på hållbar omställning av
transportsektorn och det krävs att offentligt ägda verksamheter tar ett 
stort ansvar 

• Efter beslutad satsning 2018 har Linde energi tagit beslut att uppföra 
en laddstation i Fellingsbro

• Linde energis roll föreslås utökas med ett helhetsansvar för
betaltjänster till publika laddstationer. För övriga kostnader svarar
respektive anläggningsägare.

2020-06-1210



FALAB/LIBO ,framtida laddinfrastruktur.

Nya lagkrav från maj 2020 samt kommande lagkrav 2025 
avseende laddplatser vid bostäder och lokaler gör att 
fastighetsbolagen enbart kommer att investera i detta till 
våra hyresgäster, ej publika laddplatser.

De befintliga publika laddplatser vilka fastighetsbolagen 
idag äger och förser med elkraft kommer att överlåtas på 
annan alternativt tas ur bruk, senast under 2021. 
Detta på grund av kommande effektdebitering samt 
konfliktrisk i förhållande till egna hyresgäster. 
Fastighetsbolagens ändamål är ej att förse allmänheten 
med elkraft/laddmöjligheter.
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Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för samhällsbyggnadsförbundet 

för välfärd service och samverkan externt och internt 2020 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen anser uppsiktsplikt gällande: Hur klarar förbundet 
av sina grunduppdrag välfärd och service och samverkan externt och 
internt (gata, park ,idrott, vatten och renhållning vara uppfylld, enligt 
antaget årshjul för uppsiktplikt.(KS§2/20). 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och samordna 
kommunalförbunds och kommunala bolags verksamhet. Kommunstyrelsen 
ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt så föreslås att 
sammanträdena inleds med olika redovisningar utifrån grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer och hållbarhet hur kommunens verksamheter jobbar med 
respektive saker utifrån ett helhetsperspektiv. Om ytterligare frågor uppstår 
under året utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan berörda 
verksamheter kallas av kommunstyrelsen. 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 

För kännedom: 

Ekonomienheten 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för samhällsbyggnadsnämnden 

för bygglov och detaljplaneprocessen 2020 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen anser att den extra uppsiktsplikt gällande 
bygglov och detaljplaneprocessen samt Nöjd kundindex (NKI) är 
uppfylld, enligt antaget årshjul för uppsiktplikt. (KS§2/20). 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och samordna 
kommunalförbunds och kommunala bolags verksamhet. Kommunstyrelsen 
ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt så föreslås att 
sammanträdena inleds med olika redovisningar utifrån grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer och hållbarhet hur kommunens verksamheter jobbar med 
respektive saker utifrån ett helhetsperspektiv. Om ytterligare frågor uppstår 
under året utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan berörda 
verksamheter kallas av kommunstyrelsen. 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 

För kännedom: 

Ekonomienheten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

Bilagor: 

Presentation samhällsbyggnadsnämnden bygglov detaljplaneprocess 2020 
 



Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 2020

KS 2020/7-4



Utvecklingsmål SBB 2020

1. Arbeta för att SBB ska vara en kundorienterad, attraktiv och 
utvecklande arbetsplats, som kan bibehålla och rekrytera en 
god kompetens.

2. Öka digitaliseringen för en bättre tillgänglighet för kunden, 
samt en effektivare handläggning.

3. Förbättra dialogen med KNÖL-kommunerna och tydliggöra 
och förankra vårt grunduppdrag, så att kunden inte hamnar i 
kläm.



Utvecklingsarbete SBB 2019 -



Starkt kundfokus
2020 



Kort bakgrund 

Rapporten utgår från den kundanalys som gjordes i Kloten under 
verksamhetsdagarna. Utifrån den har de fokusgrupper valts ut som anses ha 
störst kontakt med stadsbyggnadskontoret. Dessa är: 

• Privatpersoner (främst bygglov)

• Kommuner (plangruppen via dp-process)

• Exploatörer (mex)



Metod 

Arbetsgruppen valde att först skicka ut en kort enkät anpassad till varje fokusgrupp där 
det fanns möjlighet att anmäla sitt intresse till en senare intervju. 

Privatpersoner: valdes ut genom att sammanställa de personer som mellan 20190801-
20191206 haft kontakt/ärende hos bygglov. Enkäten skickades till 203 personer, 19 st
svarade varav 6 st ville medverka på intervju. 

Kommuner: Enkäten skickade till 18 personer inom alla 4 kommuner, 4 svarade varav 3 
ville medverka på intervju. 

Exploatörer: Enkäten skickade till 45 personer, 6 st svarade, 0 st ville medverka på 
intervju. 



Intervjuer

Utgick utifrån fyra kategorier:

-Kontakt och Tillgänglighet

-Förvaltningen

-Stadsbyggnadskontoret processer 

-Kompetens och utveckling 

Kommande bilder redovisar en sammanfattad bild över intervjuerna 



Kontakt och tillgänglighet 

Att förbättra:

• Direktkontakt/återkoppling via mail och telefon (pp)

• Utökade telefontider (pp) 

• Flera fysiska möten (k)

• Förtydliga komplettering (pp)



Förvaltningen  

Att förbättra:

• RECEPTION (känner sig inte trygg med att handlingarna kommer in samt ej 
välkomnad, samverkanskommunerna känner sig  inte som kollegor när de 
får stå ute och vänta) 

• Digital mötesbokning (både fysiska och telefon- likt vc) 



Stadsbyggnadskontorets processer 

Att förbättra:

• Förtydliga och kartlägga processerna, svårt att förstå vissa ord- ex ordlista

• Mer rådgivande roll, ist för ”ni får inte-attityd” en ”gör så här ist-attityd”(pp)

• Bättre avgränsning på ärendena, se till helheten, samma antal handlingar behöver 
inte alltid begäras in (pp)

• Samma handläggare hanterar bygglov inom samma fastighet 

• Fler samrådsmöten inom bygglovsprocessen

• Tätare kommunikation under planprocessen 

• Uppskattar om fortsätta stämma av plankartan innan samråd 

• Tema dagar/öppet hus för att beskriva processerna 



Kompetens och utveckling 

Att förbättra:

• Planavdelningen öka kompetens inom fakturering och uppskattade tidplaner, förtydliga 
som betalas av kunden och flaggning om budget ej hålls

• Våga ifrågasätta utredningar, plan har stor kompetens och ibland behöver inte alla 
utredningar beställas

• Bättre samordnat med professioner på samma plats för tätare samarbete, ex 
trafikingenjör och infrastrukturstrateg 

• Bättre samarbete mellan förbundet och förvaltningen



Kompetens och utveckling 

Att förbättra:

• Förbättra kostnadsbilden/kostnadskalkylen för projekt 

• Projektkompetens 

• Bättre info om pågående projekt, industrimark, ledig tomtmark mm (k)

• Större strategisk inriktning/initiativ i alla kommuner (då kompetens finns här)

• Hemsidan är svår att förstå 

• E-tjänst för bygglov

• Kommunikatör 

• Upprätta kontakt med exploatörer 



Genomförda eller påbörjade  
utvecklingsarbeten

• Ny styrmodell - utvecklingsmål

• Kundfokus

• Värdegrund

• Omorganisation

• Ledarskap- och grupputveckling

• Ledningsprocess

• Ständiga förbättringar

• Struktur för utvecklingsarbete

• Projektledarutbildning

• Nätverk bygglov Örebro län

• Feedbackprojekt 

• Handläggarträffar

• Digitaliseringsprojekt – ny webb, e-
arkiv, e-tjänster, digitala lösningar

• Ny bygglovstaxa 2020

• Strategiska utvecklingsmöten

• Miljösamverkan Örebro - Värmland



Hur ska SBB nå högre NKI?



Ökad 
tillgänglighet

Planberedskap

#backadinorg
Ökad 

bemanning 
bygglov

Kommunikation



• Hur gör vi för att stödja den egna verksamheten?#backadinorg

• Resursförstärkning för att ge bättre information och 
bemötande

• Enhetligt budskap

• Nå ut med positiva budskap

Kommunikation

• Utökade telefontider på bygglov

• Nya lokaler

• Fysiska möten

• Fysiskt på plats i kommunerna

Ökad 
tillgänglighet

• Resursförstärkning bygglovshandläggning

• Resursförstärkning den externa kontaktytan

Ökad bemanning 
bygglov

• Resursförstärkning uppdatera gamla planer som 
försvårar bygglovshandläggning

• Resursförstärkning för en god beredskap vid 
nyetableringar

Planberedskap



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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Närvaro vid politiska sammanträden på distans för Bergslagens 

överförmyndarnämnd 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om revidering av 
reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd genom följande tillägg 

Överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalerna som används 
skall vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans skall senast tre dagar före 
sammanträdet anmäla detta till kansliavdelningen i Ljusnarsbergs kommun. 
Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.  

