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Kallelse till Kommunstyrelsen 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunstyrelsen, Tisdag den 15 
juni 2021, kl 09:00. Näset, Lindesbergs kommunhus 

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 Rouzbeh Isa 

Ordförande Sekreterare 

Ledamöter Ersättare 

Bengt Storbacka, ordförande (S) Anders Ceder (S) 

Linda Svahn (S) Joacim Hermansson (S) 

John Omoomian (S) Nafih Mawlod (S) 

Jonas Bernström (S) Elin Axelsson (S) 

Tommy Kragh (S) Sofie Kratz (S) 

Jonas Kleber, v ordförande (C) Marie-Pia Karlsson (C) 

Mathz Eriksson (C) Magnus Storm (C) 

Ulf Axelsson (V) Fredrik Sundén Vessling (V) 

Pär-Ove Lindqvist (M) Jan Hansson (M) 

Lillemor Bodman (M) Göran Gustavsson (M) 

Markus Lundin (KD) Conny Ärlerud (M) 

Nils Detlofsson (L) Inger Griberg (MP) 

Fredrik Rosenbecker (SD) Vakant 

Jari Mehtäläinen (SD) Tommy Lönnström (SD) 

Tom Persson (SD) Björn Larsson (-) 
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Föredragningslista 

Nr. Ärende Dnr 

 Val av justerare 

 

Förslag: Pär-Ove Lindqvist (M) med Jari Mehtäläinen (SD) 
som ersättare. 

 

Kanslienheten fredag den 18 juni 2021. Kl. 11:00 

  

 Beslutsärenden   

1. Godkänna deltagande på distans  

2. Översiktsplan för Storå och Guldsmedshyttan tätorter KS 2021/87 

3. Översiktsplan för Fellingsbro tätort KS 2021/88 

4. Lägesrapport april 2021 Kommunstyrelsen KS 2021/38 

5. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för ekonomi 2021 
Socialnämnden 

KS 2021/124 

6. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för ekonomi 2021 
Barn- och utbildningsnämnden 

KS 2021/124 

7. Remiss angående nya styrdokument för 
Samhällsbyggnad Bergslagen 

KS 2021/54 

8. Strategi för arbetet med nationella minoriteter inom 
finskt förvaltningsområde 

KS 2021/112 

9. Medel till Mikrofonden Örebro län för mikrolån till 
föreningar och sociala näringar. 

KS 2021/101 
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10. Höjning av motionspeng för medarbetare i Lindesbergs 
kommun 

KS 2021/113 

11. Strategi för byggnation i och formande av olika slags 
miljöer i Lindesbergs kommun - Arkitekturpolicy 

KS 2021/89 

12. Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda 
tjänster i den offentliga förvaltningen delbetänkande SOU 
2021:9 

KS 2021/90 

13. Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta 
Andergard (KD) om att inleda samarbete med 
organisationen Ung omsorg 

KS 2020/205 

14. Delegationsärenden   

15. Meddelanden   
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    KS 2021/87 

   Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Simon Ljunggren 
 0581-810 80 
 Simon.ljunggren@sb-bergslagen.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 

Översiktsplan för Storå och Guldsmedshyttan tätorter 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

 ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med att ta 
fram en ny fördjupning av översiktsplanen för Storå/Gulsmedshyttans 
tätorter. 

Ärendebeskrivning 

Tidigare fördjupningar av översiktsplanen (FÖP) för tätorter i Lindesbergs 
kommun upphävdes i samband med antagandet av Lindesbergs kommuns nya 
översiktsplan (ÖP) under 2019. Översiktsplanen ger i nuvarande utformning 
en grov strategisk inriktning för tätorterna i Lindesbergs kommun. 

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för 
Storå/Guldsmedshyttan tätorter finansieras inom ramen för kommunens 
MEX-budget. 

