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Plats och tid

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Nora (Teams)
2021-04-23 kl: 9.00-12.06

Ordinarie

Anders Ceder (S) Ordförande Lindesberg D
Allan Myrtenkvist (S) Hällefors D
Olle Samuelsson (C) Hällefors D
Sven-Erik Larsson (M) Lindesberg D
Niklas Hermansson (C) Ljusnarsberg D
Jan Rylander (NP) Nora D
Hans Knutsson (S) Nora D
Stefan Eriksson (S) D ers Jonas Kleber (C) Lindesberg
Mattias Svedberg (S) D ers Ewa-Leena Johansson (S) Ljusnarsberg

Tjänstgörande ersättare

Kent Hiding (KD) Lindesberg D

Ersättare

D = Närvaro digitalt F = Närvaro fysiskt

Marie Bergsten, sekreterare F
Ola Westin, förbundschef D
Mattias Sjöberg, ekonomichef F § 40-47
Markus Orre, VA-chef D § 43, 58
Lisa Sundell, arbetsledare VA D § 43
Håkan Blaxmo, trafikingenjör D § 59
Anette Persson, controller Lindesbergs kommun D § 60

Övriga deltagande

Stefan Eriksson (S)

Utses att justera
Justeringens

Kansliet Nora 2021-04-27

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

..................................................................................

Paragrafer

Marie Bergsten
Ordförande

..................................................................................
Anders Ceder

Justerande

...........................................……………………………
Stefan Eriksson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Sammanträdesdatum

2021-04-23

Datum för
anslags uppsättande

Datum för

2021-04-28

anslags nedtagande

2021-05-19

Förvaringsplats
för protokollet

Samhällsbyggnadsförbundets kansli

Underskrift

................................................................................:.
Marie Bergsten

§ 40-62
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§ 40

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
______

Justerares sign
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§ 41

Ledamöternas övriga frågor
Fråga från Ewa-Leena Johansson (S):
-Fråga gällande vinterväghållning 2020
Besvaras på beredningen den 28 maj 2021.

-Tyngre transporter på det kommunala vägnätet
Besvaras på beredningen den 28 maj 2021.
_______
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§ 42

Godkännande deltagande på distans
Direktionens beslut
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans under
dagens sammanträde på grund av covid-19.
______

Justerares sign
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SBB2021-365

§ 43

Utökning av tjänster inom VA-avdelningen, anläggare
Direktionens beslut
Beslutar om utökning av två tjänster som anläggare inom VA-avdelningen
samt enligt Mattias Svedbergs (S) yrkande att en utvärdering utförs 20220630.

Beskrivning av ärendet
VA-avdelningen är i behov att förstärka personalstyrkan på VA-ledningsnät, för
att säkra drift och framför allt beredskapsorganisationen.
Utökning av anläggare nr 1:
VA är idag fyra anläggare i drift och fem anläggare på beredskap (en dagman)
varav en är entreprenör, som avropas från ramavtal ”schakt och transport”.
I och med uppsägningen av schakt- och transportavtalet kommer avdelningen
att tappa en anläggare som hos oss jobbar i driften och på beredskap. Utökning av anläggare skulle innebära att den anläggare som avropats på drift och
beredskap sedan flera år tillbaka, ersätts av en tillsvidareanställning.
Utökningen av denna tjänst är till förbundets fördel inklusive fordon.
Total lönekostnad anläggare: ca 516 000 kr/år med en månadslön på 31 000kr
Total lönekostnad entreprenör: ca 894 000 kr/år exkl. moms enligt avtal 2021
(Utöver detta tillkommer beredskapskostnader, där även detta är till förbundets
fördel)
Utökning av anläggare nr 2:
Utifrån den bemanningen enligt ovan stycke är anläggare nr två en förstärkning för att klara av eventuella sjukdomsfall, semesterplaneringar samt att
kompetens och resurser tryggas oberoende av avtal.
Enligt erfarenhet av tidigare år är våra investeringsbehov stora och kommer så
förbli.
Förnyelseplaneringen visar att det är kostnadseffektivt att driva projekt i egenregi med egen personal. Anläggare nr två kommer till största del finansieras
via investeringsprojekt, samt den besparingen som görs i anläggare nr ett.
Förslaget att anställa två anläggare är därmed kostnadsneutralt.
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Förslag till beslut
Direktionen beslutar om utökning av två tjänster som anläggare inom VAavdelningen
Förslag till beslut under mötet
Mattias Svedberg (S) yrkar på att en uppföljning av organisationsförändringen
inom VA görs 220630.
______
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SBB2021-432

§ 44

Driftuppföljning 20210331 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Direktionens beslut
Beslutar att driftuppföljning t o m 20210331 godkänns och skickas till
medlemskommunerna för kännedom.

Beskrivning av ärendet
Driftuppföljning t o m 20210331 för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och
Lindesbergs kommun.
För ärendet aktuella handlingar
Driftuppföljning per medlemskommun.

Verksamhet
(Belopp i tkr)

Gemensamt

Utfall 2021-03-31
Intäkt Kostnad Resultat
7 087

7 888

Budget 2021
Intäkt Kostnad Resultat

-801

32 568

32 568

Prognos 2021
Avvikelse
Intäkt Kostnad Resultat

0

32 568

32 568

0

0

Skattefinansierat
Gata/Park/Idrott

20 816

22 185

-1 369

103 194

103 194

0

103 194

103 194

0

0

- varav Gata trafik
- därav vinter
- varav Park
- varav Idrott

12 538
0
4 771
3 507

14 431
6 059
4 370
3 384

-1 893
-6 059
401
123

62 688
0
25 006
15 500

62 688
11 509
25 006
15 500

0
-11 509
0
0

62 688
0
25 006
15 500

62 688
11 509
25 006
15 500

0
-11 509
0
0

0
0
0
0

Lokalvård
Summa

11 334
32 150

11 025
33 210

309
-1 060

48 813
152 007

48 813
152 007

0
0

48 813
152 007

48 813
152 007

0
0

0
0

Avgiftsfinansierat
Återvinning
Vatten och avlopp
Summa

8 784
31 862
40 646

11 460
33 672
45 132

-2 676
-1 810
-4 486

63 327
153 566
216 893

63 727
150 866
214 593

-400
2 700
2 300

63 327
153 566
216 893

63 727
150 866
214 593

-400
2 700
2 300

0
0
0

Totalt

79 883

86 230

-6 347

401 468

399 168

2 300

401 468

399 168

2 300

0

_______
Delges för kännedom:
Hällefors kommun
Nora kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
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SBB2021-433