Beträffande behandling av sekretessärenden skall säkerställas att gällande 
lagstiftning upprätthålls.  

Överförmyndarnämnden får bestämma vad som närmare skall gälla om 
deltagande på distans i överförmyndarnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige i Lindesberg beslutade den 27 april 2020 att samtliga 
nämnder i Lindesbergs kommun får sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. I beslutet framgår att detta ska föras in i nämndernas reglemente, 
vilket innebär att ett tillägg i Bergslagens överförmyndarnämnds reglemente 
behöver göras. 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Bergslagens överförmyndarnämnd 
 

Bilagor: 

BÖN §30 Närvaro på politiska sammanträden på distans samt revidering av 
reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd 
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 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Förbundsordning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län 

SOFINT 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Förbundsordning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT, 
antas. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINTs, verksamhet regleras av 
lagstiftning, främst lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(2003:1210) samt Kommunallagen (2017:725). Den regleras också av 
förbundsordningen1, ett styrdokument för förbundet som fastställs av 
förbundets medlemmar. Aktuell förbundsordning är från 2014. Ett 
ändringsförslag av förbundsordningen lämnades till er medlemmar under 
2017 men fastställdes aldrig.  

Under våren 2019 har styrelsen för SOFINT vidtagit ett antal åtgärder med 
anledning av revisionsrapporten för verksamhetsår 2018 där en av 
åtgärderna är att fullfölja det tidigare påbörjade arbetet med att ta fram ett 
nytt förslag på förbundsordning för SOFINT.  

Medlemmar i Samordningsförbundet SOFINT har vid tidigare tillfälle beretts 
möjlighet att komma med yttranden/synpunkter kring föreliggande förslag. 
Ändringar i förslag till förbundsordning har delvis genomförts i enlighet med 
dessa yttranden.  

-Ändring av hänvisningar i § 16 2 st har gjorts till § 12 respektive § 17, istället 
för till § 11 respektive § 16 som fanns i det ursprungliga förslaget.  

-I ett yttrande framkommer önskemål om förtydligande i förbundsordningen 
kring hur representanter utses vid avsägelse av uppdrag. Då medlemmarna i 
Samordningsförbundet SOFINT består både av staten (Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen) samt region och kommuner, med olika tillvägagångssätt 
hur representanter ska utses, så är bedömningen att denna ändring inte kan 
genomföras. Frågan om hur representanter utses vid avsägelse av uppdrag är 
en fråga för respektive medlem. Förbundschef i SOFINT kan ge stöd när 
ny/omval är aktuella.  

För att Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINT ska få en ny 
förbundsordning behöver nu varje medlem ta beslut om förbundsordningen 
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varför Ni ombeds nu att besluta om den. Ny förbundsordning träder i kraft när 
alla medlemmar har fastställt den. 

 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

 

För kännedom: 

Samordningsförbundet i Norra Örebro län 

Bilagor: 

Förslag förbundsordning SOFINT 
Följebrev förslag till förbundsordning 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 september 
2019 §161 – förslag till förbundsordning samordningsförbundet i norra 
Örebro län SOFINT 



  

Förslag 190703 

 

 

FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET I NORRA ÖREBRO LÄN, 

SOFINT   

 

 1 § SAMORDNINGSFÖRBUNDETS BILDANDE  
Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, SFS 

2003:1210. Förbundet bildades 1 juli 2005. 

 

2 § FÖRBUNDETS NAMN  
Förbundets namn är Samordningsförbundet i norra Örebro län SOFINT 

 

3 § FÖRBUNDETS SÄTE 

Förbundets säte är kommun Lindesberg.   

 

4 § FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 

Förbundet har sju medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län, samt kommunerna 

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 

 

5 § FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL  
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en finansiell samordning 

inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län och kommunerna 

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.  

 

De gemensamma resurserna ska användas för att främja samverkan och samordning mellan parterna i förbundet samt 

underlätta eller förbättra möjligheterna av samordnande rehabiliteringsinsatser för medborgaren, i syfte att den 

enskilde ska förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till försörjning.  

   

6 § STYRELSE  
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Varje medlem 

utser en ledamot och en ersättare. Ej tjänstgörande ersättare i styrelsen har närvaro- och yttranderätt på styrelsemötena.  

 

Ordförandeskapet är rullande och styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för en period om två år. 

 

Mandattiden är fyra år räknat från och med den 1 april året efter det år som val av fullmäktige i region och kommuner 

har ägt rum. 

 

7 § UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT  
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Innan beslut om budget fattas ska samråd ske med medlemmarna. 

 

Frågor om budget, verksamhetsplan, mål och riktlinjer för verksamheten, beslut om projekt eller beslut om ändring av 

redan pågående projekt, årsredovisning samt tillsättning av förbundschef kräver kvalificerad majoritet med ¾. 

 

Förbundet har till uppgift att  

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna  

3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  

4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas  

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder   

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen   

7.registrera insatser som finansieras av förbundet i det för parterna  

   gemensamma uppföljningssystemet SUS 
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Förslag 190703 

 

 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt 

som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. 

 

8 § PERSONAL  

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.    

 

Styrelsen har därutöver rätt att utse eller anställa den personal som behövs för att utöva administrativa uppgifter. 

 

9 § INITIATIVRÄTT  

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive huvudmans beslutsordning. 

 

10 § SAMRÅD  

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet 

och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.  

 

Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska 

kunna fullgöra sina uppgifter.   

 

Styrelsen ska se till att medlemmarna informeras innan beslut fattas avseende verksamheten som är av principiell 

beskaffenhet eller av större vikt. 

 

Styrelsen ansvarar för att minst en gång per år tillsammans med övriga förbund i Örebro län eller enskilt sammankalla 

till ett samråd med medlemmarna.  

 

11 § KUNGÖRELSER   

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på kommunernas samt Region Örebros 

officiella anslagstavla samt på förbundets hemsida.    

 

12 § ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER  
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för 

att täcka kostnaderna.  

 

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region Örebro län med en 

fjärdedel samt kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, gemensamt, med en fjärdedel. 

Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån invånarantalet den 1 november året före det år som fördelningen 

avser. 

 

13 § STYRNING OCH INSYN  

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som skickas 

till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för 

medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska redovisa verksamhetsplan för kommande år för medlemmarna. 

 

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.  

 

14 § BUDGET  

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. 

För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till 

nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 

    

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska 

dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.  
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15 § REVISORER OCH REVISION  

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje 

förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam 

revisor.  

 

Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner 

har ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Revisorer ska såvitt avser kommun och 

landsting utses av kommun- och regionfullmäktige.  

 

Om kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora samt Region Örebro län, beslutar om en gemensam 

revisor så är det denne revisor som granskar förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning för 

de fem parterna. 

 

Justering av revisorernas protokoll tillkännages på anslagstavla hos kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, 

Nora samt Region Örebro län. Revisionsberättelse inklusive revisionsrapport skall lämnas till styrelsen och 

förbundsmedlemmarna. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet 

och om skadeståndstalan skall väckas.  

 

16 § UTTRÄDE  

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år.  

  

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 

12 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska 

upplösning ske endast om det beslutas enligt 17 §.   

 

17 § LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING  

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur 

förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen.  

  

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar 

fördelas enligt principerna i 12 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.  

  

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att 

styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning 

av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela 

likvidationen. Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits 

medlemmarna.   

 

18 § TVISTER  

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.  

 

19 § ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH REVISORER   

Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska 

följa region Örebros principer och dessa kostnader belastar förbundet. För den revisor som Försäkringskassan utser 

betalas ersättning i särskild ordning.   

 

20 § ARKIVTILLSYN  

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter 

enligt arkivlagen (1990:782).    



 
 

    Lindesberg den 17 april 2020 

 

 

Till kommunfullmäktige i  

Ljusnarsbergs kommun 

Hällefors kommun  

Nora kommun 

Lindesbergs kommun 

Arbetsförmedlingen 

Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINTs, verksamhet regleras av 
lagstiftning, främst lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(2003:1210) samt Kommunallagen (2017:725). Den regleras också av 
förbundsordningen1, ett styrdokument för förbundet som fastställs av förbundets 
medlemmar. Aktuell förbundsordning är från 2014. Ett ändringsförslag av 
förbundsordningen lämnades till er medlemmar under 2017 men fastställdes aldrig.  

