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Kallelse till Kommunstyrelsen 

 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunstyrelsen, Tisdag den 16 
februari 2021, kl 09:00. Digitalt via Teams. 

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! 

 

Bengt Storbacka Ebba Jansson 

Ordförande Sekreterare 

  

 Ledamöter 

Bengt Storbacka, 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 Bodman (M) 

Markus Lundin (KD) 

Nils Detlofsson (L) 

Fredrik Rosenbecker (SD) 

Jari Mehtäläinen (SD) 

Tom Persson (SD) 
 

 Ersättare 

Jan Hansson (M) 

Joacim Hermansson (S) 

Nafih Mawlod (S) 

Göran Gustavsson (M) 

Inger Griberg (MP) 

Anders Ceder (S) 

Magnus Storm (C) 

Tommy Lönnström (SD) 

Björn Larsson (-) 

Sofie Krantz (S) 

Maria-Pia Karlsson (C) 

Elin Axelsson (S) 

Fredrik Sundén Vessling (V) 

Conny Ärlerud (M) 
 

 
Föredragningslista  
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Nr. Ärende Dnr 

 Val av justerare 

Förslag: John Omoomian (S) med Tom Persson (SD) som 
ersättare. 

Kanslienheten den 23 februari 2021 kl. 15.00. 

  

 Beslutsärenden   

1. Godkännande deltagande på distans  

2. Kommundirektören informerar  

3. Ombudgetering investeringar från 2020 till 2021 KS 2020/135 

4. Information om 2020 års bokslut KS 2021/30 

5. Uppsiktsplikt barnkonventionen december 2020 för 
kommunstyrelsen 

KS 2020/7 

6. Rapport om dataskyddsarbetet inom 
dataskyddsombudets verksamhetsområde 2020 

KS 2021/4 

7. Plan för dataskyddsarbetet inom dataskyddsombudets 
verksamhetsområde 2021 

KS 2021/5 

8. Svar på återremissen av motion från Markus Lundin 
(KD) Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist (M) om 
badplats på Loppholmarna 

KS 2020/154 

9. Rapport om nuläge och framtid för näringsliv och 
näringslivsklimat 2020–2021 

KS 2021/28 

10. Medborgarförslag om att göra om kontorslokalerna på 
Banvägen 28 i Lindesberg till ett Föreningarnas Hus 

KS 2020/197 

11. Medborgarförslag om att göra om före detta 
Ramshyttans skola till Lindesbergs museum 

KS 2020/231 

12. Medborgarförslag om upprustning av omklädningsrum 
vid Lindesbergs tennisbana 

KS 2020/251 

13. Medborgarförslag om att låta någon lokal konstnär eller 
skulptör skapa en staty av Selma Lagerlöfs Akka vid 
kyrkan i Fellingsbro 

KS 2020/294 

14. Medborgarförslag om gravplats samt staty över Märta 
Gahn en av Sveriges största textilkonstnärer i 
Fellingsbro 

KS 2020/295 
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15. Medborgarförslag om att sätta upp korgar för Discgolf i 
idrottsparken i Fellingsbro 

KS 2020/300 

16. Medborgarförslag om att starta ett projekt liknande TV-
programmet Fyraåringar på äldreboende i Fellingsbro 

KS 2020/307 

17. Medborgarförslag om att marknadsföra aktiviteten 
Knytgubbarna i Fellingsbro 

KS 2020/308 

18. Rastplatsutredning Lindesbergs tätort - truckstop KS 2019/52 

19. Delegationsärenden   

20. Meddelanden   

   
 



§17/21 Ombudgetering investeringar från 2020 till 2021 - KS 2020/135-32 Ombudgetering investeringar från 2020 till 2021 : Ombudgetering investeringar från 2020 till 2021

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (2) 

2021-02-09  KS 2020/135-32 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
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  
 

Ombudgetering investeringar från 2020 till 2021 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Ombudgetera 957 000 kronor för projekt Inventarier Brotorpsskolan 
(950 25) 

• Ombudgetera 4 042 000 kronor för projekt Lindbackaskolan (950 50) 

• Ombudgetera 10 000 000 kronor för projekt Nytt villaområde Lindesberg 
(900 76) 

• Ombudgetera 15 920 000 kronor för projekt Exploatering industrimark 
Frövi (900 71) 

• Ombudgetera 8 441 000 kronor för projekt Renovering broar (900 86) 

• Ombudgetera 400 000 kronor för projekt Park Tivoliplan (900 95) 

• Ombudgetera 2 930 000 kronor för projekt Gusselby verksamhetsområde 
(910 56) 

• Ombudgetera 1 015 000 kronor för projekt Gamla Vibyn (910 24) 

• Ombudgetera 6 039 000 kronor för projekt Överföringsledning Löa-
Vasselhyttan (910 28) 

• Ombudgetera 376 000 kronor för projekt VA-förnyelse Kristinavägen 
(910 57) 

• Ombudgetera 1 381 000 kronor för projekt Lindesbergs reningsverk (910 
29) 

• Ombudgetera 907 000 kronor för projekt Minireningsverk Öskevik-
Mårdshyttan (910 22) 

• Ombudgetera 2 302 000 kronor för projekt Mindre va-anläggningar (910 
37) 

• Ombudgetera 1 243 000 kronor för projekt Vändplan Guldsmedshyttan 
(900 64) 

Ärendebeskrivning 

2020 års totala investeringsbudget var 121 700 000 kronor. Netto är utfallet 
för investeringar år 2020 blev 50 400 000 kronor. Utgiften för år 2020 är 60 
200 000 kronor och inkomsten 9 800 000 kronor. Ett antal projekt har inte 
hunnit att färdigställas eller påbörjats under 2020, utan det kommer att ske 
under år 2021, därav begäran om ombudgetering av 14 stycken 
investeringsprojekt, med en totalsumma på 56 000 000 kronor. 
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Henrik Arenvang Anette Persson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Bilagor: 

Ombudgeteringar per projekt och budget 
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Nämnd/projekt Budget 2020 Utfall 2020

Kommunstyrelseförvaltningen

90076 Nytt villaområde Lindesberg 10 000 0

90070 Exploatering industrimark Frövi 17 500 1 580

90064 Vändplan Guldsmedshyttan 4 200 2 957

Totalt Tillväxt 27 500 1 580

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

VA/renhållning

91024 Gamla Vibyn 4 239 2 219

91028 Överföringsledning Löa- Vasselhyttan 6 528 489

91022 Minireningsverk Öskevik- Mårdshyttan 4 926 4 019

91037 Mindre va-anläggningar 6 735 4 433

91056 Gusselby verksamhetsområde 3 000 70

91057 Va-förnyelse Kristinavägen 500 124

91029 Reningsverk Lindesberg 2 127 746

Totalt VA/Renhållning 28 055 12 100

Gata,Park

90074 Renovering broar (Gröna bron) 10 000 1 559

90095 Park Tivoliplan 400 0

Totalt gata/park 10 400 1 559

Barn- och utbildningsnämnd

95050 Inventarier Lindbackaskolan 4 042 0

95025 Inventarier Brotorpsskolan 3 500 2 543

Totalt Barn- och utbildningsnämnd 4 042 2 543

Summa 69 997 17 782

KS 2020/135-31
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Förslag på ombudgetering

10 000
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1 243

27 163
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Kommentarer

till ombudgetering

Överklagat

Arbetet med etablering och mark pågår

Färdigställ under 2021

Färdigställ under 2021

Försenat pga markägarfrågor

Färdigställs 2021

Färdiställs det sista under 2021

Kommer påbörjas under 2021

Projektering pågår

Arbetet har påbörjats fortsätter under 2021

Påbörjat under 2020 kommer fortsätta under 2021

Påbörjas under 2021

Färdigställs när skola är klar under 2021

Färdigställs när skola är klar under 2021
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    KS 2021/30 

    

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunilla Sandgren 
 0581-817 17 
gunilla.sandgren@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  
 

Information om 2020 års bokslut 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen informerar om 2020 års bokslut. 

 

Henrik Arenvang Gunilla Sandgren 
Kommundirektör Ekonomichef 
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2020-12-09  KS 2020/7 

 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 
 

Uppsiktsplikt barnkonventionen december 2020 för 

kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anser uppsiktsplikt gällande barnkonventionen uppfylld 
enligt antaget årshjul för uppsiksplikt (KS §2/2020). 

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: 

Samtliga förvaltningar och nämnder 

Bilagor: 

Powerpoint-presentation 
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2021-01-18  KS 2021/4 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@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 
 

Rapport om dataskyddsarbetet inom dataskyddsombudets 

verksamhetsområde 2020  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning (nedan 
dataskyddsförordningen). Dataskyddsförordningen har till syfte att skapa en 
enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet 
av uppgifter inom Europa inte hindras. 

Dataskyddsombudets främsta uppgift är att informera och ge råd till 
personuppgiftsansvariga om deras skyldigheter enligt 
dataskyddslagstiftningen samt övervaka efterlevnaden av 
dataskyddslagstiftningen. 

År 2020 ingick Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs 
kommun, Nora kommun och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
(förbundet) ett avtal om samverkan i personuppgiftsfrågor, dataskydd och 
dataskyddsombud. Innan Ljusnarsbergs kommun anslöt sig till avtalet har 
kommunen skött dessa frågor självständigt och har haft ett eget 
dataskyddsombud. Som avtalspart är kommunen numera en del av 
samverkan i personuppgiftsfrågor, dataskydd och dataskyddsombud. 

I rapporten framgår det vilket typ arbete som dataskyddsombuden har 
bedrivit under 2020.  