§ 45

Investeringsuppföljning 20210331 Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen
Direktionens beslut
Investeringsuppföljning 20210331 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
godkänns och skickas till medlemskommunerna för kännedom.

Beskrivning av ärendet
Investeringsuppföljning t o m 20210331 för Hällefors, Nora,
Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun.

För ärendet aktuella handlingar
Investeringsuppföljning per medlemskommun.
_____

Delges för kännedom:
Hällefors kommun
Nora kommun
Ljusnarsbergs kommun
Lindesbergs kommun
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SBB2018-929

§ 46

Kommentarer, revisionsgranskning av förändring av förbundets
förvaltningsorganisation
Direktionens beslut
Beslutar att godkänna förslag till kommentarer, revisionsgranskning av
förändring av förbundets förvaltningsorganisation.
Beskrivning av ärendet
Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen rekommenderar direktionen följande utifrån granskningens slutsatser:
•

Fastställa mål för det fortsätta arbetet för att tydliggöra vad man vill uppnå och
vilka värden man vill utveckla i förhållande till nuläge. Detta även för att kunna
följa upp och utvärdera organisationen och de effekter organisationsförändringen ger på sikt.

•

Upprätta en plan för det fortsätta arbetet för att säkerställa att det inte stannar
av och att identifierade processer och utvecklingsområden utvecklas. Detta för
att ytterligare öka tydligheten i styrning och uppföljning av förbundets verksamhet.

•

Utveckla förbundets målstyrningsprocess för att än tydligare peka ut riktningen
var organisationen är på väg.

Kommentarer
Inför omorganisationen tog förbundets tjänstemannaorganisation fram en
projektplan som inbegrep förslag till ny organisationsmodell på förslag av
KPMG:s rådgivande, riskanalys och gränsdragningsutredning för att säkerställa att inga ansvar föll mellan stolarna mellan den gamla och nya
organisationen. Ett antal steg identifierades i projektplanen från att informera
direktion och fackliga parter till att informera medarbetare om förändringarna i
organisationen till att ändra i kritiskt verksamhetssystem rörande ekonomi och
personal. Vidare togs en ny uppdragsbeskrivning fram för samtliga chefer i den
nya organisationen. Direktionen konstaterar att projektplanen till stora delar
hölls och att omorganisationen genomfördes i tid.
Direktionen delar dock revisorernas slutsatser och rekommendationer.
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Att följa upp organisationsförändringen och dess effekter på sikt blir dock svårt,
då den gamla organisationen inte följdes upp nämnvärt. Här finns alltså inget
att mäta emot. Den nya organisationen ska dock följas upp bättre.
Direktionen gav på sitt möte i mars 2021 förbundschefen i uppdrag att
förtydliga direktionens interna budgetprocess. Det ser vi som ett naturligt steg i
utvecklingen för den nya organisationen. Vidare har förbundet sedan tidigare
uppdraget från direktionen att inleda ett mål-, nyckeltal- och uppföljningsarbete
under våren 2021 för att öka just tydligheten i styrning och uppföljning. Ett
arbete som direktionen kommer ta ställning till under 2021.
För ärendet aktuella handlingar
Revisionsgranskning av förändring av förbundets förvaltningsorganisation
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att godkänna förslag till kommentarer, revisionsgranskning av förändring av förbundets förvaltningsorganisation.
_______

Delges för åtgärd:
Revisionen
KPMG
Delges för kännedom:
Hällefors kommun
Nora kommun
Ljusnarsbergs kommun
Lindesbergs kommun
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SBB2020-774