Under våren 2019 har styrelsen för SOFINT vidtagit ett antal åtgärder med anledning 
av revisionsrapporten för verksamhetsår 2018 där en av åtgärderna är att fullfölja det 
tidigare påbörjade arbetet med att ta fram ett nytt förslag på förbundsordning för 
SOFINT. 

Ni har vid tidigare tillfälle beretts möjlighet att komma med yttranden/synpunkter 
kring föreliggande förslag. Ändringar i förslag till förbundsordning har delvis 
genomförts i enlighet med dessa yttranden.  

-Ändring av hänvisningar i § 16 2 st har gjorts till § 12 respektive § 17, istället för till § 
11 respektive § 16 som fanns i det ursprungliga förslaget.  

-I ett yttrande framkommer önskemål om förtydligande i förbundsordningen kring 
hur representanter utses vid avsägelse av uppdrag. Då medlemmarna i 
Samordningsförbundet SOFINT består både av staten (Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen) samt region och kommuner, med olika tillvägagångssätt hur 
representanter ska utses, så är bedömningen att denna ändring inte kan genomföras. 
Frågan om hur representanter utses vid avsägelse av uppdrag är en fråga för 
respektive medlem. Förbundschef i SOFINT kan ge stöd när ny/omval är aktuella.  

För att Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINT ska få en ny 
förbundsordning behöver nu varje medlem ta beslut om förbundsordningen varför Ni 
ombeds nu att besluta om den. Ny förbundsordning träder i kraft när alla 
medlemmar har fastställt den. 

 

 

  

                                                             
1 Se § 8 lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)  
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Vi önskar få beslut kring förbundsordningen skickad till: 

 

Samordningsförbundet i norra Örebro län  

Kristinavägen 49 c 

711 30  LINDESBERG 

 

Vid frågor kontakta:  

 

Marie-Helén Lindström, Områdeschef, Försäkringskassan 

tel 010-1126223 

 

Olle Kalat, Förbundschef ,SOFINT  tel 073-960 76 72 

 

 

  

 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 28 (47) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-09-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §161/19   Dnr: KS 2019/261 

 

Förbundsordning Samordningsförbundet i norra 

Örebro län SOFINT -Tjänsteskrivelse  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå att Förbundsordningen 
kompletteras med lagtext samt ett förtydligande av hur 
representanter utses vid avsägelse av uppdrag. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINTs, 
verksamhet regleras av lagstiftning, främst lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) samt 
Kommunallagen (2017:725). Den regleras också av 
förbundsordningen 1, ett styrdokument för förbundet som 
fastställs av förbundets medlemmar. Aktuell förbundsordning är 
från 2014. Ett ändringsförslag av förbundsordningen lämnades 
till er medlemmar under 2017 men fastställdes aldrig.  
 
Under våren 2019 har styrelsen för SOFINT vidtagit ett antal 
åtgärder med anledning av revisionsrapporten 
förverksamhetsår 2018 där en av åtgärderna är att fullfölja det 
tidigare påbörjade arbetet med att ta fram ett nytt förslag på 
förbundsordning för SOFINT.  
 
Ni bereds nu möjlighet att komma med yttranden/synpunkter 
kring föreliggande förslag. Vi behöver få ert yttrande SOFINT 
tillhanda senast den 15 oktober 2019. Vi kommer efter detta 
bereda ett slutgiltigt förslag som sedan skickas till 
fullmäktigegrupperna i norra Örebro län för beslut.  
 
I föreliggande förslag finns följande förändringar med:  
 
- Mandatperioden för styrelsemedlemmarna samt revisorerna 

i SOFINT ändras från 1 jan-31 dec till 1 april-31 mars.  
 
Bakgrunden till detta ändringsförslag är att det vid åren för 
allmänna val är eftersträvansvärt att ha en styrelse som 
sitter kvar tillsårsredovisning och revisionsberättelse är 
fastställd.  
 

- Ändring avseende beslutandeordning. ”För frågor som 
budget, verksamhetsplan, mål och riktlinjer för 
verksamheten, beslut om projekt eller beslut om ändring av 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 29 (47) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-09-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

redan pågående projekt, årsredovisning samt tillsättning av 
förbundschef ska beslut fattas med kvalificerad majoritet. 
Detta innebär att ¾ majoritet krävs.”  
I nuvarande ordning krävs enkel majoritet vid alla beslut. 
Bakgrunden till önskad ändring är att merparten av 
styrelseledamöterna bör stå bakom beslut som är särskilt 
betydelsefulla för verksamheten. 

 
- Minskat antal revisorer från sex till två. Med denna ändring 

föreslås kommunerna och regionen att gemensamt utse en 
revisor och staten utse en revisor.  
 
Detta för att minska de administrativa kostnaderna i 
förbundet. För att kunna genomföra denna förändring krävs 
separat beslut i fullmäktigegrupperna utöver fastställande av 
förbundsordningen. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Jonas Kleber föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
föreslå att Förbundsordningen kompletteras med lagtext samt 
ett förtydligande av hur representanter utses vid avsägelse av 
uppdrag. 

_____ 

 
För kännedom 

Samordningsförbundet SOFINT 
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 Tillväxtförvaltning 
Charlotte Lindström 
0581-812 03  
charlotte.lindstrom@lindesberg.se 

  

 

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

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

Tillväxtutskottet 
 

Inspel till ny Länstransportplan för år 2022-2033 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta 
 Om inspel till ny Länstransportplan för planperioden 2022-2033, i 

enlighet med bifogat underlag. 

Ärendebeskrivning 

Region Örebro Län har efterfrågat kommunernas inspel till ny 
Länstransportplan för planperioden 2022-2033. Regionen har i samband med 
sin förfrågan lämnat en svarsmall i vilken inspel ska lämnas. Svar ska lämnas 
senast den 15 september 2020. 

Lindesbergs kommun har i samråd med övriga kommuner i norr (Nora, 
Hällefors och Ljusnarsberg) kommit överens om att lämna ett gemensamt 
inspel. Syftet är att ge större tyngd åt de infrastrukturbehov som 
kommunerna gemensamt ser i den norra länsdelen. Infrastrukturansvarig i 
Lindesberg har samordnat yttrandet. Politisk förankring sker i respektive 
kommun. 

Förfrågan om inspel är ett första steg i Regionens revidering av 
Länstransportplanen och kommunerna kommer få en formell remiss när ett 
planförslag finns framme. 

Tillväxtutskottet föreslås bereda ärendet för beslut i kommunstyrelsen den 25 
augusti. 

Innehåll i yttrande 

Aktuellt yttrande fokuserar på den infrastruktur med störst betydelse för 
arbets- och studiependling, kompetensförsörjning och samhällsutvecklingen i 
stort. RV 50 och järnvägen hanteras inte då dessa utgör stamvägnät och 
endast kan hanteras i den Nationella transportplanen.
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Huvuddelen av de beskrivna infrastrukturobjekten finns redan upptagna i 
nuvarande länstransportplan, men har i olika grad aktualiserats under 
nuvarande planperiod. Flertalet av Lindesbergs behov har inte aktualiserats 
alls. Yttrandet innebär i stort att de sedan tidigare föreslagna objekten 
vidhålls med förtydliganden och prioriteringar i syfte att underlätta ett 
verkställande. Förtydliganden och prioriteringar har gjorts med stöd i de 
redan framtagna Åtgärdsvalsstudierna. 

Magnus Sjöberg Charlotte Lindström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Infrastrukturansvarig 

Bilagor: 

Yttrande med inspel till Länstransportplan, 2022-2033 
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E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Eklundavägen 2, Örebro
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Organisationsnummer: 232100-0164

 

Tjänsteställe, handläggare Datum  

Samhällsplanering och infrastruktur, Simon Jäderberg 2020-03-16  

   

Information om länsplan för infrastruktur 
Region Örebro län har som uppdrag av regeringen att ta fram en länsplan för regional 

transportinfrastruktur (länstransportplan, LTP). För år 2022-2033 har ännu inget 

direktiv kommit från regeringen men planarbetet fortgår som planerat och vi utgår 

från att en ny LTP ska antas år 2022. 

 

LTP är målstyrd och ska vara både trafikslagsövergripande och bidragande till såväl 

internationella som nationella och regionala mål. 