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Dataskyddsombud 

Bilagor: 

Rapport om dataskyddsarbetet inom dataskyddsombudets 
verksamhetsområde 2020 
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Dataskyddsombudets 

årsrapport 2020 
För Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  
 

 

 

 

 
  

KS 2021/4-2
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1. Inledning 

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning (nedan 
dataskyddsförordningen). Dataskyddsförordningen har till syfte att skapa en enhetlig 
och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom 
Europa inte hindras. 
 
Dataskyddsombudets främsta uppgift är att informera och ge råd till 
personuppgiftsansvariga om deras skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen samt 
övervaka efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. 

2. Bakgrund 

År 2020 ingick Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Nora 
kommun och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (förbundet) ett avtal om 
samverkan i personuppgiftsfrågor, dataskydd och dataskyddsombud. 
 
Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Nora kommun och förbundet har sedan 
dataskyddsförordningens ikraftträdande haft ett liknande avtal i dessa frågor. Dessa har 
under årets gång haft tre olika dataskyddsombud. Detta då det ordinarie ombudet 
avslutade sin tjänst. Kanslichefen för Lindesbergs kommun utsågs då till tillfälligt 
dataskyddsombud under perioden 1 juli-31 augusti 2020. Den 1 september 2020 
påbörjade det nuvarande dataskyddsombudet sin anställning. Ombudet har därefter 
utsetts inom kommunerna och förbundet vid olika tillfällen.    
 
Innan Ljusnarsbergs kommun anslöt sig till avtalet har kommunen skött dessa frågor 
självständigt och har haft ett eget dataskyddsombud. Som avtalspart är kommunen 
numera en del av samverkan i personuppgiftsfrågor, dataskydd och dataskyddsombud.  

3. Internt arbete 

Det nuvarande dataskyddsombudet är organisatoriskt lokaliserat på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. Under verksamhetsåret har förvaltningen 

arbetat med att digitalisera myndigheten. För dataskyddsombudets del har det bland 

annat inneburit att kartlägga processer inom ramarna för ombudets arbete. Ombudet 

har även arbetat med att ta fram rutiner och mallar för dessa processer. 

4. Stödjande arbete 

Under verksamhetsåret har samtliga personer som innehaft rollen som 
dataskyddsombud gett råd och stöd i löpande frågor som kommit från 
personuppgiftsansvariga. Ombuden har även gett råd vid inkommande frågor från 
allmänheten. 
 
Tillsammans med systemförvaltningsledaren för Lindesbergs kommun har det tidigare 
dataskyddsombudet för Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Nora kommun och 
förbundet tagit fram sex stycken utbildningsfilmer inom dataskydd och 
informationssäkerhet. Utbildningssatsningen är riktad mot alla medarbetare inom 
kommunerna och förbundets verksamheter.  
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Det tidigare dataskyddsombudet har även tagit fram en riktlinje för 
personuppgiftsbehandling och en personuppgiftsstrategi.  
 
Det nuvarande dataskyddsombudet har sedan denne påbörjade sin anställning haft som 
mål att besöka verksamheterna inom kommunerna och förbundet. Detta för att se över 
vilka behov som finns. Utbrottet av Covid-19 försvårade dock detta och 
dataskyddsombundet har på grund av detta inte haft möjlighet att utföra alla besök.  
 
Dataskyddsombudet har därför endast besökt Lindesbergs kansli, medverkat under ett 
styrelsemöte i Ljusnarsbergs kommun, samt deltagit digitalt i ett möte med förbundets 
ledningsgrupp.  
 
Utöver det har det nuvarande dataskyddsombudet inlett en utredning om överföringar 
av personuppgifter till tredjeland. Detta till följd av EU-domstolens dom den 16 juli 2020 
i mål C-311/18 (Schrems II) som ändrade förutsättningarna för sådana överföringar. 
Med anledning av samma dom har IT-avdelningen i Lindesberg tillsammans med 
dataskyddsombudet inlett en utredning av Microsoft Office-paketet. Utredningen 
kommer att delas med övriga avtalsparter när den är färdigställd.   

5. Personuppgiftsincidenter 

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för fysiska 
personers rättigheter och friheter, såsom exempelvis brott mot sekretess eller 
tystnadsplikt, finansiell förlust, diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri eller skadlig 
ryktesspridning. En personuppgiftsincident har exempelvis inträffat om uppgifter som 
avser en eller flera registrerade personer har blivit förstörda, gått förlorade på annat 
sätt eller kommit i orätta händer, oavsett om det skett oavsiktligt eller med avsikt. 
 
Vissa personuppgiftsincidenter måste anmälas till Datainspektionen, och anmälan måste 
ske inom 72 timmar från det att överträdelsen upptäckts. En personuppgiftsincident 
behöver inte anmälas till Datainspektionen om det är osannolikt att incidenten medför 
en risk för fysiska personers fri- och rättigheter. 
 
Om personuppgiftsincidenten sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers 
rättigheter och friheter ska personuppgiftsansvarig utan onödigt dröjsmål informera 
den registrerade om personuppgiftsincidenten. 
 
Det nuvarande dataskyddsombudet har gett råd i samband med 

personuppgiftsincidenter i de fall personuppgiftsansvariga har samrått med ombudet. 

Dataskyddsombudet har lämnat råd och rekommendationer i samband med tolv 

personuppgiftsincidenter. 

6. De registrerades rättigheter 

De registrerade har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa 

rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras 

personuppgifter behandlas och kunna ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför finns 

även möjlighet till att i vissa fall få uppgifterna rättade, raderade eller blockerade.  
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Det nuvarande dataskyddsombudet har gett råd angående de registrerades rättigheter i 

de fall personuppgiftsansvariga har samrått med ombudet. Dataskyddsombudet har 

bland annat gett råd angående rätten till radering och rätten till information. 

7. Behandling av personuppgifter 

 All behandling av personuppgifter ska vara laglig, korrekt och öppen. I 

dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som kan sägas vara 

kärnan i förordningen. Principerna gäller för all personuppgiftsbehandling.  

Principerna innebär bland annat att personuppgiftsansvariga 

• måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter 

• bara får samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade 

ändamål 

• inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen 

• ska se till att personuppgifterna är riktiga 

• ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs 

• ska skydda personuppgifterna, till exempel så att inte obehöriga får tillgång till 

dem och så att de inte förloras eller förstörs 

• ska kunna visa att och hur ni lever upp till dataskyddsförordningen. 

Efter förfrågan från personuppgiftsansvariga har det nuvarande dataskyddsombudet 

har gett både allmänna och specifika råd gällande behandling av personuppgifter. Råden 

har bland annat getts i relation till systemtjänster, samt inhämtande, lagring och 

utlämnande av personuppgifter.  

7.1. Konsekvensbedömningar 

Om en personuppgiftsbehandling innebär en hög risk för de registrerades fri- och 

rättigheter ska en konsekvensbedömning genomföras innan behandlingen påbörjas. 

Dataskyddsombudets uppgift under en konsekvensbedömning är att ge råd samt 

övervaka att konsekvensbedömningens innehåll uppfyller kraven i 

dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvariga är skyldiga att samråda med 

dataskyddsombudet i samband med en konsekvensbedömning. Dataskyddsombudet har 

utformat stöddokument för konsekvensbedömningar. 

Det nuvarande dataskyddsombudet har gett råd och övervakat konsekvensbedömningar 

i de fall personuppgiftsansvariga har begärt det. Samråd har sökts med det nuvarande 

dataskyddsombudet i förhållande till två olika behandlingar där en 

konsekvensbedömning har varit nödvändig.  

8. Personuppgiftsbiträdesavtal 

I det fall en personuppgiftsansvarige anlitar ett personuppgiftsbiträde som utför hela 

eller delar av personuppgiftsbehandlingen behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal. Ett 

sådant avtal ska säkerställa att båda parter följer dataskyddsförordningen, är medvetna 

om sina åtaganden och skyldigheter mot varandra och de registrerade, samt att båda 

parter dokumenterar tydligare och därmed enklare kan visa att de följer regelverket.  
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Under tiden för sin anställning har det nuvarande dataskyddsombudet fått förfrågan om 

att granska ett personuppgiftsbiträdesavtal. Dataskyddsombudet har därmed lämnat 

råd och rekommendationer i förhållande till avtalet.  

9. Omvärldsbevakning  

Det nuvarande dataskyddsombudet har under verksamhetsåret deltagit i digitala 

nätverksträffar där dataskyddsombud och andra personer som arbetar med 

dataskyddsfrågor har deltagit. Ombudet har även gått den digitala endagsutbildningen 

Dataskyddsombud – ansvar, konsekvens och incident via JP-Infonet. 

Dataskyddsombudet har bevakat praxis och nyheter och informerat kanslicheferna inom 

kommunerna och förbundet när informationen varit relevant för dem. 

10. Övervakande arbete 

Dataskyddsombud har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av 

dataskyddsförordningen. Detta inkluderat att samla in information om hur 

organisationen behandlar personuppgifter och kontrollera att organisationen följer 

bestämmelser och interna styrdokument. 

Hittills har inga granskningar skett inom kommunerna eller förbundet. Två 

granskningar är dock planerade inför år 2021. De områden som har valts ut för 

granskning är överföringar av personuppgifter till tredjeland, samt register över 

behandlingar av personuppgifter.   