§ 47

Begäran om ekonomiska medel för att utreda befintliga
VA-verksamhetsområden i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg
och Nora kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg
och Nora kommun att besluta att ge VA-avdelningen skattefinansierade
ekonomiska medel för att uppdraga åt konsult att ta fram GIS-underlag och
fastighetslistor, vilka ska användas som underlag till beslutsunderlag för fastställande av verksamhetsområdesbeslut i enlighet med lag (2006:412) om allmänna vattentjänster för alla områden där allmänna Va-anläggningar i dagsläget finns utbyggda.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsområden utgör grunden för hela
den kommunala VA-verksamheten.
Det är endast inom verksamhetsområdena som lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster gäller. Den lag som reglerar skyldigheter och rättigheter för såväl kommun, huvudman och fastighetsägare. Av vattentjänstlagen följer även
att kommunernas beslutade ABVA och Va-taxor endast gäller inom verksamhetsområdena.
Enligt vattentjänstlagen 7 § ska det framgå vilka fastigheter som ett verksamhetsområdesbeslut omfattar. Detta görs tydligast med en fastighetslista och
tillhörande kartunderlag.
I dagsläget har förbundet endast tillgång till verksamhetsområdesbeslut som
tagits efter förbundets bildande år 2003. De kartunderlag från före år 2003 som
förbundet fått från kommunerna kan inte verifieras med verksamhetsområdesbeslut tagna i kommunfullmäktige.
Det är kommunerna (kommunfullmäktige), inte VA-huvudmannen, som bär
ansvaret för att beslut om verksamhetsområden finns antagna, och vilka uppfyller vattentjänstlagens krav på tydlighet och tillgänglighet. VA-kollektivens
medel får endast användas inom av kommun beslutade verksamhetsområden.
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På grund av verksamhetsområdesbeslutens juridiska tyngd enligt vattentjänstlagen 6 §, i kombination med dagens situation där tillgång till många beslut
saknas, vill VA-avdelningen uppmärksamma kommunerna kring
problematiken och ge förslag till lösning.
Den lösning VA-avdelningen har funnit mest lämplig för detta, är att lägga ut
uppdraget till en konsult, genom att presentera en offertförfrågan till de konsulter som VA-avdelningen har ramavtal med inom för uppdraget lämplig avtalsgrupp.
Kostnaden för uppdraget uppskattas uppgå till 1 150 000 kr exkl. moms inklusive konsultkostnad, kostnad för VA-avdelningens merarbete och andra oförutsedda kostnader. Kostnaden fördelas procentuellt mellan de fyra kommunerna enligt kommunnyckelns värden.
För Hällefors kommun innebär det en total uppskattad kostnad om 175 000 kr.
För Lindesbergs kommun innebär det en total uppskattad kostnad om
589 000 kr.
För Ljusnarsbergs kommun innebär det en total uppskattad kostnad om
118 000 kr.
För Nora kommun innebär det en total uppskattad kostnad om 268 000 kr.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora kommun att besluta att ge VA-avdelningen skattefinansierade ekonomiska medel för att uppdraga åt konsult att ta fram GIS-underlag
och fastighetslistor, vilka ska användas som underlag till beslutsunderlag för
fastställande av verksamhetsområdesbeslut i enlighet med lag (2006:412) om
allmänna vattentjänster för alla områden där allmänna Va-anläggningar i dagsläget finns utbyggda.
________

Delges för åtgärd:
Hällefors kommun KF
Nora kommun KF
Lindesbergs kommun KF
Ljusnarsbergs kommun KF
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SBB2021-336

§ 48

Upphävande av beslut 2015-04-14 KF§91 Hällefors kommun,
2014-05-20 KS§99 Lindesbergs kommun, 2014-06-11 KF§94 Nora
kommun och 2015-05-12 KF§39 Ljusnarsbergs kommun om
anslutning utanför verksamhetsområde för VA
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Nora och
Ljusnarsbergs kommun att upphäva beslut 2015-04-14 KF§91 Hällefors
kommun, 2014-05-20 KS§99 Lindesbergs kommun, 2014-06-11 KF§94 Nora
kommun och 2015-05-12 KF§39 Ljusnarsbergs kommun.
Beskrivning av ärendet
VA-avdelningen har genom utbildning de senaste åren fått information om att
beslut 2015-04-14 §91 Hällefors kommun, 2014-05-20 KS§99 Lindesbergs
kommun, 2014-06-11 KF§94 Nora kommun och 2015-05-12 KF§39 Ljusnarsbergs kommun inte är juridiskt korrekt. Endast kommunfullmäktige i respektive
kommun kan fatta beslut om att fastighet ska ingå i verksamhetsområde för
allmänt VA och detta ska ske innan fastigheten ansluts till det kommunala Vanätet.
För ärendet aktuella handlingar
Protokollsutdrag BKT2014-123, Anslutning av fastighet till det kommunala
Va-nätet utanför verksamhetsområde samt mindre utvidgning av VAverksamhetsområde
2015-04-14 KF§91 Hällefors kommun,
2014-05-20 KS§99 Lindesbergs kommun
2014-06-11 KF§94 Nora kommun
2015-05-12 KF§39 Ljusnarsbergs kommun

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg,
Nora och Ljusnarsbergs kommun att upphäva beslut 2015-04-14 KF§91 Hällefors kommun, 2014-05-20 KS§99 Lindesbergs kommun, 2014-06-11 KF§94
Nora kommun och 2015-05-12 KF§39 Ljusnarsbergs kommun.
_______
Delges för åtgärd:
Hällefors kommun KF
Nora kommun KF
Lindesbergs kommun KF
Ljusnarsbergs kommun KF
Justerares sign
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SBB2021-265

§ 49

Remissyttrande, Medborgarförslag om upprustning av och
området runt vattentornet i Fellingsbro
Direktionens beslut
Beslutar att anta föreslag till yttrande som svar på medborgarförslag till
Lindesbergs kommun.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har till Lindesbergs kommun (KS 2020/293) inkommit
med förslag på upprustning av Fellingsbro vattentorn samt närliggande område för att öka attraktiviteten som bostads- och besöksort. Medborgarförslaget framhåller att vattentornet bör målas om som exempelvis någon typ av
karta eller ansikte och belysas, närliggande område städas och saneras från
klotter. Dessutom ges förslag på att närområdet runt vattentornet uppdateras
med stigar, belysning och bänkar.
Yttrande önskas senast 20210516.

Yttrande från VA och Park
Vattentornet i Fellingsbro är beläget på fastighet Kvasta 1:46. Området är
detaljplanerat. Dagens ”parkmark” har varit en skogsdunge redan i Häradsekonomiska kartan. I skogsbruksplanen ligger ytan med åtgärd ”naturvårdshuggning” eller ”ingen åtgärd”. Detaljplan i södra delen ändrades 1967 för att
bättre kunna anlägga en gångstig från Hemvägen. Detta blev dock inte gjort.
Att anlägga gångvägar, möblera med parksoffor och förser området med
belysning behöver tas upp i kommunens budgetplan om så önskas. En
asfalterad gångväg (2,2 m bred) med belysning kostar för 250 m genom
området ca 650 tkr. Enklare varianter utan belysning och utan vinterväghållning är billigare.
Gestaltning av ”klotet” är mer en fråga för stadsarkitekten. Innan någon
process dras igång bör dock budgetmedel avsättas för en konstnärlig gestaltning.
Fastigheten Kvasta 6:6 har överförts från kommunala bolag till kommunen.
Det är oklart hur driftuppdraget på kvartersmark ser ut.
Det rekommenderas att ta med medborgarförslaget till ett framtida arbete för
en grön sektors planering/grönplan och till den fördjupade översiktsplanen för
Fellingsbro.
Justerares sign
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Vattentornet i Fellingsbro är i behov av utvändigt underhåll, vilket VAavdelningen bedömer troligen kan ske om ca 5 år. Huruvida det räcker med
tvätt av tornet, eller om även blästring och målning behövs, måste utredas tillsammans med vilka kostnader detta medför. Åtgärden fördyras av tornets utformning. VA-kollektivet får inte belastas av kostnader för andra åtgärder i området, åtgärderna får inte heller riskera att påverka vattentornets status, åtkomst eller skalskydd negativt.