Arbetet kan inledas under 2023. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens motivering till beslutet 

Frågor på den strategiska nivån som krävs täcks inte i översiktsplanen, vilket 
belyser behovet av en FÖP. En fördjupning av översiktsplanen ger nytta till 
både kommande och pågående detaljplanering, bygglovshantering och 
strategiska markköpsfrågor. Bland annat kan en tydlig strategisk inriktning 
spara tid i detaljplanearbeten, vilket kan ytterligare effektivisera processen.  

Frågor som kan hanteras inom ramen för en FÖP är exempelvis: 

 Nya utpekade områden för bostäder, verksamheter, skolor och 
vårdinrättningar 

 Frågor om infrastruktur och teknisk infrastruktur 

 Flöden och stråk inom tätorterna 

 Grönområden 

 Strategisk inriktning för sammanhängande projekt 

 Samlade utredningar gällande exempelvis buller, trafik eller 
översvämning 

 Tydlig politisk viljeinriktning gentemot medborgare, näringsidkare 
samt övriga kommunala förvaltningar 
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Martin Lindström Simon Ljunggren  
Förvaltningschef Samhällsplanerare 

För åtgärd: 

Samhällsyggnadsnämnden 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförundet Bergslagen 
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    KS 2021/88 

   Samhällsbyggnadsförvaltningen 
  Simon Ljunggren 
  0581-810 80 
   

  

 

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 
           

Översiktsplan för Fellingsbro tätort 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

 Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med att ta 
fram en ny fördjupning av översiktsplanen för Fellingsbro tätort. 

Ärendebeskrivning 

Tidigare fördjupningar av översiktsplanen (FÖP) för tätorter i Lindesbergs 
kommun upphävdes i samband med antagandet av Lindesbergs kommuns nya 
översiktsplan (ÖP) under 2019. Översiktsplanen ger i nuvarande utformning 
en grov strategisk inriktning för tätorterna i Lindesbergs kommun. 

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Fellingsbro tätort 
finansieras inom ramen för kommunens MEX-budget. 

Arbetet kan inledas under 2024. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens motivering till beslutet 

Frågor på den strategiska nivån som krävs täcks inte i översiktsplanen, vilket 
belyser behovet av en FÖP. En fördjupning av översiktsplanen ger nytta till 
både kommande och pågående detaljplanering, bygglovshantering och 
strategiska markköpsfrågor. Bland annat kan en tydlig strategisk inriktning 
spara tid i detaljplanearbeten, vilket kan ytterligare effektivisera processen.  

Frågor som kan hanteras inom ramen för en FÖP är exempelvis: 

 Nya utpekade områden för bostäder, verksamheter, skolor och 
vårdinrättningar 

 Frågor om infrastruktur och teknisk infrastruktur 

 Flöden och stråk inom tätorterna 

 Grönområden 

 Strategisk inriktning för sammanhängande projekt 

 Samlade utredningar gällande exempelvis buller, trafik eller 
översvämning 

 Tydlig politisk viljeinriktning gentemot medborgare, näringsidkare 
samt övriga kommunala förvaltningar 

 

Martin Lindström Simon Ljunggren    
Förvaltningschef Samhällsplanerare 
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För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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    KS 2021/38 

 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 

Lägesrapport april 2021 Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar samtliga 
nämnder att hålla budget samt att besluta och verkställa sina 
effektiviseringar. 