11. Utveckling av arbetet 

I samtal med kommunerna och förbundet har det framgått att arbetet med 
dataskyddsfrågor har skett i olika omfattning inom kommunerna och förbundet. 
Dataskyddsombudet har även fått information om att i anslutning till att 
dataskyddsförordningen trädde i kraft var arbetet med dataskyddsfrågor mesta dels 
reaktivt.  
 
För att verka för ett proaktivt arbete tog det tidigare dataskyddsombudet fram en 
riktlinje för personuppgiftsbehandling och en personuppgiftsstrategi. Ombudet och 
systemförvaltningsledare på IT-avdelningen i Lindesbergs kommun tog även fram sex 
stycken informationsfilmer inom informationssäkerhet och dataskydd.  
 
Det nuvarande dataskyddsombudet har som mål att fortsätta att verka för ett proaktivt 
dataskyddsarbete. Detta genom att besöka verksamheterna inom kommunerna och 
förbundet för att se vilka behov som finns.  
 
Dataskyddsombudet planerar att ta fram utbildningar utifrån de behov som finns hos 
verksamheterna, samt ta fram vägledningsmaterial inom de områden som 
verksamheterna har störst behov av.  
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Dataskyddsombudet kommer även att verka för tillsättandet av en dataskyddsgrupp 
bestående av dataskyddssamordnare som förväntas ha en nyckelroll i det operativa 
dataskyddsarbetet.   
 
Som i ett led i dataskyddsombudets övervakande uppdrag kommer ombudet att inleda 
två granskningar under år 2021. Dataskyddsombudet kommer även att fortsätta sitt 
stödjande arbete genom att ge råd och rekommendation till personuppgiftsansvariga 
efter begäran.  
 
 
I tjänsten 
 
Nathalie Holvik 
Dataskyddsombud 
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Kommunstyrelsen 
 

Plan för dataskyddsarbetet inom dataskyddsombudets 

verksamhetsområde 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning. 
Dataskyddsförordningen har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå 
för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa 
inte hindras. 

År 2020 ingick Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs 
kommun, Nora kommun och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
(förbundet) ett avtal om samverkan i personuppgiftsfrågor, dataskydd och 
dataskyddsombud. Innan dess arbetar kommunerna med dessa frågor 
självständigit genom ett eget dataskyddsombud.  

Dataskyddsombudets arbete består av både planerade såväl som 
händelsestyrda aktiviteter. Det händelsestyrda arbetet omfattar exempelvis 
att informera och ge råd till personuppgiftsansvariga om deras skyldigheter 
enligt dataskyddslagstiftningen. Dataskyddsombudet fungerar även som 
kontaktperson gentemot Datainspektionen i frågor som gäller dataskydd. 

Dataskyddsombudets årsplan syftar till att skapa struktur gällande arbetet 
som planeras under det kommande året rörande dataskydd och 
personuppgiftsbehandling. 

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Dataskyddsombud 

Bilagor: 

Plan för dataskyddsarbetet inom dataskyddsombudets verksamhetsområde 
2021 
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1. Inledning 

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning (nedan 
dataskyddsförordningen). Dataskyddsförordningen har till syfte att skapa en enhetlig 
och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom 
Europa inte hindras. 
 
Dataskyddsombudets främsta uppgift är att informera och ge råd till 
personuppgiftsansvariga om deras skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen samt 
övervaka efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen.  

2. Bakgrund 

År 2020 ingick Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Nora 
kommun och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (förbundet) ett avtal om 
samverkan i personuppgiftsfrågor, dataskydd och dataskyddsombud. 
 
Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Nora kommun och förbundet har sedan 
dataskyddsförordningens ikraftträdande haft ett liknande avtal i dessa frågor. Dessa har 
under årets gång haft tre olika dataskyddsombud. Detta då det ordinarie ombudet 
avslutade sin tjänst. Kanslichefen för Lindesbergs kommun utsågs då till tillfälligt 
dataskyddsombud under perioden 1 juli-31 augusti 2020. Den 1 september 2020 
påbörjade det nuvarande dataskyddsombudet sin anställning. Ombudet har därefter 
utsetts inom kommunerna och förbundet vid olika tillfällen.    
 
Innan Ljusnarsbergs kommun anslöt sig till avtalet har kommunen skött dessa frågor 
självständigt och har haft ett eget dataskyddsombud. Som avtalspart är kommunen 
numera en del av samverkan i personuppgiftsfrågor, dataskydd och dataskyddsombud 

3. Händelsestyrda aktiviteter 

Dataskyddsombudets arbete består av både planerade såväl som 
händelsestyrda aktiviteter. Det händelsestyrda arbetet omfattar exempelvis att 
informera och ge råd till personuppgiftsansvariga om deras skyldigheter enligt 
dataskyddslagstiftningen. Dataskyddsombudet fungerar även som kontaktperson 
gentemot Datainspektionen i frågor som gäller dataskydd.  



§21/21 Plan för dataskyddsarbetet inom dataskyddsombudets verksamhetsområde 2021 - KS 2021/5-1 Plan för dataskyddsarbetet inom dataskyddsombudets verksamhetsområde 2021 : Dataskyddsombudets årsplan 2021.pdf

4 
 

4. Planerade aktiviteter 

Dataskyddsombudets årsplan syftar till att skapa struktur gällande arbetet som planeras 

under det kommande året rörande dataskydd och personuppgiftsbehandling. Nedan 

finns en tidsplan och beskrivningar av de planerade momenten. 

 
Januari   Februari  Mars  April 

Granskning 1 Granskning 1 Granskning 1 Granskning 1 

Dataskyddsgrupp Besök  Besök  Besök 

Maj  Juni  Juli  Augusti  

Rapport 1  Granskning 2 Vägledningsmaterial Ev. semester 

Utbildning  Utbildning  Ev. semester Rapport 2 

September Oktober  November December  

Uppföljning 1 Utbildning  Årsplanering Årsrapport 

Vägledningsmaterial Vägledningsmaterial Utbildning  Uppföljning 2 
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Granskning 

Under verksamhetsåret 2021 planerar dataskyddsombudet att utföra två granskningar. 

Granskningarna kommer att omfatta överföringar av personuppgifter till tredjeland 

(granskning 1) och register över behandlingar av personuppgifter (granskning 2).  

 

Granskningen av överföringar av personuppgifter till tredjeland är en del av en 

utredning som dataskyddsombudet leder. Utredningen påbörjades under föregående 

verksamhetsår. Detta med anledning av EU-domstolens dom den 16 juli 2020 i mål C-

311/18 (Schrems II) som ändrade förutsättningarna för sådana överföringar. 

 

Dataskyddsombudet kommer att granska flödena av tredjelandsöverföringar inom 

kommunerna och förbundet och göra en bedömning av om behandlingarna lever upp till 

kraven i dataskyddsförordningen.  

 

Vid granskningen av register över behandlingar av personuppgifter kommer 

dataskyddsombudet fokusera på om de personuppgiftsansvariga har ett sådant register, 

samt om det finns rutiner för uppdatering av registret.  

 

Rapport 

De granskningar som dataskyddsombudet utför kommer att avslutas med rapporter där 

granskningsarbetet sammanfattas. Granskning 1 kommer att redogöras för i rapport 1 

och granskning 2 kommer att redovisas i rapport 2.  

 

Uppföljning  

Dataskyddsombudet kommer att göra uppföljningar av de granskningar som utförts. 

Detta för att kunna kontrollera om eventuella utvecklingsbehov har tillgodosetts. 

Uppföljning 1 kommer att göras i förhållande till granskning 1 och uppföljning 2 

kommer att göras i relation till granskning 2.  

 

Dataskyddsgrupp  

Dataskyddsombudet kommer även att verka för tillsättandet av en dataskyddsgrupp 

bestående av dataskyddssamordnare som förväntas ha en nyckelroll i det operativa 

dataskyddsarbetet.   

 

Besök  

Dataskyddsombudet har som mål att besöka verksamheterna inom kommunerna och 

förbundet. Detta för att se vilka behov som finns inom ramen för dataskyddsarbetet. 

 

Utbildning 

Dataskyddsombudet planerar att ta fram utbildningar utifrån de behov som finns hos 

verksamheter 

 

Vägledningsmaterial 

I planeringen ingår även att ta fram vägledningsmaterial inom de områden som 

verksamheterna har störst behov av.  
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Årsplanering 

Planeringen av dataskyddsombudets innefattar även en årsplan för år 2022 

 

Årsrapport 

En årsrapport kommer att tas fram för att sammanfatta arbetet med dataskydd under 

det aktuella verksamhetsåret.  

 
 
I tjänsten 
 
Nathalie Holvik 
Dataskyddsombud 
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Kommunstyrelsen 
 

Svar på återremissen av motion från Markus Lundin (KD) Sanna 

Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist (M) om badplats på 

Loppholmarna 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänvisning till uppdraget till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra investeringen att 
anlägga loddammen vid Loppholmen. 

 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen att ansöka om förlängning av tillståndet från Mark- och 
miljödomstolen (Mål nr M 7169-12) till muddring mm för att kunna 
utreda var och hur upplaget av muddermassan ska förvaras samt 
utreda effekten på vattenkvalitén genom anläggande av en loddamm. 

 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen att genomföra investeringen att anlägga loddammen vid 
Loppholmen.  

 Investeringen på max 2,6 miljoner kronor exklusive bidrag finansieras 
inom tidigare beslutad investeringsbudgetram på 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.  

 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till Samhällsbyggnadsförbundet att 
söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) hos Länsstyrelsen för 
att finansiera investeringen. 

Ärendebeskrivning 

Markus Lundin (KD), Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist (M) har 
inkommit med ett förslag om att anlägga en badplats på Loppholmarna i 
Lindesberg. Liknande förslag om badplats på Loppholmarna har hanterats 
flertalet gånger de senaste åren.  