För ärendet aktuella handlingar
Medborgarförslag (KS 2020/293)

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta föreslag till yttrande som svar på medborgarförslag till Lindesbergs kommun.

_______
Delges för åtgärd:
Lindesbergs kommun
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SBB2021-259

§ 50

Remissyttrande, Medborgarförslag om belysning utmed
promenad- och cykelleden Råsvalsleden Lindesberg
Direktionens beslut
Beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag om
belysning utmed promenad- och cykelleden Råsvalsleden Lindesbergs
kommun.

Beskrivning av ärendet
Remiss gällande Medborgarförslag inkommet till Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen för yttrande, senast 20210516.
”Råsvalsleden är en promenad/cykelled som skulle kunna utnyttjas bättre året
runt om det fanns belysning. Eftersom det inte är bebyggelse i omgivningen
finns det inget som lyser upp leden. Som en länk mellan Guldsmedshyttan och
Storå istället för att behöva korsa den allt mer trafikerade riksväg 50 borde
man göra den mer tillgänglig även de mörka årstiderna. Dessutom en bra förlängning av elljusspåret som ligger i anslutning till leden. Detta skulle gynna
motionärer, hundägare, cyklister och alla som rör sig mellan StoråGuldsmedshyttan.”

Yttrande från belysningsenheten
Kommunstyrelsen i Lindesberg bör diskutera ambitionsnivån samt utreda
ansvarsfrågan gällande Råsvalsleden och därefter avropa eventuella uppdrag
från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
Kostnadskalkyl nyinvestering belysning 2,6 km 1 mkr.

För ärendet aktuella handlingar
Remiss, Medborgarförslag
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Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag om belysning utmed promenad- och cykelleden Råsvalsleden Lindesbergs kommun.
______
Delges för åtgärd:
Lindesbergs kommun
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SBB2020-703

§ 51

Yttrande, medborgarförslag ytterbelysning vid Svartviks
gruvområde Ställdalen Ljusnarsbergs kommun
Direktionens beslut
Beslutar att anta förslag till yttrande gällande medborgarförslag om
ytterbelysning vid Svartviks gruvområde Ställdalen Ljusnarsbergs kommun.

Beskrivning av ärendet
Ljusnarsbergs kommun önskar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens
yttrande gällande inlämnat medborgarförslag.
I förslaget anges att befolkningen vid Svartvik ökat från 1994 och det föreligger
ett behov av ytterbelysning i området. Tidigare har det funnits en lyktstolpe,
denna har dock tagits bort. Nu finns behov av ett flertal lyktstolpar.

Yttrande från belysningsenheten
Förutsättningar för Svartviksvägen Enskild väg. Svartviksvägen väg 795 är en
statlig väg. Markytorna är inte kommunal mark. Kostnadskalkyl är bifogad
enligt krav, VGU, vägar och gators utformning.
Kostnadskalkyl för belysning på enskild väg ca 148tkr. Kostnadskalkyl för
statlig väg ca 355tkr.
Belysningsenheten förordar inte nybyggnad av vägbelysning enligt medborgarförslag.
För ärendet aktuella handlingar
Medborgarförslag
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslag till yttrande gällande medborgarförslag om
ytterbelysning vid Svartviks gruvområde Ställdalen Ljusnarsbergs kommun.
______
Delges för åtgärd:
Ljusnarsbergs kommun

Justerares sign
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SBB2021-264

§ 52

Remissyttrande, Medborgarförslag om belysning och
informationsskylt av gamla Kungsvägen i Fellingsbro, Lindesbergs
kommun
Direktionens beslut
Beslutar att anta förslag till remissyttrande vilket innebär att
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår Lindesbergs kommun att
undersöka möjligheterna att märka upp Kungsvägen i kommunens nämnd
med ansvar för kulturfrågor.
Beskrivning av ärendet
Remiss gällande medborgarförslag från Lindesbergs kommun till Samhällsbyggnadsförbundet för yttrande. Svar önskas senast 20210516.
Medborgaren föreslår att lyfta fram Kungsvägen som passera Fellingsbro där
kungarna red på sin Eriksgata. Vägen ska lyftas fram genom röjning, skyltning,
belysning, mm.

Bakgrund
Kungsvägen är en gammal landsväg som finns med i Häradsekonomiska
kartan. Landsvägen är än idag statlig väg och trafikeras. Delsträckor där
dagens väg har rätats ut kan anas i landskapet och den gamla vägbanken
syns på en del ställen.
Där Kungsvägen passerar kommunal mark är staten väghållare. Övriga
sträckor är i privat ägo och bitar av den gamla vägsträckningen har införlivats
i åkrarna.
Förbundets driftåtagande inom sträckning för vägen är ytterst begränsade.
Stenvalvsbron över Ässingån finns med i förbundets broregister, ansvaret för
bron är dock oklart eftersom merparten av bron ligger på en privat fastighet.
Iordningställande, driftåtagande och skyltning kräver markägarens tillstånd.
Eftersom förslagen område mellan stenvalvsbron och ”Krakow” ligger utanför
förbundets driftuppdrag.
Att förse delar av vägsträckning med belysning är kostsamt och grävning kan
innebära ingrepp i fast fornlämning.
De mest intressanta vägsträckningar ligger öster och väster om Fellingsbro.
Eftersom förslaget lyfter fram den kulturhistoriska betydelsen bör frågan
behandlas av kommunens kulturchef. Det rekommenderas att kommunen
behandlar frågan i ansvarig nämnd.
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Yttrande från park
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår att Lindesbergs kommun
undersöker möjligheterna för att märka upp Kungsvägen i kommunens nämnd
med ansvar för kulturfrågor.
För ärendet aktuella handlingar
Medborgarförslag
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande vilket innebär att
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår Lindesbergs kommun att
undersöka möjligheterna att märka upp Kungsvägen i kommunens nämnd
med ansvar för kulturfrågor.
_____
Delges för åtgärd:
Lindesbergs kommun
Justerares sign
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SBB2021-263