 

Åtgärder som finansieras i nuvarande plan är kortfattat 
 Större vägobjekt, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhetsåtgärder och 

kollektivtrafikåtgärder på statligt vägnät. 
 Samfinansiering av nationell plan på Frövi bangård, E20 i Västra Götaland 

och Örebro södra 
 Utvecklingsåtgärder, ospecificerat utöver Omlastningsterminal Storå 
 Statlig medfinansiering för åtgärder på kommunalt och enskilt vägnät, 

kollektivtrafikåtgärder för BRT och regionbussar och mindre åtgärder som 
GC-vägar eller trafiksäkerhetsåtgärder. 

För att förtydliga vilka åtgärder som kan finansieras av LTP bifogas utdrag ur 

länsplaneförordningen (SFS 1997:263) nedan. 

3 § Länsplanen ska avse tolv år och omfatta 
1. investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet, 
2. åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas 
enligt 2 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. 
3. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt 
åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur, 
4. åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det 
regionala transportsystemet som bör redovisas i planen, och 
5. bidrag för icke statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för 
regionen. 

KS 2020/102-1
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3 a § Länsplanen får avse investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket 

har ansvaret enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för 

transportinfrastruktur. 

 

7 § Regionen ska också begära in förslag om vilka objekt som bör utföras i länet från 

regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner, länsstyrelsen och andra berörda 

myndigheter. 

 

Länsplaneförordningen hittas här och är uppdaterad 2020-01-01: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/forordning-1997263-om-lansplaner-for-regional_sfs-1997-263  

 

Kommentar: Länsplanen får även avse byggande och drift av enskilda vägar. I nuläget 

kan inte Mobility Management (MM-åtgärder) finansieras av LTP, även om 3.3§ kan 

tolkas som det. Pengar för MM-åtgärder kan däremot ansökas om via Stadsmiljöavtal 

hos Trafikverket.  

 

Vilka vägar är statliga, regionala vägar som finansieras av länstransportplanen?  

Nationellt viktiga vägar (benämns som stamvägnät i länsplaneförordningen ovan) är i 

vårt län E18, E20 och riksväg 50 och finansieras av staten via Nationell plan för 

transporter (2018-2029). Övriga statliga vägar är regionens att prioritera åtgärder på. 

Vilka som är övriga statliga vägar går att se i Nationella vägdatabasen (NVDB).  

1. Klicka in på NVDB 

2. I rullisten till höger (Välj vad du vill se i kartan), välj Väghållare 

3. Rödmarkerat vägnät, Statlig, är det LTP kan finansiera åtgärder på, förutom 

nationellt viktiga vägar (stamvägnät) 

4. Vill du se stamvägnätet, välj Funktionellt prioriterat vägnät (FPV) i rullisten. 

 

Nationella vägdatabasen (NVDB): 

https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket  

Information om mallen  
Varför skickas denna mall ut och vem riktar den sig till?  

7 § (1997:263) är direkt kopplad till detta dokument, för nu påbörjas arbetet med 

insamlande av underlag inför framtagandet av ny länsplan och därav efterfrågas 

information från kommunerna. Länsstyrelsen kommer att tillfrågas separat och med 

Trafikverket finns löpande dialog. 

Vad är mallens syfte och upplägg? 

Mallen är uppdelad i två delar. Syftet med första delen av mallen är att underlätta 

presentation och beskrivning av kommunens situation, målbild och identifierade 
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brister/behov. Syftet med den andra delen är att få in synpunkter på nuvarande 

länstransportplans inriktning, fördelning och utformning. 

Vad kommer svaren användas till? 

Svaren som tas emot kommer dels att vara en del av underlaget till en framtida 

prioritering av åtgärder till nästa länstransportplan och dels kommer svaren att 

användas som diskussionsunderlag i framtida utredningar. 

Övrigt 

Mallen är inte gjord i någon specifik organisationsmall. Följ helst den struktur som är 

föreslagen men design med färger och loggor är fri att lägga till och ändra på. 

 

Svarstid 

För att alla kommuner ska hinna med att lämna in politiskt förankrade svar önskas 

svar lämnas in senast fredagen den 15 maj.  

Om datumet inte rimmar med er kommuns politiska processtid så hör av er! 

 

 

Kontakt  
Simon Jäderberg, infrastrukturstrateg 

simon.jaderberg@regionorebrolan.se 

Tlf: 076-6951680 
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Kommunala förutsättningar 

Kort beskrivning av kommunens situation idag 
Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och Nora kommuner har valt att lämna att gemensamt inspel till 

kommande Länstransportplan. Syftet är att tydliggöra den gemensamma bilden av behovet av en 

fungerande infrastruktur i den norra länsdelen. 

Kommunerna i norr representerar en del av länet som är starkt präglat av landsbygdsförhållanden och 

utgör även i vissa delar glesbygd. Dessa förhållanden ställer helt andra krav på infrastruktur och 

attraktiv kollektivtrafik än exempelvis mer tätortsnära miljöer. Samtidigt lockar möjligheten att bo på 

landsbygden allt fler och kommunerna i norr ser stora möjligheter att erbjuda attraktiva boendemiljöer. 

En förutsättning för att kommunerna ska kunna utveckla dessa kvalitéer är dock att arbetsmarknaden 

finns tillgänglig. Att bra möjligheter till arbets- och studiependling, till och från Örebro samt andra 

orter i och utanför länet, finns är därmed avgörande för en framtida samhällsutveckling. Även 

möjligheten att kompetensförsörja det egna näringslivet är helt beroende av en attraktiv infrastruktur 

och kollektivtrafik. I det perspektivet blir infrastrukturen helt överordnad och flertalet satsningar 

behöver verkställas.   

Den vägburna trafiken är i dagsläget hänvisade till flertalet vägar med dålig sikt, smala vägområden, 

bärighetsproblem på vissa sträckor, hög andel viltolyckor med mera. Trots att flertalet 

Åtgärdsvalsstudier är genomförda och problem och lösningar finns identifierade så dröjer 

genomförandet. Den låga standarden resulterar i stället i att Trafikverket sänker hastigheten istället för 

att säkerhets- och bärighetsåtgärder åtgärdas, vilket minskar tillgängligheten till bland annat 

arbetsmarknader och försvårar framtida samhällsutveckling. Ett aktuellt exempel på detta är sträckan 

mellan Hammarn och Lilla Mon på RV 244. I skrivande stund har Trafikverket skickat ut en remiss 

gällande nya föreskrifter, till bland annat Hällefors och Nora kommun, där en hastighetssänkning 

föreslås på vägsträckan. Ett argument som Trafikverket lyfter fram är att det inte finns några 

ombyggnadsplaner i nu gällande länstransportplan. 

I övrigt har samtliga kommuner, för närvarande, ett ansträngt ekonomiskt läge med krav på relativt 

omfattande effektiviseringar de närmsta åren samtidigt som behov av omfattande investeringar finns. 

 

Kommunspecifika förutsättningar 

Lindesberg 

• En kommun med tre järnvägsstationer och därmed goda förutsättningar för att ha en attraktiv 

kollektivtrafik som kan försörja både Lindesbergs tätort och omkringliggande 

landsbygdsområden. 

• Både järnvägen och RV 50 är viktiga både för godstransporter och arbetspendling 

• Även väg 249 och 859 är viktiga gods och pendlingsvägar. 

• Kommunen har flertalet stora arbetsgivare som tillverkningsindustri, sjukhus och kommun 

vilka kräver en inpendling för att kompetensförsörjas. Infrastrukturen och kollektivtrafiken är 

avgörande för att möjliggöra detta på ett attraktivt sätt. 

 

Ljusnarsberg 

• Samhällsservicen finns oftast på distans vilket gör väl fungerande infrastruktur extra viktigt. 

• Både järnvägen och RV 50 är viktiga både för godstransporter och arbetspendling 

• Arbetspendling mycket viktig för kompetensförsörjning. Arbetspendling sker både åt norr och 

söder.  
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• Väg 63 och 233 är också viktiga gods- och pendlingsvägar. 

• Produktionskostnaden för lokaler och byggnationer överstiger marknadsvärdet vilket ställer 

högre självfinansieringsgrad. Då är det extra viktigt att det finns välfungerande infrastruktur 

och transportsystem för att nödvändiga investeringar och byggnationer kan genomföras. 

 

Hällefors 

• Har en av länets starkaste stålindustrier.  

• Kommunen har på grund av sitt geografiska läge även en stor andel tunga transporter med trä. 

Dessa näringar sätter stora krav på vägnät och infrastruktur.  