År 2018 uppdrog kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen att kostnadsberäkna anläggning av badplats vid Loppholmen i 
enlighet med tillståndet från Mark- och miljödomstolen. I början av 2020 
redovisade Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kostnader för anläggande 
av badplats på Loppholmarna. Muddring och bottensand 5,5 miljoner kronor 
och anläggande av en pir 800 000 kronor. Till detta tillkommer 
driftskostnader.  

Med anledning av det stora behov som finns hela kommunen för investeringar 
gällande vattenförsörjning, underhåll av vägar, parker och 
idrottsanläggningar så är inte det motiverat att bygga en badplats på 
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Loppholmarna. Det finns numera möjlighet till bad vid tre olika badplatser i 
Lindessjön och vid ett flertal sjöar i hela kommunen.  

Kommunfullmäktige beslutade i november att återremittera ärendet till 
kommunledningskontoret med motivering att:  

 redovisa driftkostnad för ett friluftsbad på Loppholmarna enligt det 
förslag som Samhällsbyggnad Bergslagen presenterades för 
kommunstyrelsen den 25 februari 2020. I driftkostnaden ska även 
kapitaltjänstkostnaden ingå, det vill säga räntekostnad för 
investeringen (6.3 milj. Kr) och avskrivning av densamma.  

 undersöka möjligheten till delfinansiering av nu aktuell investering 
från bolag inom i första hand bostads- och 
byggentreprenadverksamhet. De kommunala bolagen Fastigheter i 
Linde AB och Lindesbergsbostäder AB skall också ingå i 
undersökningen. Ovanstående ska göras eftersom det framkommit att 
det finns sådant intresse för att höja attraktiviteten för bostäder mm i 
Lindesbergs tätort.  

 undersöka möjligheten till förlängning av tillståndet från Mark- och 
Miljödomstolen till muddring mm som löper ut under våren 2022.  

 utreda vad konsekvenserna blir för vattenkvaliteten i Lindessjön och 
nedströms när det planerade lokala omhändertagande av dagvatten 
från Kristinavägen inte blir av och vad ersättningen blir för den av 
staten till 85–90% bekostade lod-dammen vid Loppholmen.  

 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

För kännedom: 

Ekonomienheten 
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LOPPHOLMEN 
KS 2020/154-9
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BADET

• Uppdrag :  Kostnads beräkna anläggning av badplats vid 
loppholmen

• ATTRAKTIVT LÄGE!
• Bad vattenkvalité
• Vad påverkar vattenkvaliten?
• Genom strömning av vatten.
• Vattendjupet
• Tillförseln av Dagvatten. (Bra badvatten prover under 2018)
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Översvämning juli 2010
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Gatuombyggnad Kristinavägen
• Gatan byggs om som ett dagvatten magasin (Fördröjning) 

vi vänder på gatans lågpunkt så lågpunkten blir i mitten på 
gatan.

• Dagvattenbrunnar med intag från sidan.
• Separerad gång och cykelväg på västra sidan, mellan 

Skolgatan och folketshus.
• Under projekteringen tillsätts en arbetsgrupp med personal 

från förvaltning-förbundet-tillväxt som jobbar fram ett 
förslag för gestaltning av Kristinavägens rondell upp till 
flugparken.

• Förstärka tydligheten av huvudleden
• Trafiksäker övergång av gång och cykelbanan.
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Loppholmen

• 4 steg i ombyggnaden
• Steg 1: Badet  Muddring-sandstrand-Pir-Lod damm

• Steg 2: Dagvatten hantering Skolgatan 

• Steg 3: Dagvatten Kristinavägen + Gata 
Kristinavägen

• Steg 4: Utformning av Loppholmen
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Tidsplan 

• Muddring senast hösten 2021 
• Dagvatten 2022 VA
• Kristinavägen 2023 Gata/VA/Trafik



             ch Pär-Ove Lindqvist (M) om badplats på Loppholmarna - KS 2020/154-8 Svar på återremissen av motion från Markus Lundin (KD) Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist (M) om badplats på Loppholmarna : KS 2020 154-9 Presentation loppholmen

Kostnader

• Muddring och bottensand  5,5 Mmkr

• Piren  0,8 Mmkr

• Loddammen  2,6 Mmkr (bidrag upp till 80-90%)

• Dagvatten ombyggnad  1,5 Mmkr

• Kristinavägen  Ej kostnadsberäknat



             ch Pär-Ove Lindqvist (M) om badplats på Loppholmarna - KS 2020/154-8 Svar på återremissen av motion från Markus Lundin (KD) Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist (M) om badplats på Loppholmarna : KS 2020 154-9 Presentation loppholmen
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    KS 2021/28 

    

 Infrastruktur- och 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  
 

Rapport om nuläge och framtid för näringsliv och 

näringslivsklimat 2020–2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Näringslivschefen informerar om nuläge och framtid för näringsliv och 
näringslivsklimat i Lindesbergs kommun 2020–2021. 

 

Henrik Arenvang Wilhelm Magnusson 
Kommundirektör Näringslivschef 
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 Kanslienheten 
Jessica Brogren 
 0581-812 09 
jessica.brogren@lindesberg.se 

KS 2020/197  

 

 
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 
 

Medborgarförslag om att göra om kontorslokalerna på Banvägen 

28 i Lindesberg till ett Föreningarnas Hus 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar till tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun att 
besvara medborgarförslag om att göra om kontorslokalerna på Banvägen 28 i 
Lindesberg till ett Föreningarnas Hus. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att göra om kontorslokalerna på Banvägen 28 i Lindesberg till ett Föreningarnas 
Hus. 

Henrik Arenvang  Jessica Brogren 
Kommundirektör   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag – KS 2020/197-1 
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Inskickat av: 
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Ärendenummer
#4427

Datum
2020-09-04 06:17

Ärendenummer: #4427 | Inskickat av:  | Datum: 2020-09-04 06:17

 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn

Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

På uppdrag av sju föreningar och 23 medborgare i Lindesbergs kommun inlämnar undertecknad som kontaktperson detta 
medborgarförslag till Lindesbergs kommun: I april 2019 flyttade kommunala bostads- och fastighetsbolagen LIBO/FALAB till nya 
lokaler på Kristinavägen 20 i Lindesberg. Sedan dess har de tidigare kontorslokalerna på Banvägen 28 stått tomma - och sedan en 
tid ligger fastigheten ute till försäljning. Därför inlämnas detta medborgarförlag om att göra om fastigheten till Föreningarnas Hus - 
en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling för alla ideella föreningar som är verksamma i Lindesberg.

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

Se bifogad bilaga

Här kan du bifoga filer
    (229 KB)medborgarförslag.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Nej

Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.

KS 2020/197-1



                 teskrivelse - KS 2020/197-6 Medborgarförslag om att göra om kontorslokalerna på Banvägen 28 i Lindesberg till ett Föreningarnas Hus - tjänsteskrivelse : Medborgarförslag om att göra om kontorslokalerna på Banvägen 28 till Föreningarnas Hus.pdf

Medborgarförslag: Gör förra LIBO-kontoret till 
Föreningarnas Hus i Lindesberg

Kommunala bostads- och fastighetsbolagens gamla kontor på Banvägen 28 i Lindesberg har stått tomma sedan 
april 2019. 

På uppdrag av sju föreningar och 23 medborgare i Lindesbergs kommun inlämnar undertecknad som 
kontaktperson detta medborgarförslag till Lindesbergs kommun: 

I april 2019 flyttade kommunala bostads- och fastighetsbolagen LIBO/FALAB till nya lokaler på 
Kristinavägen 20 i Lindesberg. Sedan dess har de tidigare kontorslokalerna på Banvägen 28 stått tomma 
- och sedan en tid ligger fastigheten ute till försäljning. Därför inlämnas detta medborgarförlag om att 
göra om fastigheten till Föreningarnas Hus - en central mötesplats för delaktighet, samverkan och 
utveckling för alla ideella föreningar som är verksamma i Lindesberg. 

Banvägen 28 är en centralt belägen fastighet i Lindesberg (promenadavstånd från centrum och 
järnvägsstationen) på totalt 1.857 kvadratmeter med: Kontorsbyggnad i två plan varav ett plan i suterräng och 
totalyta 1.107 kvm med 18 kontor, kök med matsal, konferensrum, pentry, flera förråd, brandklassat arkivrum 
samt två omklädningsrum med bastu och dusch med mera. Asfalterad gårdsplan med flera parkeringar samt två 
stora garagebyggnader på 360 kvm respektive 390 kvm. 

"I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla". Det är ett av de övergripande målen i 
kommunens visionsprogram med motiveringen: "Lindesbergs kommuns traditioner, historia och kulturutbud 
gör kommunen unik. Det breda utbudet av kultur- och föreningsverksamhet ökar attraktiviteten och bidrar till 
en levande kommun och social hållbarhet". 