§ 53

Remissyttrande, Medborgarförslag om att göra Fellingsbro mer
attraktivt som bostadsort inom Samhällsbyggnadsförbundets
verksamhetsområde, Lindesbergs kommun
Direktionens beslut
Beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag
om att göra Fellingsbro mer attraktivt som bostadsort inom
Samhällsbyggnadsförbundets verksamhetsområde.
Beskrivning av ärendet
Remiss gällande medborgarförslag från SPF och PRO i Fellingsbro, Lindesbergs kommun. Kommunen önskar svar senast den 30 april 2021.
Förslaget innehåller förslag på önskemål om åtgärder som ökar Fellingsbros
attraktionskraft.

Yttrande från gata/ trafik
Punkt 1
”Kontrollera regelbundet, gärna en gång per månad, kommunens parkeringsplatser och forsla bort bilvrak”
Parkeringsövervakning sker regelbundet i Fellingsbro och inom Lindesbergs
kommun, kommunen är dock till ytan stor och har flera samhällen vilket gör att
tiden på respektive ort blir begränsad. En diskussion om utökad parkeringsövervakning sker för att klara av ökade krav.
Punkt 2
”Kontrollera samtidigt felparkerade bilar på bland annat Torgvägen. Vintertid
hindrar de snöröjningen och försvårar framkomligheten för bland annat skolbussarna.”
Se svar punkt 1.
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Punkt 3
”Ersätt de upphöjda farthindren på Idrottsvägen vid Ekbackens skola med
hastighetsbegränsning till 30 km/ h.”
En hastighetsöversyn ska genomföras i Fellingsbro och en hastighetssänkning
förbi Ekbackens skola till 30 km/h, kommer att genomföras under året.
Punkt 4
”Sätt upp skylt för återvändsgatan på Hemvägen vid FMAB eftersom Sparstavägen är förbjuden för biltrafik förbi Ekbackens skola och Ekgården.”
Vägmärke för återvändsgata ska sättas upp snarast.

Punkt 5
”Installera gatubelysning på cykelvägen från Ängebykyrkan fram till Hästskovägen och sista delen av Magnivägen. Sträckan är inte längre än 250 m men
är viktig för såväl cyklister som gående.”
Förutsättningar, kommunal mark och väg. GC väg, väghållare saknas i VAbanken.
Föreslår nybyggnad av väg och gatubelysning enligt medborgarförslaget.
Kostnadskalkyl för nyinvestering av belysning enligt medborgarförslag
ca 80 tkr.
Som synergi föreslås reinvestering på befintlig belysning anslutningspunkter.
Kostnadskalkyl för reinvestering ca 30 tkr.
Se bifogad kartskiss.

Punkt 6
”Upprätta en plan över hur och när gator med dålig vägbeläggning ska åtgärdas.”
Under 2020 utfördes en inventering av beläggningen i hela gatunätet i Lindesbergs kommun och därefter har det upprättats ett beläggningsprogram som
beräknar vilka gator som ska prioriteras samt när det är aktuellt att belägga,
under en 10 års period.
Programmet tar bl a. hänsyn till budget, trafikmängd och beräknad restlevnadstid.
Med nuvarande budget så är det planerat att genomföras några beläggningsåtgärder i stort sett varje år med start 2022 i Fellingsbro.
Men hur mycket förbundet kan göra och vilka gator, är helt beroende på vilken
budget vi får samt att det ska ske en gemensam planering med bl a, VA och
andra ledningsägare då det kan finnas planerade åtgärder som måste genomföras först.
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För ärendet aktuella handlingar
Remiss medborgarförslag
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande
medborgarförslag om att göra Fellingsbro mer attraktivt som bostadsort
inom Samhällsbyggnadsförbundets verksamhetsområde.

_____
Delges för åtgärd:
Lindesbergs kommun
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SBB2021-261

§ 54

Remissyttrande, Medborgarförslag om röjning framtagning
utsmyckning av kapellruinen i Djupdalen vid Käglans motionsspår,
Lindesbergs kommun
Direktionens beslut
Beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande röjning, framtagning och
utsmyckning av kapellruinen i Djupdalen vid Käglans motionsspår Fellingsbro,
Lindesbergs kommun.

Beskrivning av ärendet
Remiss gällande medborgarförslag inkommet från Lindesbergs kommun till
Samhällsbyggnadsförbundet. Yttrande önskas senast 20210516.
En kapellruin i anslutning till motionsspåret i Käglanområdet, föreslås för
röjning och utsmyckning. Området ser ut att ligga i ett statligt naturreservat och
förvaltas av Länsstyrelsen. Förslagsställaren bör därmed vända sig till berörd
instans.