• I tillägg ska vägnätet vara lockande för den som besöker Hällefors som turist.  

• Den järnvägssträckning som idag löper genom Hällefors med början och slut vid Sveriges 

största hamnar är en pulsåder.  

• Väg 63, 205 och 244 är viktiga gods- och pendlarvägar. 

 

Nora 

• Kommunen har sedan lång tid bostadsbrist i centralorten. 

• Kommunen arbetar med detaljplaner för fortsatt bostadsbyggande som under senare år legat 

på en blygsam nivå, vilket medfört att befolkningstillväxten tillfälligt stagnerat. 

•  I översiktsplanen anges ett befolkningsmål på 13 000 invånare år 2030. Detta innebär att 

bostäder måste skapas för drygt 2000 nya innevånare. 

• Kommunikationerna mot Örebro är av största vikt för kommunen då en omfattande 

arbetspendling sker på sträckan. Det är därför av största vikt att de åtgärder som föreslås i 

ÅVS 244 på sträckan Gyttorp Lilla Mon genomförs i första hand för att öka trafiksäkerheten 

 

Vad ser kommunen för utmaningar kommande 10 åren? 
Nedan redovisas kommunernas utmaningar i separata punktlistor. Sammanfattat är utmaningarna, i de 

flesta fallen, helt beroende av att kvaliteten på infrastrukturen höjs samt att kollektivtrafiken görs mer 

tillgänglig: 

Lindesberg 

• Tillgänglig kollektivtrafik i hela kommunen, men framförallt i landsbygdsområden där 

Regionen nyligen beslutat om neddragningar. 

• Attraktiva hållplatser och pendlarparkeringar, i syfte att möjliggöra byte av fordonsslag till 

buss eller tåg. 

• Levande landsbygd 

• Utveckling av kommunens tätorter (utvecklingsområden i ÖP) i syfte att stärka orterna med 

nya etableringar inom näringslivet och attraktiva bostäder. Där vikten av en funktionell och 

attraktiv infrastruktur och kollektivtrafik är en förutsättning. Bland annat driver kommunen 

frågan om ytterligare ett tågstopp i Vedevåg, där det också kommer att behöva fokuseras på 

omgivande stationsmiljö och anslutningsvägar. 

• Kompetensförsörjning, arbetspendling 
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Ljusnarsberg 

• Landsbygdsperspektivet – hålla ihop regionen med infrastruktursatsningar i norr. 

• Kommunalekonomiska läget 

• Fastighetsbestånd: Riva äldre bebyggelse - Bygga nya attraktiva boenden till rimliga hyror 

• Kompetensförsörjning - Arbetspendling 

 

Hällefors  

• Behålla och möjliggöra utveckling bland de redan befintliga företagen. För att det ska vara 

möjligt krävs samma eller till och med bättre infrastrukturella förutsättningar än kommuner 

som ligger närmre t.ex. Mälardalen. 

• Vägnät som ger goda förbindelser mellan de närliggande kommunerna och mot Örebro, både 

då det gäller arbets-och studiependling. Framförallt med kollektivtrafik. 

• Infrastruktur som ger Hällefors möjligheten att nå servicefunktioner så som sjukhus och andra 

inrättningar inom skälig tid. 

 

Nora 

• Etablering av persontrafik med tåg till Örebro och utbyggd busstrafik till Lindesberg 

• Trafiksäkerhetsåtgärder på LV 244 för trygg och attraktiv arbetspendling 

• Nybyggnation av bostäder för drygt 2000 nya Norabor 

 

 

Önskad bild 2050 
På ett övergripande plan, med stöd i översiktsplanerna för kommunerna i norr så gäller nedanstående 

målbild, det ska dock tilläggas att översiktsplanerna har en betydligt kortare tidshorisont som sträcker 

sig fram till 2030. 

• Möjliggöra för företag och verksamheter att på ett hållbart sätt verka inom kommunerna i norr, 

om det möjliggörs kommer kommunerna även vara attraktiva som bostadsort. 

• Kvalitéerna i att kombinera möjligheten till arbete, goda infrastrukturförbindelser och närheten 

till rekreation i skog och mark bedöms som ytterst attraktivt i det längre perspektivet. 

 

 

Aktuella brister och behov inom infrastruktur 
Flertalet ÅVS är framtagna för vägobjekt i den norra länsdelen, bland annat för LV 244, LV 249, RV 

68, RV 63. Dessa vägobjekt finns sedan tidigare nämnda i befintlig LTP och ska åtgärdas ”enligt 

framtagna ÅVS”. Kommunerna i norr anser att det är mycket viktigt att dessa objekt kvarstår i LTP för 

2022-2033 och vidhåller de sen tidigare framförda argumenten gällande trafiksäkerhet och vägarnas 

betydelse för arbetspendling med mera. 

Som ett nytt grepp i LTP föreslår dock kommunerna att LTP konkretiserar gällande vad i respektive 

ÅVS som är rimligt att genomföra under den aktuella planperioden. Flertalet ÅVS är av goda skäl 

ambitiösa men speglar också åtgärder över lång tid. För att LTP ska bli ett mer reellt och konkret 

verktyg bör därför åtgärder, rimliga för planperioden, beskrivas och vid behov prioriteras.  
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Nedan följer kommunernas förslag gällande aktuella vägobjekt och tillhörande ÅVS. 

 

Riksväg 68 mellan Lindesberg tätort och Gusselby, Lindesbergs kommun 

När det gäller ÅVS för RV 68 utgör flertalet av åtgärdsförslagen att ytterligare fördjupande 

utredningar/översyner ska göras inom respektive åtgärdsområde. Kommunen gör därmed 

bedömningen att innan några fysiska åtgärder är aktuella kvarstår en del utredningsarbete. Det är av 

yttersta vikt att detta arbete kommer till stånd för att ÅVS ska realiseras. Som en inledande utredning 

vill kommunen lyfta behovet av ” Översyn och åtgärder av barriäreffekter- säkra passager för gående 

och cyklister i större orter” och bedömer att sträckan mellan Lindesberg och närliggande Gusselby 

behöver ingå. Sträckan utgör en viktig länk för att knyta ihop Gusselby med Lindesbergs tätort och har 

påtagliga trafiksäkerhetsproblem ur ett GC-perspektiv. Gusselby har ett strategiskt läge med sin närhet 

till huvudtätorten. Området ingår i kommunens utvecklingsstrategi som en del med möjlig utbyggnad 

av bostäder med koppling till huvudtätorten. Vidare pekas RV 68 ut som ett viktigt transportsamband i 

kommunens utvecklingsstrategi och investeringar i transportinfrastrukturen ska främst prioriteras till 

dessa.  

 

Länsväg 249 

 

För väg 249 finns en förenklad ÅVS som föreslår ett antal åtgärder mellan Lindesberg och Arboga. 

ÅVS tog fram 2014 och det är av stor vikt att åtgärder kommer tillstånd. Bland dessa vill Lindesbergs 

kommun lyfta fram vikten av att prioritera trafiksäkerhetsåtgärder, framförallt för de oskyddade 

trafikanterna. Planering och genomförande av GC-väg på sträckan Lindesberg-Vedevåg-Frövi, 

behöver prioriteras, på grund av den realtivt långa sträckan är det rimligt att anta att detta bör ske i 

etapper. Vedevåg och Frövi är tätorter i Lindesbergs kommun, dit kommunen själva enligt ÖP ska 

styra sina samhällsekonomiska resurser. I dagsläget har kommunen anlagt GC-väg från Lindesbergs 

centrum och fram till LV 249. Att sträckan mot Vedevåg och Frövi nu byggs vidare är av yttersta vikt 

för att möjliggöra till ett hållbart resande vid framförallt arbetspendling och en samhällsutveckling i 

stort där Lindesberg och övriga tätorter upplevs som en helhet. 

 

Riksväg 63, Hällefors kommun 

Väg 63 är en mycket viktig pendlingsväg för invånarna i Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner. 