Föreningslivet är en viktig del i ett fungerande samhälle - vad vore Lindesberg utan idrottens, kulturens, 
naturens, folkbildningens och andra ideella föreningar och organisationer? Lindesbergs kommun har idag ett 
stort antal lokaler för utövande av föreningarnas verksamheter - men många föreningar saknar lokaler för 
möten, kontor och andra aktiviteter. Och eftersom föreningarna drivs av ideella krafter som det blir allt svårare 
att få tag på behövs hjälp och stöd med olika typer av administrativa tjänster som flera föreningar kan dela. 



                 teskrivelse - KS 2020/197-6 Medborgarförslag om att göra om kontorslokalerna på Banvägen 28 i Lindesberg till ett Föreningarnas Hus - tjänsteskrivelse : Medborgarförslag om att göra om kontorslokalerna på Banvägen 28 till Föreningarnas Hus.pdf

Medborgarförlag i Lindesbergs kommun: "Sälj inte den kommunala fastigheten på Banvägen 28 utan låt den 
bli Föreningarnas Hus - en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling för alla ideella 
föreningar som är verksamma i Lindesberg". Ett gemensamt Föreningarnas Hus skulle vara en plats för 
gränsöverskridande möten och gemensamma aktiviteter - mellan generationer (exempelvis barn och ungdom 
tillsammans med pensionärer), mellan olika intresseområden (exempelvis idrott och kultur) etcetera. 

Förebild är Föreningarnas Hus i Örebro - en arena för ideellt utvecklingsarbete, en central mötesplats för 
delaktighet, samverkan och utveckling för det civila samhället i Örebro. Föreningarna Hus i Örebro ligger på 
Slottsgatan 13 och inrymmer ett stort antal föreningar som har kontor eller mötesplats där. Föreningarnas Hus 
drivs av Örebro Föreningsråd - en paraplyorganisation för ideella föreningar verksamma inom Örebro kommun. 

I Föreningarnas Hus i Örebro finns: Kostnadsfria möteslokaler för ideella föreningar; Kontor, mini-, 
mikrokontor; Verksamhetslokaler; Konferenslokaler; Posthantering; Gemensam skrivare/kopiator; 
Bredbandsuppkoppling och WiFi; Husets Café. Mikrokontor är ett koncept för företrädesvis den mindre 
föreningen utan anställd personal men som vill ha en central lokal för sin administration och sina möten. 
Kostnaden är 500 kronor per månad. Med ett mikrokontor får föreningen tillgång till: Ett högskåp (bredd 50 
cm); Arbetsplats (delas med de andra hyresgästerna); Internet/WiFi; Mötesrum/konferensrum; Skrivare och 
kopiering (mot betalning efter förbrukning). Förutom detta blir föreningen en del av Föreningarnas Hus 
verksamhetsidé: Mötesplats, Delaktighet, Samverkan, Utveckling. 

Lindesberg 1 september 2020 
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 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@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 
 

Medborgarförslag om att göra om före detta Ramshyttans skola 

till Lindesbergs museum 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

 Avslå medborgarförslag om att göra om före detta Ramshyttans skola 
till Lindesbergs museum till följd av att lokalen har sålts till 
privatpersoner i Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om att göra om före detta Ramshyttans skola till 
Lindesbergs museum har inkommit. Det är många som saknar ett museum i 
Lindesbergs kommun och förslagsställaren menar på att före detta 
Ramshyttans skola är en bra fastihet med många möjligheten till utställningar, 
förelänsningar, kurser, etc.  

Lindesbergs kommun står inte som ägare för hyreskontraktet och under 
hösten 2020 har privatpersoner varit i kontakt med Fastigheter i Linde AB 
och köpt före detta Ramshyttans skola.  

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Förslagsställaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag KS 2020/231–2 



 g om att göra om före detta Ramshyttans skola till Lindesbergs museum - KS 2020/231-4 Medborgarförslag om att göra om före detta Ramshyttans skola till Lindesbergs museum : Medborgarförslag fd Ramshyttans skola Lindesbergs Museum .docx

Resta 2020 -10-01 

Medborgarförslag KS 2020/231-2 

 

Till Lindesbergs kommuns folkvalda politiker! 

Vi är många som saknar ett museum i Lindesbergs kommun och vi hoppas att inom en snar 

framtid så kommer det att finnas möjlighet att kunna bese alla fina föremål som vi och våra 

förfäder har skänkt eller donerar till Lindesbergs Museum/ Kulturhistoriska arkiv. 

Då jag hade förmånen att få vara en av dom som fick välja ut ett föremål från museisamlingen 

till ”Önskeutställningen” på biblioteket så upptäckte jag hur många fantastiska föremål som 

gömde sig i kommunens museisamling. Det är synd och skam att allt som våra förfäder genom 

åren har överlämnat till Lindesbergs Museum inte kan visas för allmänheten. 

När Ramsbergs Hembygdsförening skulle ha en utställning om Ramsbergs Krutbruk så 

kontaktade jag Kulturkontoret och det visade sig att det fanns två föremål med anknytning till 

Ramsbergs Krutbruk. Dessa föremål hade vi möjlighet att få låna från samlingen och visa för 

allmänheten och det var verkligen uppskattat. 

Nu till mitt förslag: 

Jag föreslår att Lindesbergs kommuns museum förläggs i f.d. Ramshyttans skola. 

Det är som ni vet en mycket bra fastighet med många möjligheter till utställningar, 

föreläsningar, kurser, vernissage etc. Det finns även ett komplett restaurangkök. 

Och framför allt stora utrymmen att plocka upp alla föremål och visa dom för allmänheten. 

Både stad och landsbygd behöver kultur i alla dess former, så låt oss göra det tillsammans. 

Vi måste tänka om, allt behöver inte ligga i Lindesberg. 

Ett bra exempel är utställningen som vi hade om ”Ramsbergs Krutbruk” i dessa Corona- 

tider så kom nästan 200 besökare till Resta Bygdegård. 

Vi måste alla hjälpas åt att bevara våra kulturarv i alla former! 

 

Med vänliga hälsningar 
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 Kanslienheten 
Jessica Brogren 
 0581-812 09 
jessica.brogren@lindesberg.se 

KS 2020/251  
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Kommunstyrelsen 
 

Medborgarförslag om upprustning av omklädningsrum vid 

Lindesbergs tennisbana 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar till tillväxtnämnden i Lindesberg att besvara 
medborgarförslaget om upprustning av omklädningsrum vid Lindesbergs 
tennisbana. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
upprustning av omklädningsrum vid Lindesbergs tennisbana. 

Henrik Arenvang  Jessica Brogren 
Kommundirektör   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag KS 2020/251-1 
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 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@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  
 

Medborgarförslag om att låta någon lokal konstnär eller skulptör 

skapa en staty av Selma Lagerlöfs Akka vid kyrkan i Fellingsbro 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar medborgarförslaget till tillväxtnämnden.  
 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om att låta någon lokal konstnär eller skulptör skapa en 
staty av Selma Lagerlöfs Akka vid kyrkan i Fellingsbro. 
 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Tillväxtnämnden 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslaget 
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
TINA POHL LARSSON

Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Staty av Selma Lagerlöfs Akka vid kyrkan

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

För att göra Fellingsbro mer attraktivt som bostads- och besöksort. På de bördiga åkrarna vid kyrkan i Fellingsbro landade Selma 
Lagerlöfs Akka i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Ett förslag är att låta någon lokal konstnär/skulptör göra en staty 
av Akka. Liknande statyer finns bland annat vid Smygehuk och vid Långe Jan på Öland där man stolt lyfter fram Selma Lagerlöfs 
välkända figur. Det finns säkert pengar avsatta till kommunal utsmyckning, det är dags att låta Fellingsbro får ta del av dessa.

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Ja

Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.

KS 2020/294-1
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 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@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  
 

Medborgarförslag om gravplats samt staty över Märta Gahn en 

av Sveriges största textilkonstnärer i Fellingsbro 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar medborgarförslaget till tillväxtnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om gravplats samt staty över Märta Gahn, en av Sveriges 
största textilkonstnärer i Fellingsbro, har inkommit. 

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Tillväxtnämnden 

För kännedom: 

Medborgaren? 

Bilagor: 

Medborgarförslaget 
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Annette Eklund

Från: Tina Larsson 
Skickat: den 25 november 2020 07:28
Till: Kommun
Ämne: Bild som skulle följt med till komplettering av Medborgarförslag 2020/295 Dnr 5807

Komplettering till Medborgarförslag Märtha Gahn 2020/295 Dnr 5807 som nu sänts vidare 
till Kommunstyrelsen för beslut.  
 
Jag har lämnat in ett medborgarförslag där jag tycker att man ska hylla Märtha Gahn, en av 
Sveriges genom tiderna mest kända textilkonstnärer, som föddes i Kåfalla och är begravd i 
Fellingsbro. Märtha Gahns fantastiska karriär skulle behöva uppmärksammas med någon 
form av minnesmonument.  
 
Jag tycker att Annelie Wirsén Holm, lokal konstnär och bosatt i Fellingsbro, skulle passa 
som konstnär och Lina Sundin, född i Fellingsbro och verksam i Örebro, skulle kunna vara 
smed till ett minnesmonument.  
 
Det finns ett fint minnesmonument vid Björskogs kyrka som hyllar Johan Leksell som var 
siluett‐konstnär från trakten. Se bilden jag skickar med. Jag tänker mig något liknande fast 
med något ur Märtha Gahns fina mönster. Hon hittade sin inspiration i Bergslagens flora, 
tex rosor, akvileja, vallmo o krasse. Jag tycker det skulle passa med dessa två kvinnor, 
Annelie och Lina, som formgivare till mitt förslag. Två kvinnliga konstnärer från trakten som 
hyllar en tredje.  
 