För ärendet aktuella handlingar
Medborgarförslag till Lindesbergs kommun

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande röjning, framtagning och utsmyckning av kapellruinen i Djupdalen vid Käglans motionsspår
Fellingsbro, Lindesbergs kommun.
______
Delges för åtgärd:
Lindesbergs kommun
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SBB2021-260

§ 55

Remissyttrande, Medborgarförslag om att skapa en grillplats
med bord och bänkar samt vindskydd vid Käglans motionsspår i
Fellingsbro, Lindesbergs kommun
Direktionens beslut
Beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag om att
skapa en grillplats med bord och bänkar samt vindskydd vid Käglans motionsspår i Fellingsbro, Lindesbergs kommun.
Beskrivning av ärendet
Remiss gällande medborgarförslag inkommet till Samhällsbyggnadsförbundet
för yttrande. Kommunen önskar svar senast 20210531.
Förslaget innebär att man önskar en plats i anslutning till motionsspåret i
Käglanområdet, en grillplats med bord och bänkar samt vindskydd.

Yttrande från Naturvård
Kommunen äger inte marken, har inte anlagt spåren och ansvarar inte heller
för spåren. Förbundet föreslår att förslagsställaren uppmärksammas på
möjligheten att söka LONA-bidrag. Om någon förening lägger ner ideellt arbete
på detta kan de söka LONA-bidrag hos Länsstyrelsen. Denna ansökan ska då
gå genom kommunen.

För ärendet aktuella handlingar
Medborgarförslag till Lindesbergs kommun
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag om att skapa en grillplats med bord och bänkar samt vindskydd vid
Käglans motionsspår i Fellingsbro, Lindesbergs kommun.
_____

Delges för åtgärd:
Lindesbergs kommun
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§ 56

Redovisning av delegationsbeslut
Direktionens beslut
Beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.
Anmälda delegationsbeslut 20210319-20210318
Avskrivning VA nr 202-282
Avskrivning renhållning nr 258-386
Avskrivning Mindre belopp nr 42-61
Amorteringsplan 10-13
Anställningsavtal 11-27
Timrapporter 34-74

SBB2021-417-2
SBB2021-416-1
SBB2021-376-2
SBB2021-350-2
SBB2021-341-2
SBB2021-211-4
SBB2021-414-1
SBB2021-012-116
SBB2021-012-115
SBB2021-012-114
SBB2021-012-113
SBB2021-012-112
SBB2021-381-3
SBB2021-386-2
SBB2021-012-111
SBB2021-012-110
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Delegationsbeslut, yttrande Dispenstransport TRV
2021/36866
Delegationsbeslut Överenskommelse
Delegationsbeslut parkeringstillstånd LE, Vedevåg
Delegationsbeslut parkeringstillstånd UO, Hällefors
Delegationsbeslut parkeringstillstånd CL, Guldsmedshyttan
Delegationsbeslut parkeringstillstånd NH, Hällefors
Delegationsbeslut, överenskommelse lönevillkor
HR/kanslichef
Uppdaterat Delegationsbeslut 685086 grävtillstånd
Kungsg.31 Bytesg. 5 Lindesberg
Delegationsbeslut 685114 Grävtillstånd Gjutarevägen
4+6+11, Guldsmedshyttan
Delegationsbeslut 685112 Grävtillstånd för Björnstigen
9+14, Frövi
Delegationsbeslut 685113 Grävtillstånd för Jaktstigen
11+12+20, Frövi
Delegationsbeslut 685115 Grävtillstånd för Hammarvägen
67, Hällefors
Delegationsbeslut Yttrande dispenstransport TRV
2021/19737
Delegationsbeslut, Dispenstransport TRV2021/19732
Delegationsbeslut 685090 Grävtillstånd Hitorp Klöverv,
Näverv, Mossvägen Nora
Delegationsbeslut Grävansökan, Lindagatan 2, Lindesberg
(Fiberarbete) - Transtema
Protokollsutdrag till
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SBB2021-012-107
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SBB2021-012-105
SBB2021-364-3
SBB2021-388-2
SBB2021-012-104
SBB2021-012-103
SBB2020-796-5

SBB2021-012-102
SBB2021-012-101
SBB2021-012-100
SBB2021-012-99
SBB2021-012-98
SBB2021-012-97
SBB2021-012-96
SBB2021-012-95
SBB2021-012-94
SBB2021-374-4
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Delegationsbeslut 685086 grävtillstånd Kungsgatan 5 Lindesberg
Delegationsbeslut Grävansökan, Torphyttevägen 29, Lindesberg (Fiberarbete) - Transtema
Delegationsbeslut 685046 Grävtillstånd: Rävbergsvägen
17, Nora
Delegationsbeslut 685108 Grävtillstånd: Bondegatan 3,
Nora
Delegationsbeslut 685109 Grävtillstånd: Limstensgränd 9,
Nora
Delegationsbeslut yttrande om tung och bred transport
TRV 2021/28800
Delegationsbeslut, yttrande gällande transportdispens
tung och bred transport, TRV 2021/33538
Delegationsbeslut Grävtillstånd 685105 Hälleforsvägen
Gyttorp
Delegationsbeslut, akut grävtillstånd 685106, Stråssavägen
1, Storå
Delegationsbeslut, avtal nr 42021001, inkoppling utanför
verksamhetsområde för enstaka fastighet, Högfors 6:14
Ljusnarsbergs kommun
Delegationsbeslut 685066 grävtillstånd Grävlingsvägen 2
Hällefors
Delegationsbeslut 685067 grävtillstånd Kronhagsvägen 4
Hällefors
Delegationsbeslut 685068 grävtillstånd Hurtigvägen 21
Hällefors
Delegationsbeslut 685069 grävtillstånd Svängstavägen 20
Hällefors
Delegationsbeslut 685070 grävtillstånd Knut Holms väg 6
Hammarn
Delegationsbeslut 685073 Grävtillstånd: Åstigen 31, Lindesberg
Delegationsbeslut 685076 Grävtillstånd: Bergrensvägen 3,
Hällefors
Delegationsbeslut 685078 Ansökan Grävtillstånd
Rådstugugatan Skojarbacken Nora
Delegationsbeslut 685060 Grävtillstånd parkering Prästgatan Bryggeriet Nora
Delegationsbeslut, SBB2021-374-yttrande över Café Trettiosjuan ABs ansökan A188.666/2021 hos polisen om tillstånd att anordna Uteservering vid Kungsgatan 37 Lindesberg 2021
Protokollsutdrag till
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SBB2021-351-2