Att förbättra väg 63 ger kortare restid och därmed snabbare access till RV 50 och andra anslutande 

vägar av vikt . RV 63 är i dag en utpekad NRL-väg (viktigt för näringslivet) och är en viktig 

transportled för gods och arbetspendling. Planerade åtgärder som förbifart Hjulsjö finns i befintlig 

LTP och är fortsatt prioriterad under kommande planperiod. RV 63 sammanbinder trafik från 

Norge-Värmland vidare till RV 50. Sträckningen har flera plankorsningar, tät trafik genom 

tätorterna och hög olycksrisk. Det bör även utredas om det finns miljövinster med att införa 

cirkulationsplatser istället för plankorsningar. En ÅVS bör utföras på sträckan Hammarkorset-

Sikfors. Nedan följer de i dagsläget kända bristerna längs sträckan: 

• Korsningen vid Hammarn, där RV 244 och RV 63 möts. Farlig korsning med flera allvarliga 

trafikolyckor  

• Genomfarten Hällefors har flera olycksdrabbade plankorsningar 

• situationen för oskyddade trafikanter längs sträckan och i tätorterna 

 

Länsväg 244, sträckan Mon-Hamarkorset (Nora och Hällefors kommuner) 

Viktig länk mellan Hällefors-Nora-Örebro för arbetspendling, gods och kollektivtrafik. Smal väg med 

trafiksäkerhets- och bärighetsproblem, bitvis även med dålig sikt och hög andel viltolyckor. Vägen 
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trafikeras med hög andel tungt gods som ansluter från närliggande skogsvägar där skogsindustri 

utövas. Den verksamma stålindustrin i Hällefors bidrar även till ett högt tryck av godstrafik på denna 

sträckning. ÅVS finns för sträckan Lilla Mon- Gyttorp, vilken tydliggör brister och behov, dock 

saknas ÅVS för resterande sträcka vilket försvårar en upprustning av vägen. 

• ÅVS för resterande sträckning, Gyttorp-Hammarkorset, behöver tas fram för att identifiera 

brister och åtgärder.  

• I ÅVS för Gyttorp-Lilla Mon bör i första hand korsningsåtgärder genomföras i korsningen för 

väg 244/väg 765 (Hitorpsvägen) under planperioden. Korsningen är av stor vikt för 

kollektivtrafiken och i princip all busstrafik till och från Nora går via korsningen. Dessutom 

motiveras åtgärden även av kommunens planer på utbyggnad av Pershyttans industriområde 

vid Vaslätten. 

 

Pendlarparkeringar 

Även pendlarparkeringar har tidigare lyfts som viktigt inspel i den befintliga LTP. Behovet kvarstår 

till viss del och har i vissa fall, mot bakgrund av nyligen fattat beslut om neddragningar i busstrafiken, 

fått än högre prioritet för att möjliggöra byte av fordonsslag mellan bil och tåg. För att även i detta fall 

bli mer konkreta listas de pendlarparkeringar som är högst prioriterade att åtgärda under planperioden. 

• Storå järnvägsstation, pendlarparkering finns men åtgärder behöver vidtas för att funktionen 

ska uppnås på en grundläggande nivå. ÅVS har identifierat problembild och förslag på 

åtgärder vilka behöver vidtas omgående för att öka attraktiviteten. Sammanfattat upplevs 

parkeringen som otrygg, bilar utsätts bland annat för skadegörelse och platsen upplevs inte 

som del av en attraktiv resandemiljö. 

• Detsamma gäller pendlarparkeringen i Lilla Mon på LV 244. Behov och brister finns 

identifierade i framtagen ÅVS. Den genomförda ombyggnationen som gjorts söderut på RV 

50 har tillgängliggjort hållplatser på båda sidor RV50 ytterligare då planskildhet nu finns. 

Parkeringen upplevs som otrygg, bilar utsätts bland annat för skadegörelse, den är ensligt 

belägen och saknar belysning. Sammanfattat har parkeringen låg attraktivitet vilket påverkar 

det kollektiva resandet.  

 

Kommunspecifik prioriteringslista 
Samtliga kommuner vidhåller de prioriteringar som gjorts inför befintlig LTP med de förtydliganden 

som gjort under rubriken ovan, ”Aktuella brister och behov….” . När det gäller de objekt som både är 

projekterad och det finns beslut om att genomföra, så är det av yttersta vikt att de verkställs. Stegen 

från önskan till planering och genomförande är i dagsläget allt för långt. 

För en ökad trovärdighet är det även av stor vikt att den geografiska balansen bland förslagna åtgärder 

i LTP ökar, i syfte att hela länet ska vara levande.  

Lindesberg 

 

• Åtgärder för att hantera trafiksäkerhet och barriäreffekter på RV 68 mellan Lindesberg 

och Gusselby, i enlighet med befintlig ÅVS, alternativt som namngivet GC-objekt. 

• GC-åtgärder på LV 249 enligt ÅVS. 

 
Ljusnarsberg 

Cykelvägar på väg 63 och 233 
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GC-vägnätet är bristfälligt utbyggt i Kopparberg och det finns endast ca tre km befintliga GC-vägar i 

centrala Kopparberg. Väg 63 och 233 som passerar genom Kopparberg och Bångbro är statliga vägar 

med hög andel tung trafik. Flertalet transporter genereras av Kopparbergs Bryggeri men även från 

verksamheter i olika närbelägna industriområden. En hel del tunga timmertransporter passerar också 

genom samhället. Nedan föreslagna åtgärder kan bidra till minskning av antalet korta bilresor i tätorten 

och istället främja möjligheten att göra cykelresor mot centrum och andra viktiga målpunkter i 

Kopparberg med omnejd. I den kommunala cykelplanen finns GC-åtgärder identifierade och behöver 

prioriteras enligt nedan, dock är dessa belägna på det regionala vägnätet och bör därför hanteras inom 

ramen för LTP: 

• Kyrkogårdsgatan, RV 63. Sträckan binder ihop befintlig GC-väg mellan Bergmästaregatan 

och befintlig GC-väg nordöst om kyrkan. Sträckan utgör en så kallad ”missing link” och 

skulle skapa ett gent GC-nät mellan resecentrum, skolan och vidare mot Kopparbergs 

bryggeri, vilken är ortens största arbetsplats. Passager över väg 63 behöver ses över för att 

höja säkerheten för oskyddade trafikanter men även framkomligheten för tung trafik.    

• Konstmästaregatan-Filipstadsväg, RV 63. Sträckan binder ihop GC-väg med befintlig GC-

väg längs Konstmästaregatan norr om resecentrum. Sträcka skapar en trygg GC-väg för 

skolelever och resenärer som ska nyttja kollektivtrafiken. Sträckningen skulle även motverka 

det spårspring som förekommer mellan bostadsområdet söder om resecentrum. Förslaget 

bygger på att bron över järnvägsspåret (RV 63) anpassas för GC-väg på västra sidan av 

körbanan där en 2-2,5 meter bred cykelväg anläggs. En utredning krävs för att se om 

brokonstruktionen klarar av den förskjutning av trafiken förslaget innebär. 

• Kyrkvägen – Gruvstugutorget. Sträckan skapar en gen och säker GC-väg mellan 

bostadsområdet Laxbrogärdet i väster med centrum. Den binder även ihop det planerade 

cykelstråket längs Kyrkvägen vidare mot Bångbro. Utöver GC-vägen så bör vissa 

korsningspunkter justeras för ökad säkerhet för oskyddade trafikanter, t ex vid vårdcentralen 

och den nya bussangöringen som Trafikverket planerar. Sträckan fungerar som skolväg, 

arbetsplatspendling och för de som ska till resecentrum. 

• Ställdalen-Lövnäs (Kopparberg). Det saknas idag en trygg och säker cykelförbindelse 

mellan kommunens två största tätorter, Ställdalen och Kopparberg. GC-vägen skapar 

förutsättningar för framförallt arbetsplatspendling men kan även fungera som ett 

rekreationsstråk med målpunkter längs vägen. 

• Skäret-Lövnäs. Det saknas idag en trygg och säker cykelförbindelse mellan Kopparberg och 

Skäret som är en kulturell målpunkt. Opera på Skäret arrangerar operaföreställningar och har 

haft fler än 120 000 besökare sedan staren 2004. Skäretvägen är med dagens utformning en 

osäker väg för oskyddade trafikanter då terrängen begränsar sikten och vägens bredd varierar 

mellan 6-7 meter. Kommunens ÅVC ligger längs denna sträcka vilket generar en del tung 

trafik.   

• Ställberg-Ställdalen. Det saknas idag en trygg och säker cykelförbindelse mellan Ställberg 

och Ställdalen. En GC-väg skapar förutsättningar för att oskyddade trafikanter ska kunna gå 

och cykla säkert mellan orterna. Sträckan skapar också förutsättningar för arbetsplatspendling 

och kan även fungera som ett rekreationsstråk med flera målpunkter längs vägen som t ex 

Skäret och vidare in mot Kopparberg. 