Jag har även funderat över var monumentet skulle stå och det finns egentligen fyra 
möjlighet platser, dels vid kyrkan eftersom det är där Märtha är begravd, dels vid Kåfalla 
där hon var född, eller så i den lilla parken vid Hemköp. MEN, för att den ska synliggöras på 
bästa sätt och dagligen ses av så många som möjligt tror jag att den ska stå vid infarten till 
Fellingsbro när man kommer från Arboga och från Örebro. Det finns en naturlig plats där 
det idag står tre stora runda blomkrukor, på vänster sida när man kommer från Arboga och 
på höger sida när man kommer från Örebro från Käglanvägen. Här skulle 
minnesmonumentet möta besökande och resenärer som ett fint första intryck av 
Fellingsbro och ses av Fellingsbro‐bor på väg bort och hem. Även de som kommer från 
Lindesbergshållet och reser genom Fellingsbro skulle se det. Om hundra år kan folk tänka, 
och där, i det vackra gula huset ” Villa Utsikten” bodde konstnären till statyn. Annelie 
Wirsén Holm bor nämligen alldeles nära just den här platsen.  
 
Låt 2021 bli året Lindesbergs kommun inte bara sätter Fellingsbro på kartan utan också 
sätter kvinnorna i främsta rummet. Det är något vi alla kan vara stolta över. Tack! Tina Pohl 
Larsson.  

KS 2020/295-3
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Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Sätt upp korgar för Discgolf.

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

För att göra Fellingsbro attraktivare som bostads- och besöksort och visa att vi satsar på ungdomar och deras förslag. En plats för 
korgar till Frisbeegolf/ Discgolf skulle behövas. Discgolf är en sport som spelas med en disc. Målet är att spela en bana från början 
till slut med så få kast som möjligt. En bana består vanligtvis av 9 eller 18 hål/korgar och man har klarat ett hål när man har kastat 
discen i en discgolfkorg, även kallat kedjehål. Discgolf är både lättillgängligt och billigt att anlägga. Ungdomar skulle på så sätt 
hitta ett naturligt och roligt sätt att röra på sig och att tillbringa tid utomhus istället för inomhus framför datorn/paddan/tv n.
Det här var ett förslag som kom från en ung nyinflyttade Fellingsbroare. Innan jag skickade in mina medborgarförslag till er hade 
jag förankrat det med människor som bor i Fellingsbro. Jag har skrivit mitt förslag i ett inlägg på Fellingsbro Annonstavla på FB 
och där fått flera hundra likes och ett stort antal positiva kommentarer, synpunkter och förslag på ytterligare förbättringar. Mina 
medborgarförslag har skickats in först och jag har därefter valt att fylla på med de övrigas förslag. Jag hoppas ni kan se deras 
entusiasm lysa mellan raderna. Så detta är alltså ett av dessa förslag. Om man inte kan göra en hel bana så önskar personen att 
åtminstone en eller ett par korgar sätts upp så man kan träna. En korg kostar under tusenlappen. Jag vet inte plats för detta, men 
förslagsvis idrottsparken.

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Ja

Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.

KS 2020/300-1
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Utskottet för stöd och strategi 
Kommunstyrelsen 
 

Rastplatsutredning Lindesbergs tätort 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

 godkänna lokaliseringsutredningen för truckstop.  
 ge Samhällsbyggnadsförbundet i uppdrag att förprojektera utifrån 

vald/valda lokaliseringar. 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtutskottet gav Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-07 (KS 2019/52) i 
uppdrag att ta fram en lokaliseringsutredning för truckstop utifrån de 
ställningstaganden som formulerats i rastplatsutredningen. 

I rastplatsutredningen tydliggjordes behovet av att renodla rastplatsens 
funktioner för mer traditionella rastplatsändamål. I nuvarande utformning 
finns en problematik som kan kopplas till bristen av tydliga 
ställplatser/truckstop för lastbilstransporter längs riksväg 50. För att 
möjliggöra en hållbar närings-och transportutveckling längs stråket behöver 
kommunen se över en ny lokalisering för truckstop. Detta har mynnat ut i en 
lokaliseringsutredning för att möta behovet av truckstop för tyngre trafik 
längs riksväg 50 utifrån de ställningstaganden som antagits i 
rastplatsutredningen. 

Tillfälligt kan tung trafik hänvisas till den 20 meter breda Stafettgatan i det 
norra industriområdet i Lindesberg utifrån analysen i rastplatsutredningen. 

Konsekvenser 

En renodling av rastplats respektive truckstop kan innebära långsiktigt goda 
effekter på turism och näringsliv i Lindesbergs kommun. Om kommunen 
tydliggör struktur för verksamheter som dessa kan det innebära ytterligare 
trygghet för näringsidkare, vilket på sikt skapar ett mer hållbart 
näringslivsklimat i kommunen. Ekonomiska konsekvenser behöver utredas 
vidare i en förprojektering. 

Isabella Lohse Simon Ljunggren 
Enhetschef Handläggare 

För åtgärd: 

Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
 

Bilagor:Lokaliseringsutredning för truckstop 
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Bakgrund och syfte 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av tillväxtutskottet i Lindesbergs 

kommun framtagit en lokaliseringsutredning för ett truckstop i Lindesbergs kommun.  

Lindesbergs kommun har genom en rastplatsutredning för den mellersta infarten till 

Lindesbergs tätort bedömt att platsen är i behov av att bli en mer attraktiv infart med en tydlig 

funktionsuppdelning. Funktionsuppdelningen innebär att tung trafik ska härledas bort från 

rastplatsen för att på så vis skapa en attraktivare infart till tätorten. Det här gör att ställplatser 

för tung trafik behöver härledas till annan plats. Lindesbergs kommun avser att möta behovet 

av ställplatser för tung trafik genom en lokaliseringsutredning för ett truckstop. Nedan följer 

de kriterier som uppdraget utgår ifrån:  

 

Grundläggande kriterier 

• Truckstopet ska ha en yta motsvarande 5000 kvm- 1HA.  

• Kommunalt vatten och avlopp ska vara draget eller ska kunna dras till platsen utan 

svårigheter. 

• Truckstopet ska kunna tillgodose chaufförernas basala behov och därmed kunna 

erbjuda WC/dusch samt möjlighet att köpa mat.  

• Lokaliseringen ska vara intill riksväg 50 eller ha goda förbindelser till vägen.  

Önskvärda kriterier 

• Kommunägd mark. 

• Detaljplanelagd mark. 

• Strategisk placering utifrån tillväxt. 

• Försörjs av befintlig infrastruktur.  

• Tillgång till gång och cykelväg. 

• Plats för service så som butiker eller verksamheter.  

• Bidra till en hållbar utveckling. 

• Platsen ska lokaliseras till redan bullerpåverkad miljö. 

• Farligt gods ska kunna ställas på platsen. 

• Tillgång till laddinfrastruktur  

 

Om truckstops 

Truckstops är ett begrepp som uppkom i USA på 1940- talet. Anledningen till uppkomsten 

var att det sågs ett behov av att ha särskilda tank och serviceplatser för tung trafik. Truckstops 

ska även fungera som ställplats. Truckstops kan utformas olika och kan inkludera allt ifrån 

enbart en tankstation och några få parkeringar för tung trafik till att inneha flera hundra 

parkeringsplatser för olika motorfordon samt service som även lockar andra medborgare till 

platsen.  

Idag i Sverige finns några truckstops utspridda, bland annat i Örebro och Västerås. De 

huvudsakliga ändamålen på dessa truckstop är att kunna tillgodose service för förare och 



§32/21 Rastplatsutredning Lindesbergs tätort - truckstop - KS 2019/52-14 Rastplatsutredning Lindesbergs tätort - truckstop : Lokaliseringsutredning Truckstop.pdf

 

2 
 

fordon. Detta genom att förse stopen med bland annat möjlighet till WC, dusch, lunchställen 

samt tank, ställning och reparationsmöjligheter.  

 

Illustrationskarta för stop 128 som truckstopet i Västerås heter.  

 

Forskningsöversikt 

Den forskning som finns om truckstops idag är begränsad och behandlar i största mån 

aspekterna brott och säkerhet. Sedan 2010 har det i hela EU skett en ökning av brott kopplade 

till lastbilslaster. För det mesta är detta organiserad brottslighet och ställplatser som är 

obevakade har en konstaterad större risk att utsättas för brott än vad bevakade ställplatser har.  

För att minska möjligheterna till att brott begås och att ställplatsen känns som en säker plats 

för chauffören kan bland annat detta ses över: 

• Övervakning. 

• Ha en tät kontakt med polisen.  

• Tillräckligt med belysning över hela området. 
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• Regelbundna kontroller av standarden på ställplatsen.  

• Placering av byggnader 

• God insyn på platsen 

• Inhägna området 

 

På truckstop i Berglunda i Örebro finns det bland annat dokumenterat att droger, alkohol och 

prostitution har förekommit. Detta sägs bero på en tvist angående övervakning och underhåll 

av platsen.  

Det finns så kallade ”säkra uppställningsplatser” som innebär att ägaren vidtagit någon eller 

några säkerhetshöjande åtgärder. Begreppet ”säker” har ingen klar definition i detta fall och 

ger därmed osäkerhet kring innebörden av begreppet. Uppställningsplatsen security park 

Sweden som ligger i Jönköping är den ända certifierade säkra uppställningsplatsen i landet. 

Där har de bland annat ett 2 meter högt staket med taggtråd som begränsar tillträdet till 

ställplatsen. De har även kameraövervakning och nattlig patrullering av Securitas.   

Annan forskning om ställningsplatser för tung trafik säger att platsen med fördel ska vara 

lättillgänglig och att det ska finnas tillfredsställande infrastruktur för att undvika svårigheter 

att ta sig till platsen. Platsen bör även vara tillräckligt stor så att lastbilarna utan problem ska 

kunna röra sig på området. På ett truckstop i Västerås finns plats för 34 vanliga lastbilar och 3 

lastbilar med farligt gods på ett inhägnat område om 9600 kvadratmeter.  