SBB2021-012-93
SBB2021-012-92
SBB2021-012-91
SBB2021-360-2

SBB2021-352-2
SBB2021-346-2
SBB2021-012-90
SBB2021-012-89
SBB2021-012-88
SBB2021-012-87
SBB2021-330-2
SBB2021-293-2
SBB2021-171-1
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Delegationsbeslut, godkänd trafikanordningsplan, Kolmätaregatan Nora
Delegationsbeslut, SBB2021-351-yttrande över Saim
Akcays ansökan A132.191/2021 hos polisen om tillstånd
att anordna uteservering vid Restaurang Rhodos Prästgatan 8 Nora 2021
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685039 Kolmätaregatan 5
+ 11A, Nora
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685087 Älvestorpsvägen
9, Nora
Delegationsbeslut grävtillstånd 685079 Smedjegatan 15
Lindesberg
Delegationsbeslut, trafikanordningsplan, Älvestorpsvägen
9 Nora Nyläggning flödesmätarbrunn 20210329-20210529
Delegationsbeslut, Godkänd TA-plan Lindagatan 2, Lindesberg
Delegationsbeslut, Godkänd TA-plan Torphyttevägen 29
Delegationsbeslut Akut Grävtillstånd: 685091 FilargatanBanmästarevägen, Kopparberg
Delegationsbeslut Akut Grävtillstånd 685088 Granstigen Norra Bangatan Frövi
Delegationsbeslut Grävtillstånd: Elzwiks väg 1, Guldsmedshyttan
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685074 Granstigen 27,
Frövi
Delegationsbeslut parkeringstillstånd AP, Guldsmedshyttan
Delegationsbeslut parkeringstillstånd WA, Grythyttan
Delegationsbeslut, Tilldelningsmeddelande i upphandling
SBB2021-171: Utbyggnad av GC-bana vid Siggebohyttevägen i Lindesberg

SBB2021-331-2

Delegationsbeslut, SBB2021-331-yttrande över Genco i
Lindesberg ABs ansökan A146.508/2021 hos polisen om
tillstånd att anordna Uteservering vid Bytesgatan 15 Lindesberg 2021

SBB2021-338-2

Delegationsbeslut, SBB2021-338-yttrande över Hällefors
Bokhandel ABs ansökan A170.943/2021 hos polisen om
tillstånd att anordna Uteservering Sikforsvägen 32 Hällefors. 2021

SBB2021-012-86

Delegationsbeslut 685042 Kompletterat Grävtillstånd för
Vargtorpsvägen och Rättarvägen
Delegationsbeslut, utlämnande av anbudshandlingar, ny
gc-bro vid Lerkesån i Nora

SBB2020-640-2
Justerares sign
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Delegationsbeslut grävtillstånd 684943, 685016, 685018,
685019, 685021 i Fellingsbro
Delegationsbeslut yttrande gällande ansökan om timmerupplag, på fastighet Björksund 1:4, inom vattenskyddsområde för Sand vattentäkt
Delegationsbeslut SBB2021-333-yttrande över Göni Cafe &
Bageri ABs ansökan A172.584/2021 hos polisen om tillstånd att anordna Uteservering vid Cafe DaCapo Borgmästaregatan 19 Nora 2021

SBB2021-332-2

Delegationsbeslut SBB2021-332-yttrande över California
Cafes Kungsgatan 8 Nora ansökan A176.406/2021 hos
polisen om tillstånd att anordna Uteservering 2021

SBB2021-012-84

Delegationsbeslut Grävtillstånd 684989 Byvägen 11 Ås och
684975 Sligvägen 4, 684986 Knostervägen 3, Striberg VSF
Delegationsbeslut 684981, 684985, 684988 Nora, 684974
Samråd Nora
Delegationsbeslut Grävtillstånd 684982, 684983, 684983,
684987 - Nora
Delegationsbeslut: Grävtillstånd 685043, 685041, 685042,
685040 Kabelskåpsbyten Hitorp Etapp 2 Nora
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685048 Ruddammsgatan
21, Lindesberg
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685047 Tivoligatan 6,
Nora
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685049 Ollonvägen 8,
Lindesberg
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685046 Rådstugugatan 5,
Nora
Delegationsbeslut: grävtillstånd 685034 Bergvägen 13
Hällefors
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685035 Pilvägen 37, Guldsmedshyttan
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685051 Göransvägen 12,
Hällefors
Delegationsbeslut Grävtillstånd: 685050 Björknäsvägen 3,
Guldsmedshyttan
Delegationsbeslut: grävtillstånd 684990 Björkbackavägen
12 Nora
Delegationsbeslut: grävtillstånd 684991 Backtorpsvägen
18 Nora
Delegationsbeslut: grävtillstånd 684992 Aspvägen 13 Nora
Delegationsbeslut: Grävtillstånd 684993 Alvägen 3 Nora

SBB2021-012-82
SBB2021-012-81
SBB2021-012-80
SBB2021-012-79
SBB2021-012-78
SBB2021-012-77
SBB2021-012-76
SBB2021-012-75
SBB2021-012-74
SBB2021-012-73
SBB2021-012-72
SBB2021-012-71
SBB2021-012-70
SBB2021-012-69

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

SBB2021-333-2

SBB2021-012-83

Justerares sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen
SBB2020-640-1
SBB2021-012-68