Hällefors  

• Förbifart Hjulsjö i befintlig LTP är identifierad som en viktig åtgärd för att öka 

trafiksäkerheten på riksväg 63 samt att förkorta restiden mellan Hällefors och Ljusnarsberg. 

Hällefors kommun har uppfattningen om att det är utförandefasen som återstår och åtgärden är 

fortsatt prioriterad.  

• GC-vägen mellan Hällefors tätort och Grythyttan, planlagd i befintlig LTP och fortsatt 

prioriterad. Åtgärden är viktigt för en hållbar men framför allt en säker arbetspendling mellan 
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orterna. Trafikverket har påbörjat projekteringen av sträckan. Hinder har uppstått i processen 

och de alternativ som nu framkommit ser inte Hällefors kommun som en säker lösning med 

flera överfarter i icke planskilda korsningar där oskyddade trafikanter möter fordonstrafik.  

Nora 

Nora kommun har låtit ta fram en trafik- och cykelplan för kommunen där brister och behov har 

inventerats. Mot bakgrund av den föreslås nedanstående sträcka som ett namngivet objekt i reviderad 

LTP. Sträckan är högt prioriterad av kommunen men är belägen på regionalt vägnät. 

Ny cykelväg Striberg-Ås, sträckan binder samman Striberg med den befintliga GC-vägen mellan Ås 

och Nora. Föreslagen sträcka skapar förutsättningar för arbetsplatspendling och en säker skolväg 

mellan Striberg och Ås.  

Övriga prioriteringar: 

• Åtgärd i korsningen väg 244/väg 765 (Hitorpsvägen) enligt befintlig ÅVS 

• ÅVS väg 244, sträckan Gyttorp-Hällefors 

• Anläggande av ny förbifart norr om Nora tätort, förlängning av LV 767 fram till LV 762.  I 

dagsläget behöver tung trafik ta omväg via Striberg då det endast är BK2 genom Nora. 

Dessutom innebär nuvarande situation en komplex trafiksituation sommartid i kombination 

med att tung trafik innebär en risk då den måste passera både villaområden och skola. Väg 767 

är även utpekad som turistväg vilket visar på ett regionalt och nationellt intresse. 

Omledningstrafik från RV50 innebär i dagsläget lång omledning via Striberg då nuvarande 

väg genom Nora inte klarar omledningstrafiken. 

 

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 

I vilken grad anser kommunen att länstransportplanen stödjer strukturbilden för de 

regionala utvecklingsområdena (gul, röd, grön) 
På ett övergripande plan, bedöms LTP stödja strukturbilden, dock med en tyngdpunkt i de södra 

delarna av länet. Den balansen behöver ses över i syfte att uppnå en mer balanserad plan. 

För Lindesberg och Ljusnarsbergs kommuner uppfattas inte nuvarande LTP stödja strukturbilden då 

både RV 50 och järnvägen utgör sådan infrastruktur som inte omfattas av LTP utan behöver hanteras i 

NTP. Järnvägen och den persontrafik som sker där, och som är en förutsättning för arbetspendlingen, 

är mycket viktig för kommunerna längs stråket. Att LTP inte kan stödja detta stråk, åtminstone ur ett 

kollektivtrafikshänseende försvårar möjligheterna att realisera åtgärder längs sträckan avsevärt då 

konkurrensen är än större i NTP. 

 

Vad tycker kommunen om mål, inriktning och strategi i nuvarande LTP? 
Enligt formuleringar i nuvarande LTP ska planens mål svara upp mot de utmaningar, brister och behov 

som identifierats i länet. När det gäller utmaningar i länet så behöver dessa beskrivas bättre i 

kommande plan. Framförallt det faktum att utmaningarna faktiskt varierar beroende på var i länet man 

befinner sig. De regionala måldokumenten som LTP ska realisera beskriver detta bättre än vad LTP 

speglar. Framförallt är det landsbygdsperspektivet och de förutsättningar som råder i dessa områden 

som faller bort när kopplingen mellan utmaningar, behov och brister samt prioriteringarna görs i LTP.  

På landsbygden handlar det exempelvis om att underlätta kollektivtrafikresande på ett annat sätt än i 

städer och tätorter. Fokus behöver ligga på att integrera kollektivtrafiken med andra transportslag, 
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framförallt mellan bilen och tåg/buss. Möjliga åtgärder kan i det perspektivet vara fler 

pendlarparkeringar och att göra stationsområden/hållplatser attraktiva och funktionella att använda.  

LTP innehåller i nuläget en tabell med namngivna objekt och andra potter med medel. Det bör 

tydliggöras hur de prioriterade objekten uppfyller LTP mål, vilket är bristande i den nuvarande 

versionen.  

I den nuvarande LTP framgår att tillgängligheten till Örebro ska vara ett av målen. Det är rätt ur ett 

länsgemensamt tänk. Dock så är inte förbindelsen mellan kommunerna i länet och Örebro den enda 

faktorn som får hela länet att leva utan det krävs även tvärgående förbindelser mellan kommunerna. 

LTP behöver visa, både i formulerade åtgärder och prioritering i tid under planperioden, att även 

åtgärder i länets ytterkanter/landsbygdsområden är viktiga för länet som helhet. 

 

Vad tycker kommunen om prioriteringar i nuvarande LTP? 
Kommunerna i norr har konstaterat att LTP under flera planperioder haft ett stort fokus på åtgärder i 

de södra delarna av länet inklusive Örebro stad. En reviderad LTP behöver nu fokusera på att även de 

norra länsdelarna ska ges möjligheter till en positiv samhällsutveckling.  

Potten med TS-åtgärder beskriver omfattande stråk som behöver åtgärdas. Beskrivningen av vad 

potten ska finansiera bör kortas ner och konkretiseras istället för att hänvisa till ”enligt ÅVS”. Det är 

varierande detaljeringsgrad på framtagna ÅVS, vissa beskriver detaljerade åtgärdspaket medan andra 

förslår ytterligare utredningar. Generellt är det kommunernas uppfattning att trafiksäkerhet baserat på 

genomförda ÅVS har fått mycket låg prioritet historiskt sett. Om åtgärder istället kan konkretiseras 

och prioriteras under planperioden bedöms potten ge möjligheter att verkställa fler 

infrastrukturåtgärder under planperioden. Vilket bör underlätta för samtliga aktörer som planerar och 

genomför åtgärder med stöd av LTP. 

 

Vad tycker kommunen om den ekonomiska fördelningen i nuvarande LTP?  
Kommunerna i norr föreslår en översyn gällande potten för samfinansiering med NTP. Länet har flera 

viktiga stråk i stamvägnätet med stora åtgärdsbehov där LTP inte kan användas. Möjligen kan det vara 

strategiskt rätt att öka denna pott i syfte att påverka möjligheten för länet att få in namngivna objekt i 

NTP 

Även om LTP oftast bidrar med symboliska summor i avseende samfinansiering med NTP så kan det 

vara ett signalvärde gällande länets prioriteringar och behov. 

Även potten för Trafiksäkerhetsåtgärder kan ses över. Det är omfattande åtgärder denna ska finansiera 

med tanke på antalet ÅVS som det hänvisas till. Ur ett landsbygdsperspektiv kan denna pott vara av 

stor betydelse för att standard på viktiga stråk ska få ett fokus och kunna förbättras. 

 

Vad tycker kommunen om strukturen i nuvarande LTP? 
LTP är omfattande vilket gör att många viktiga slutsatser försvinner i den stora massan. Planen bör få 

ett mer direkt länsfokus där länets skilda utmaningar framgår och hur detta kan hanteras. De generella 

texterna och internationella utblickarna bör övervägas att ta bort till förmån för en mer konkret plan 

med ett större länsfokus. 
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Övrigt 
 

 

Tack så mycket för era svar! Tillsammans stärker vi Örebro län. 

//Simon Jäderberg, infrastrukturstrateg, Region Örebro län 
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Ellinor Halldan 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Svar på motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av 

Ölsjöbadets camping i Ramsberg 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

 Motionen besvaras med yttrande från Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen. 
 

Ärendebeskrivning 

Tomas Klockars (M) föreslår en upprustning av Ölsjöbadets camping i 
Ramsberg.  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande där det 
framkommer att förbundet har en underhållsplan för alla idrottsfastigheter i 
Lindesbergs kommun. Där finns även planer för Ölsjön med upprustning av 
servicefastigheten i olika steg och år: fasad, golv, asfaltsgång, lekutrustning 
och VVS. 