 

Lägesanalys 

I dagsläget finns det en rastplats inom 

Lindesbergs kommun som ligger vid mellersta 

infarten till Lindesbergs tätort. Denna är inte 

anpassad för tung trafik och förbud mot tung 

trafik kommer införas.  

Strax utanför kommunen ligger två rastplatser, 

en mellan Löa och Kopparberg och en i 

Skärmarboda, också kallad Bergslagsporten. I 

Skärmarboda finns det två parkeringar tillägnad 

tung trafik samt WC och restaurang. 

Rastplatsen mellan Löa och Kopparberg har 

WC och begränsat antal platser för tung trafik.  

 

På Stafettgatan i det norra industriområdet i 

Lindesbergs tätort finns tillfälliga ställplatser uppförda längst med den 20 meter breda gatan. 

Här finns tillfällig toalett och vattentank utställda. Vid bensinstationen i Guldsmedshyttan 

finns i gällande detaljplan begränsad parkeringsyta för tung trafik. 
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Målpunkter för 

transporter  

Lindesbergs tätort: Hela Norra 

industriområdet innehåller 

verksamheter som behöver 

transporter. Störst är Meritor 

men det finns även andra 

verksamheter som mekaniker 

och bygghandlare.  

Guldsmedshyttan: Här finns 

företaget Baettr som är en gjuteriindustri.   

Storå: Storå har AB Storå rör, Nissan, Hugoeriksson bil och 

en omlastningscentral. Omlastningscentralen har transporter 

1ggr månad till 2 ggr veckan men de har planer på att utöka.  

 

Översiktsplanen 

I Lindesbergs kommuns översiktsplan som antogs 2019 är 

dessa punkter aktuella för placeringen av truckstopet: 

- Längs med riksväg 50 pekas Lindesbergs tätort samt Guldsmedshyttan ut som 

utvecklingsområden och som viktiga trafiknoder. Ny bebyggelse inom dessa områden 

ska ske intill befintlig bebyggelse, kommunikationer och teknisk försörjning.  

- De tätortsnära grönområdena ska skyddas, bevaras och tillgängliggöras så att 

behovet för rekreation, lek, biologisk mångfald och en hälsofrämjande närmiljö 

tillgodoses. Vid lokalisering av ny bebyggelse ska tillgången till grönområden 

säkerställas samtidigt som påverkan på kringliggande bebyggelses tillgång till 

grönområden beaktas. 

- Lokalisering av verksamheter som kan medföra störningar för omgivningen ska ske 

till en plats där minsta möjliga störning för närboende och miljö uppstår. Framförallt 

är det risk för störning av buller och lukt samt förekomst av tung trafik som behöver 

beaktas. Risker med eventuell kemikaliehantering kan också förekomma. 

- Ny bebyggelse inom 150 meter från transportled för farligt gods ska riskbedömas. 

Bedömningen ska utgå från de platsspecifika förutsättningarna och den tilltänkta 

markanvändningen. Om riskerna anses betydande ska exploateringen föregås av en 

riskanalys. Riktvärden angivna i länsstyrelsens rapport ska tillämpas. 

 

Riksväg 50 

Riksväg 50 sträcker sig från Jönköping i söder till Söderhamn i norr och förbinder södra 

Sverige med de mellersta delarna av landet. Vägen ingår i det nationella stamvägnätet och är 

Övriga målpunkter i 
kommunen: 

• Frövi: Billerud 

Korsnäs 

• Fellingsbro: 

Oppboga bruk 

Utomkommunala 
målpunkter: 

• Nora- Pershyttans 

industriområde 

• Grängesberg- 

Spendrups 

• Kopparberg- 

Kopparbergs 

bryggeri 

• Bångbro- Ringsvets 

och bandstål B 

Nilsson  

• Ställdalen- 

Ahlströms 

• Örebro: Lager och 

handel i hela Örebro 
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nationellt prioriterat för gods- och persontrafik. Vägen är även utpekad som funktionellt 

prioriterad väg, vilket innebär att vägen ska ha hög tillgänglighet för motortrafikanter.  

Utöver ovanstående är riksväg 50 även en primär transportsträcka för farligt gods. Riksväg 50 

har pekats ut som detta då länsstyrelsen anser att riksväg 50 har låg sannolikhet för olyckor 

och där konsekvenserna av en olycka blir så lindriga som möjligt. Riksväg 50 är även av 

riksintresse för kommunikation enligt 3 kap. 8§ miljöbalken.  

En åtgärdsvalsstudie för att identifiera behov och brister samt föreslå åtgärder för riksväg 50 

är framtagen. I studien framgår det att ca 20% av det dagliga flödet på runt 6000 fordon är 

tung trafik. Trafikverket prognosticerar att det till år 2040 skett en fördubbling av antalet 

tunga transporter på grund av det förändrade handelsmönstret. Lokalisering av truckstopet bör 

stämmas av med åtgärdsvalsstudien.  

 

Farligt gods 

Av de 20 % av det dagliga flödet på riksväg 50 som är tung trafik antas det av Trafikverkets 

nationella vägdatabas att ungefär 4 % är farligt gods. Lokaliseringen av truckstopet bör 

stämma överens med var farligt gods är tillåtet att framföras.  

 

Skyddsavstånd 

Enligt Länsstyrelsen i Stockholms läns Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar 

där det transporteras farligt gods ska risker förknippade med transporter av farligt gods 

beaktas vid framtagande av detaljplaner inom 150 meters avstånd från farligt gods led. Dessa 

riktlinjer utgår även länsstyrelsen i Örebro ifrån då man inte tagit fram egna riktlinjer. Bilden 

nedan visar vilka skyddsavstånd som länsstyrelsen rekommenderar till vägar med farligt gods. 

 

Dessa skyddsavstånd innebär i det här fallet att: 
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Prickmark- här får bebyggelse ej upprättas. Om platsen ligger i direkt anslutning till riksväg 

50 ska denna bestämmelse finnas längst med vägen för att få ett säkerhetsavstånd på 25 meter.  

Inom 30 meter ska följande åtgärder säkerställas genom planbestämmelse:  

• Fasader ska utföras i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk klass EI30.  

• Friskluftsintag ska riktas bort från vägen  

• Det ska vara möjligt att utrymma bort från vägen på ett säkert sätt.  

För att kunna planlägga behöver även ett ställningstagande göras kring: 

• En MKB. 

• Riskutredningar gällande avstånd till riksväg 50 och/ eller 68. 

• Avstånd mellan bensintankarna och eventuell handel göras.  

 

Hållbar utveckling 

Det är svårt att kunna kalla godstrafiken för hållbar då det främsta dom gör är att släppa ut 

avgaser. Men att etablera ett truckstop inom Lindesbergs kommun kan bidra till hållbar 

utveckling. I agenda 2030, vilket också benämns de globala målen, finns det ett mål som 

handlar om att säkerställa hälsosamma liv och att främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

De som arbetar som yrkeschaufför har ett visst antal timmar de får köra innan de måste ta en 

paus. Genom ett truckstop i Lindesbergs kommun garanteras förarna en plats att kunna vila 

upp sig på.  

Att etablera ett truckstop gör även att närmiljön i framförallt det norra industriområdet i 

Lindesbergs tätort eller vid industrier kommer att förbättras då tung trafik inte kommer stå 

uppställda på gator eller andra platser där de ej ska vara. Att samla förbipasserande tung trafik 

på ett ställe uppmuntrar även till socialisering och ger upphov till nya möten. En samlad plats 

för tung trafik kan även skapa en plats för samhörighet när chaufförerna är borta från sina 

hem. Även detta bidrar till målet ovan i agenda 2030.  

Ur ekonomisk och ekologisk synpunkt bidrar ett truckstop till att förare kan ta med sig flera 

släp som ska åt samma håll och lämna kvar de på truckstopet om det behövs. Det bidrar till 

färre transporter. Detta förutsätter dock en säker plats för uppställning så chaufförerna vågar 

lämna lasten där. Detta skapar effektivitet som gynnar verksamheter i kommunen.  

 

Avgränsningar 

Enligt uppdraget bör ett nytt Truckstop lokaliseras längst med eller i samband med riksväg 

50. I enlighet med kommunens översiktsplan föreslås lokalisering ske i anknytning till 

befintlig infrastruktur. Utifrån placeringen av redan befintliga ställplatser för tung trafik i 

kommunen samt vilka utvecklingsområden som beskrivs i kommunens översiktsplaner, har 

avgränsningen utmynnat i att beröra det norra industriområdet i Lindesberg samt de centrala 

delarna av Guldsmedshyttan.  
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Förklaring av värdetabeller 

I denna utredning kommer en form av värdetabell finnas i anslutning till de 

lokaliseringsförslag som tagits fram för truckstopet. I tabellerna kommer följande aspekter att 

behandlas: 

• Storlek på markyta 

• Möjliggör en mångfunktionell yta (Kan här etableras fler funktioner än ställplats?) 

• Försörjs av befintlig infrastruktur och möjliggör aktiva transporter 

• Strategisk placering utifrån var kommunen ska utvecklas och var transporterna går 

idag 

• Bidrar till en hållbar utveckling 

• Närhet till målpunkter 

• Möjlighet till insyn på platsen (skapande av trygghetskänsla) 

 

Dessa kommer att presenteras för varje plats i en värdetabell för att redovisa vilka kriterier 

platserna uppfyller.  