SBB2021-012-67
SBB2021-303-2
SBB2021-116-3

SBB2021-012-66
SBB2021-012-65
SBB2021-268-2

SBB2021-311-2
SBB2021-311-1
SBB2021-318-2
SBB2021-012-64
SBB2021-012-63
SBB2021-012-62
SBB2021-012-61
SBB2021-302-2

SBB2021-139-5
SBB2021-167-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-23
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Delegationsbeslut, tilldelning ny gc-bro över Lerkesån i
Nora
Delegationsbeslut 685022, 685023 Öppningsanmälningar
för Frövi Skolgatan 8, Näsbybackagatan 10
Delegationsbeslut grävtillstånd 685024 för Källvägen 9
och 685026 för Homossvägen 6 i Rockhammar
Delegationsbeslut, yttrande dispenstransport TRV
2021/20551
Delegationsbeslut, yttrande förslag om permanenta lokala
trafikföreskrifter på väg 834 inom Lindesbergs kommun.
258-12-2021
Delegationsbeslut 685003 Grävtillstånd: Rådmansgatan
12, Nora
Delegationsbeslut 685004 Grävtillstånd: Herrgårdsgatan
14, Nora
Delegationsbeslut, yttrande, ansökan om tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter, Arnessons bygg och
anläggning Ställningsbygge för byte av tak 210308-210419 Smedjegatan 4 Lindesberg A 131.298/2021
Delegationsbeslut, lokal trafikföreskrift 1885 2021-00013,
parkering vid Kristinavägen vid förväntad spontancruising
Delegationsbeslut, lokal trafikföreskrift 1885 2021-00012,
parkering på Kristinavägen vid förväntad spontancruising
Delegationsbeslut, ansökan blomlådor Herrgårdsvägen,
Guldsmedshyttan
Delegationsbeslut 685014 Grävtillstånd Kyllervägen(37)
Hällefors
Delegationsbeslut 685052 Akut Akut Grävtillstånd: Lägervägen 28-30, Ås
Delegationsbeslut 685053 Akut Grävtillstånd: Vannebodagatan 10, Frövi
Delegationsbeslut 685054 Akut Grävtillstånd: Svartälvsvägen 8, Hällefors
Delegationsbeslut SBB2021-302- yttrande över Restaurang
Fenix ansökan A155.662/2021 hos polisen om tillstånd att
anordna uteservering Kungsgatan 21 Lindesberg 2021
Delegationsbeslut Halkolycka Skäret 2021-02-09
Delegationsbeslut uppehåll avfallshämtning 73-110

_______
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§ 57
Meddelanden för kännedom
SBB2020-234-7

Protokollsutdrag Hällefors kommun Kommunstyrelsen §
37 Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska verksamheten 2021. KS 21/00014

SBB2018-929-27

Protokollsutdrag, Revisionsrapport Ks § 75, 2021-03-24,
Ljusnarsbergs kommun

______
Läggs till handlingarna.
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2021-04-23
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SBB2021-365

§ 58

Verksamhetsförändring inom VA
Beskrivning av ärendet
Arbetsgivaren kommer att organisatoriskt flytta tjänsten som Utredare från
tjänstemannagruppen, direkt underställd avdelningschefen, till att istället vara
direkt underställd arbetsledare ledningsnät Ljusnarsberg, Hällefors och Nora.
En riskanalys har genomförts.

_____
Informationen läggs till handlingarna.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-23

33

SBB2021-383

§ 59

Parkeringsövervakning inom Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen
Beskrivning av ärendet
Trafikingenjören vid förbundet har under åren 2017-2021 uppmärksammat att
efterlevnaden av parkeringsregler är bristfällig i Lindesbergs kommun, och en
utökning av övervakningen bör ske.
Utökningen bör leda till att fler parkeringsplatser blir tillgängliga och på så sätt
ökar tillgängligheten för besökande till verksamheter och affärer som är förlagda i centrala Lindesberg.
Utökningen av parkeringsövervakning bör också innebära att drift och underhåll på de kommunala gatorna underlättas, för t ex snöröjning och sandupptagning.
Idag har Lindesbergs kommun 40 timmars övervakning i månaden fördelat på
hela kommunen, med en uttalad inriktning på centralorten Lindesberg och
dess stadskärna.
Trafikingenjören vid Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Gata/Trafik
föreslår med bakgrund till de fakta som framkommit, att parkeringsövervakningen utökas till 20 timmar i veckan från de 10 som är gällande idag. Detta
bör ske under en period av ca 12 månader för att sedan utvärderas om fortsatt
utökad övervakning är nödvändig. Detta kommer att tas med i kommande
upphandling för parkeringsövervakningstjänster.
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Informationen läggs till handlingarna.
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§ 60

Visning Stratsys
Anette Persson från Lindesbergs kommun visar verksamhetssystemet
Stratsys. Detta är ett system som Lindesberg och Nora kommun använder sig
av idag till bl a planering och uppföljning.
______

Informtionen läggs till handlingarna.
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§ 61

Aktuell information från förbundschef
* Schakt- och transportavtalet
_____

Informationen läggs till handlingarna
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SBB2020-358

§ 62

Framtida samverkan (Remiss angående nya styrdokument för
Samhällsbyggnad Bergslagen)
Beskrivning av ärendet
Efter den översyn av ägarstyrningen av kommunalförbundet Samhällsbyggnad
Bergslagen som genomförts av medlemskommunerna, har det nu arbetats
fram ett förslag som innebär en ny styrmodell. Den nya styrmodellen innebär
bland annat en förändrad modell för finansiering av förbundet och dess olika
verksamheter.
För att kunna aktivera den nya styrmodellen krävs beslut om ny förbundsordning som reglerar ägarnas styrning, finansiering, uppföljning och inflytande
över förbundets olika verksamheter.
Direktionen ska lämna en risk- och konsekvensanalys på förslaget till ny
förbundsordning senast den 30 juni 2021.
Extra möte för direktionen är inbokat den 7 maj kl: 9-12, för att diskutera
ärendet.
_______
Informationen läggs till handlingarna.
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Utdragsbestyrkande
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