Angående elanslutningar så genomförs det en elbesiktning var femte år av en 
oberoende auktoriserad besiktningsman enligt försäkringsbolagens krav. Vi 
hade senast 2015 några små punkter som behövdes rättas till, men inget 
allvarligt. 

Vad det gäller avloppet så har inte förbundet hört eller sett att det är några 
problem. Däremot börjar VVS i fastigheten att bli ålderstiget. 
 
Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

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

För kännedom: 

Tomas Klockars (M) 

Bilagor: 

Samhällsbyggnadsförbundet §156 svar remiss motion (M) Ölsjöbadets 
camping 
Motion Tomas Klockars (M) upprustning Ölsjöbadets camping Ramsberg. 
Underhållsplan 2021 



   
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
BERGSLAGEN  

 Sammanträdesdatum Sida 

Direktionen   2019-12-13 5  
 

 Justerares sign 

 
 

  Protokollsutdrag till 

 Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 
 
 

 
 
 SBB2019-845 
 
  
 
§ 156 
 
Remissyttrande, motion om upprustning av Ölsjöbadets  
camping i Ramsberg, Lindesbergs kommun 
 

Direktionens beslut 
Beslutar att anta förslag till remissyttrande, motion om  
upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg, Lindesbergs kommun.  

 

Beskrivning av ärendet 
Remiss från Lindesbergs kommun till Samhällsbyggnadsförbundet för  
yttrande, senast den 2 januari 2020. Kenneth Persson inkom med tjänste-
skrivelse 20191114. 
 
Önskemål om upprustning av servicebyggnaden för campingen vid Ölsjön i 
Ramsberg. 

Yttrande från förbundet 
Förbundet har en underhållsplan för alla idrottsfastigheter i Lindesbergs  
kommun. Där finns även planer för Ölsjön med upprustning av servicefastig-
heten i olika steg och år: fasad, golv,asfaltsgång, lekutrustning och VVS. 
Angående elanslutningar så genomförs det en elbesiktning var femte år av en 
oberoende auktoriserad besiktningsman enligt försäkringsbolagens krav.  
Vi hade senast 2015 några små punkter som behövdes rättas till, men inget 
allvarligt. 
Vad det gäller avloppet så har inte förbundet hört eller sett att det är några 
problem. Däremot börjar VVS i fastigheten att bli ålderstiget. 
 

För ärendet aktuella handlingar 
Motion 
 
________ 
 
Delges för åtgärd: 
Lindesbergs kommun  

 
 
 

KS 2019/275-5







KS 2019/275-7 ökad drift kostnad

1 IDROTT LINDESBERGS kommun 2

RE inv och Invprio nr prio nr år prio nr år prio nr år prio nr år prio år

OBJ ANLÄGGNINGÅTGÄRD 2021 2022 2023 2024 2025

22 Råssvallen Kylanläggningen energi effektivs frekvenstyrn6 100

22 Råsshallen Renovering värmeväxlare 1 100

22 Råsshallen renovering kylkompressor1 1 150

15 Råssvallen Löparbanan 8 50

15 Råssvallen  Målning Fotbollen cafeteria 6 70

150 70 100 150

44 Naturbad Bryggor 9 40 7 40 3 40 6 40 40

44 Naturbad Omklädnings paviljonger 12 20 6 20 5 20

42 Ölsjön asfaltsgång handicap anpass 3 100

42 Ölsjön Målning av golv/byte fasad 100 2 100

160 60 160 40 140

28 Fritidsbyn Staket runt A-plan 10 300

28 Frtidsbyn Elljusspår 3 70

28 Frtidsbyn Belysning fotbollsplan  6 stolpar 8 500

28 Frtidsbyn  om och till byggnadService byggnad för föreningar 1 900

28 Frtidsbyn Ny parkering + ny vägtrumma  ny gångbro 4 200 500

28 fritidsbyn  renovering gångbro 5 200

500 270 900 500 500

31 Sandströmsfasad-fönster-dörrar 11 500 11 500 8 500 9 500

31 SandströmsOmmålning omklädningsrum -golvmatta 10 100 7 100

32 MunkhyttanUtvändig målning 13 100

32 munkhyttaninvändig målning 100

100 100

19 SmedvallenElljusspår 1 50

19 SmedvallenLöparbanan kompletering stybb 50 9 50

19 SmedvallenRiva hockey sargen 100

100 50 100

3 IDROTT LINDESBERGS 2021 2022 2023 2024 2025

KOMMUN

17 Fröjevi duch utrymmen 8 100 4 100 3 100

17 Fröjevi Elljusspår 12 100

17 Fröjevi Spontanidrottsplats/paddelbana 14 900

17 Fröjevi Staket 4 250 5 100

17 Fröjevi 3st nya belysning stopar armaturer 50

17 Fröjevi Allvädersbana friidrott 3 3000

900 250 250 3100 200



18 Fellingsbro ishall  Ny ledbelysning 7 450

18 Fellingsbro Nya fotbollsmål 7 100

18 Fellingsbro Elljusspår material 5 50

40 Fellingsbro badetDusch utrymme 100 4 100

40 FellingsbrobadetReningsanläggning 1 1000

40 FellingsbrobadetPooltäckning 5 200

100 1200 100 500 100

akut underhåll 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100

total 2770 2350 2080 4890 1090

inv 1700 1300 900 3500 300

re inv 1170 1050 1180 1390 790
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Kommunstyrelsen 
 

Svar på medborgarförslag om att göra badplatsen i Norsviken 

mer inbjudande och lättillgänglig 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
 Medborgarförslaget besvaras med yttrande från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

Ärendebeskrivning 

Norsviken ligger på arrenderad mark, vilket innebär att förbundet inte kan 
göra vad som helst utan att få tillstånd av markägaren. Investeringar kan inte 
göras på mark som inte ägs av kommunen. Om man breddar stranden, så finns 
det en viss risk för erosion och där igenom delar udden. 
 
Vad det gäller att anlägga en handikappramp så föreslår förbundet att den i så 
fall byggs på ett mera centralt bad, så flera kan utnyttja det och det blir 
lättåtkomligt. 
 
Gallring av sly runt badet utförs en gång om året och sker ofta under 
hösten och så även i år. Toaletten har placerats på ett behörigt avstånd från 
badplatsen, för att inte lukten ska vara besvärande vid badet. 
 
Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Förslagsställaren 

 

Bilagor: 

Medborgarförslag om att göra badplatsen i Norsviken mer inbjudande och 
lättillgänglig. 
Samhällsbyggnadsförbundet §155 yttrande över medborgarförslag om att 
göra badplatsen i Norsviken mer inbjudande och lättillgänglig. 
 



   
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
BERGSLAGEN  

 Sammanträdesdatum Sida 

Direktionen   2019-12-13 4  
 

 Justerares sign 

 
 

  Protokollsutdrag till 

 Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 
 
 

 
 SBB2019-837 
 
 
 
§ 155 
 
Remissyttrande, medborgarförslag om att göra badplatsen i  
Norsviken mer tillgänglig, Lindesbergs kommun 
 

Direktionens beslut 
Beslutar att anta förslag till remissyttrande, medborgarförslag om att göra  
badplatsen i Norsviken mer inbjudande och tillgänglig, Lindesbergs kommun. 

 

Beskrivning av ärendet 
Remiss från Lindesbergs kommun till Samhällsbyggnadsförbundet för  
yttrande, senast  2 januari 2020. Kenneth Persson inkom med en  
tjänsteskrivelse 20191114. 
 
Önskemål om åtgärder vid badet Norsviken i Lindesberg.   
Önskemålen är att bygga ut parkeringen, bredda badstranden och  
anlägga en handikappramp samt att gallra bort vass och sly runt badet. 
 

Förbundets yttrande 
Norsviken ligger på arrenderad mark, vilket innebär att förbundet inte kan göra 
vad som helst utan att få tillstånd av markägaren. Investeringar kan inte göras 
på mark som inte ägs av kommunen. Om man breddar stranden, så finns det 
en viss risk för erosion och där igenom delar udden. 
Vad det gäller att anlägga en handikappramp så föreslår förbundet att den i så 
fall byggs på ett mera centralt bad, så flera kan utnyttja det och det blir lättåt-
komligt. 
Gallring av sly runt badet utförs en gång om året och sker ofta under  
hösten och så även i år. Toaletten har placerats på ett behörigt avstånd från 
badplatsen, för att inte lukten ska vara besvärande vid badet. 
 

För ärendet aktuella handlingar 
Medborgarförslag 
______ 
 
Delges för åtgärd: 
Lindesbergs kommun 
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