I värdetabellerna görs en värdering från 0-3 där 0 = dåligt, 1= mindre bra, 2 = bra och 

3=väldigt bra. 

Tanken är att värdetabellerna ska vara till hjälp för en framtida lokalisering av truckstop. Men 

det kan finnas andra aspekter att väga in och detta är mer av en vägledande karaktär. Den 

riktiga prövningen för ett truckstop på en viss plats görs i detaljplan.  
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Mångfunktionell yta 

Området möjliggör för ytterligare verksamheter, butiker och tankstation. Området håller på att 

utvecklas och en restaurang hade gynnat området då det idag finns flera arbetsplatser i 

närheten med många anställda.  

 

Farligt gods 

Området ligger ca 250 meter från riksväg 50 och utanför de rekommenderade 

skyddsavstånden till väg med farligt gods.   

På det aktuella området finns idag flera verksamheter vilket gör att det finns en risk med att 

tillåta farligt gods. För att tillåta farligt gods på uppställningsplatserna bör platsen vara 

inhägnad och bra upplyst för att motverka skadegörelse, som kan ge inverkan på 

omgivningen. Farligt gods är ej tillåtet på Bergslagsvägen, att tung trafik ej kör ut på 

utfarterna mot Bergslagsvägen behöver säkerställas. Eventuellt kan tillgängligheten för farligt 

gods ses över på Bergslagsvägen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 & 2- Stafettgatan 
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Önskvärda kriterier Värdering Kommentar 

Storlek på markyta 3 Stor yta.   

Möjlighet till insyn på 

platsen 
2 Endast dagtid, dåligt med verksamheter 

som är bemannade kvälls/nattid. 

Möjliggör för en 

mångfunktionell yta 
3 Handel och verksamheter kan etableras. 

Försörjs av befintlig 

infrastruktur och möjliggör 

aktiva transporter 

 

2 Saknar GC. Fotbollsgatan blir mer 

trafikerad och behöver ses över 

Strategisk placering utifrån 

var kommunen ska utvecklas 

och var transporterna går 

idag 

 

3 Stämmer med utvecklingen i ÖP. 

Mycket transporter i närheten. 

Närhet till målpunkter 

 
3 Flera målpunkter för transport finns på 

platsen 

Summering 16 
0= Dåligt, 1= Mindre bra, 2= Bra, 3= Väldigt bra 
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En grusbelagd gång och cykelväg finns parallellt med Bergslagsvägen och går i en tunnel 

under riksväg 68 fram till den aktuella platsen. En ny gång och cykelväg bör ses över vid 

eventuell etablering.  

Mångfunktionell yta 

Området har begränsad yta vilket begränsar utbudet av handel och verksamheter som kan 

finnas på platsen. Ställplatser för tung trafik samt tankstation bör prioriteras. Finns plats över 

är området attraktivt för restauranger i och med skyltläget på platsen.   

 

Farligt gods 

Området ligger i direkt anslutning till riksväg 50 och 68 och säkerhetsavstånd från 

länsstyrelsen måste tas i beaktning.  

Markytan är på ungefär samma nivå som riksväg 50 och 68. Det bör ställning tas till om 

farligt gods ska tillåtas på ett truckstop i och med den begränsade ytan.  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3- Korsningen riksväg 50-68 
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Önskvärda kriterier Värdering Kommentar 

Storlek på markyta 1 Begränsad yta.  

Möjlighet till insyn på platsen 1 Trafik dygnet runt. Inga övriga 

verksamheter i närområdet. Skog i norr. 

Möjliggör för en 

mångfunktionell yta 
2 Begränsas på grund av ytan. Hänsyn 

måste tas till mellersta infartens 

utveckling. 

Försörjs av befintlig 

infrastruktur och möjliggör 

aktiva transporter 

 

2 Korsningen behöver göras om. Ny 

infart. 

Strategisk placering utifrån var 

kommunen ska utvecklas och 

var transporterna går idag 

 

3 Stämmer med utvecklingen i ÖP. 

Mycket transporter både på riksväg 50 

och 68.  

Närhet till målpunkter 

 
2 Målpunkter finns på Stafettgatan. 

Summering 11 
0= Dåligt, 1= Mindre bra, 2= Bra, 3= Väldigt bra 
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lastbil skulle kunna uppföras.  

 

Farligt gods  

Området ligger i direkt anslutning till riksväg 50 och säkerhetsavstånd från länsstyrelsen 

måste tas i beaktning.  

Området har ungefär samma markhöjd som vägen ligger på och riskerna kring riksväg 50 

behöver tas i beaktande och utredas ytterligare.  

Då platsen består av oövervakad skog bör en inhägnad plats för farligt gods uppföras för att 

minska risken för skadegörelse och stöld.  

 

 

Bild 4- Väster om väg 50, korsningen väg 50-68 

Önskvärda kriterier Värdering Kommentar 

Storlek på markyta 3 Obegränsad yta.  

Möjlighet till insyn på platsen 1 Trafik dygnet runt. Inga övriga 

verksamheter i närområdet. Skog 

omringar. 

Möjliggör för en 

mångfunktionell yta 
3 Möjliggör för en blandad verksamhet. 

Hänsyn måste tas till mellersta infartens 

utveckling.  

Försörjs av befintlig 

infrastruktur och möjliggör 

aktiva transporter 

 

1 Korsning behöver göras om vid 

placering vid korsningen. Ny infart.  

Strategisk placering utifrån var 

kommunen ska utvecklas och 

var transporterna går idag 

 

2 Stämmer med utvecklingen i ÖP. 

Mycket transporter på riksväg 50, 

målpunkter i närheten.  

Närhet till målpunkter 

 
2 På Stafettgatan.  

Summering 12 
0= Dåligt, 1= Mindre bra, 2= Bra, 3= Väldigt bra 
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Gång och cykelväg finns idag förbi den aktuella platsen och går över riksväg 50 till centrum.   

 

Mångfunktionell yta 

Det aktuella området har en begränsad yta och samtidigt finns det en mack, pizzeria och 

dagligvaruhandel i närheten. Det här gör att området kan fokusera på att erbjuda parkering för 

tung trafik samt eventuellt tankstation.  

Farligt gods 

Området ligger i direkt anslutning till riksväg 50. Från riksväg 50 sluttar det lite mot det 

aktuella området vilket gör riskerna med farligt gods större då olyckorna kan bli värre. Ett 

ställningstagande kring farligt gods behöver tas då markytan är begränsad.  

 

 

Bild 5 och 6- Nordost om cirkulationen i Guldsmedshyttan 
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Önskvärda kriterier Värdering Kommentar 

Storlek på markyta 1 Begränsad markyta. 

Möjlighet till insyn på platsen 2 Trafik dygnet runt. Verksamheter i 

närheten. Östra sidan vetter mot skog.  

Möjliggör för en 

mångfunktionell yta 
3 Handel finns etablerad i närområdet 

vilket gör att det ej behövs på platsen.   

Försörjs av befintlig 

infrastruktur och möjliggör 

aktiva transporter 

 

2 Ny infart behövs. Kan bli kö vid 

cirkulationen.  

Strategisk placering utifrån var 

kommunen ska utvecklas och 

var transporterna går idag 

 

2 Stämmer med utvecklingen i ÖP. 

Mycket transporter genom 

guldsmedshyttan. Kyrka och skola i 

närheten 

Närhet till målpunkter 

 
3 En målpunkt i närheten. Finns fler i 

angränsande tätorter.  

Summering 13 
0= Dåligt, 1= Mindre bra, 2= Bra, 3= Väldigt bra 
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 Sammanträdesdatum:  

Utskottet för stöd och strategi 2020-12-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §22/20   Dnr: KS 2019/52 

 

Rastplatsutredning Lindesbergs tätort - truckstop 
 
Beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 
godkänna lokaliseringsutredningen för truckstop. 

Utskottet för stöd och strategi beslutar att 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen återkommer till 
utskottet för stöd och strategi i januari för att bereda frågan 
ytterligare. 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtutskottet gav Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-07 
(KS 2019/52) i uppdrag att ta fram en lokaliseringsutredning för 
truckstop utifrån de ställningstaganden som formulerats i 
rastplatsutredningen. 

I rastplatsutredningen tydliggjordes behovet av att renodla 
rastplatsens funktioner för mer traditionella rastplatsändamål. I 
nuvarande utformning finns en problematik som kan kopplas till 
bristen av tydliga ställplatser/truckstop för lastbilstransporter 
längs riksväg 50. För att möjliggöra en hållbar närings-och 
transportutveckling längs stråket behöver kommunen se över en 
ny lokalisering för truckstop. Detta har mynnat ut i en 
lokaliseringsutredning för att möta behovet av truckstop för 
tyngre trafik längs riksväg 50 utifrån de ställningstaganden som 
antagits i rastplatsutredningen. 

Tillfälligt kan tung trafik hänvisas till den 20 meter breda 
Stafettgatan i det norra industriområdet i Lindesberg utifrån 
analysen i rastplatsutredningen. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
1. godkänna lokaliseringsutredningen för truckstop.  
2. ge Samhällsbyggnadsförbundet i uppdrag att förprojektera 

utifrån vald/valda lokaliseringar. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Irja Gustafsson (S) föreslår att punkt 2 i förslag beslut ändras till 
att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen återkommer till 
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utskottet för stöd och strategi i januari för att bereda frågan 
ytterligare.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om utskottet för stöd och strategi kan besluta 
enligt Irja Gustafssons (S) ändringsförslag och finner att 
förslaget godkänns.  

_____ 

 
För åtgärd: 

Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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