 Socialnämnden och Tillväxtnämnden ges uppdraget att hitta lösningar 

för att minska försörjningsstödet, rapport i oktober 2021 på 

kommunstyrelsen 

 Socialnämnden ges uppdraget att utreda kostnadseffektiva lösningar 

för ”placeringar”, rapport i oktober 2021 på kommunstyrelsen 

 Barn- och utbildningsnämnden ges fortsatt uppdrag att visa hur man 

kan ta bort underskotten på Lindeskolan, rapport i oktober 2021 på 

kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det ska ske en 
enklare ekonomisk avstämning efter februari och september from 2021. För 
att sedan göra djupare analyser efter mars, april, augusti och oktober. Efter 
fyra månader så visar kommunens verksamheter på ett underskott mot 
budget med 17,2 Mnkr, och finansen (skatter, bidrag med mera) visar på ett 
överskott med 27,5 Mnkr mot budget. Finansens överskott beror främst på att 
pensioner. Den största negativa avvikelsen mot budget finns för 
socialnämnden och är -21,8 Mnkr det är en ökning med 5,1 Mnkr från 
marsmånad. Barn- och utbildningsnämndens avvikelse mot budget är efter 
fyra månader är -1,2 Mnkr det är minskning med 1,5 Mnkr jämfört med 
marsmånad. Prognosen för helåret visar på ett resultat med -17,6 Mnkr. 
Socialnämnden har en helårsprognos på – 56,2 Mnkr mot budget, Barn- och 
utbildningsnämnden har en helårsprognos på – 17 Mnkr mot budget och 
tillväxtnämnden – 4 Mnkr mot budget. Finansen prognos är +46,3 Mnkr mot 
budget. Det största överskottet på finansens prognos avser skatter, generella 
statsbidrag och pensioner. Mer detaljerad information om avvikelserna finns i 
Lägesrapport april 2021. 

Konsekvenser 

Åtgärdas inte de ekonomiska underskotten och effektiviseringar som finns det 
risk för att den långsiktiga planen för kommunens ekonomi inte kan fullföljas 
och kvalitén försämras och kommunen riskerar att inte uppfylla God 
ekonomisk hushållning. Det riskerar att det blir kortsiktiga beslut som kanske 
i längden inte blir en besparing utan kanske en ökad kostnad i en annan 
verksamhet. Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv kan det leda till att 
kommunen inte kan jobba förebyggande med ärenden utan att det blir ökade 
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kostnader då placeringar kanske måste ske, måluppfyllelsen inom skolan 
uppnås inte, det kan innebära högre ohälsa. Grunduppdragen och 
kvalitetsfaktorer kan riskeras att inte uppnås och tillsammans med negativa 
resultat så är det svårare att uppnå god ekonomisk hushållning. Om 
kommunen hamnar på ett negativt resultat på helåret så måste det återställas. 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 

För åtgärd: 

Socialnämnden Barn - och utbildningsnämnden Tillväxtnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 

Samtliga förvaltningschefer 

Bilagor: 

Lägesrapport april 2021 
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1 Kommunens förutsättningar 

1.1 Omvärldsfaktorer 

  

RIPS (Riktlinje för beräkning av pensionsskuld) 

Styrelsen för SKR (Sveriges kommuner och regioner) har den 23 april 2021 beslutat att anta 
ändringarna i livslängdsantagandet i RIPS, enligt RIPS-kommitténs förslag, samt att 
rekommendera kommuner och regioner att tillämpa de nya parametrarna vid beräkning av 
pensionsskuldens storlek. 

Förändringen beror främst på att medellivslängden har ökar. Ökningen är främst för män 
samt att höginkomsttagare lever längre. Detta kommer att påverka pensionskostnaden på 
förmånsbestämda pensionsåtagande. Riktmärket och snittet för kommuner är 5,5 procent på 
avsättningen och 3,1 procent på ansvarsförbindelsen. Procenttalen är vad man beräknar med 
i snitt lokala avvikelser kan förekomma. Beräkning kommer senar under våren från KPA 
pension. 

1.2 Arbetslöshet 

Antalet nyinskrivna ungdomar (upp till 24 år) har fram till vecka 18 varit högre än både 2019 
och 2020 med from vecka 17 så är det lägre även antalet ungdomar som är öppet arbetslösa 
har sjunkit och är betydligt lägre än samma period som 2020.  Andra faktorer som även 
påverkar är hur länge pandemin pågår. Ungdomar får oftast sina första jobb inom de 
näringsgrenar som påverkats hårt under pandemin. (turism, restauranger). 
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Antalet nyinskrivna totalt i kommunen har sjunkit ett par veckor men de senaste veckorna 
har det ökat igen och ligger lite högre än 2019 men lägre än 2020. 

 

Antalet öppet arbetslösa bland både kvinnor och män har sjunkit under året och är på ungefär 
samma nivå som 2019. 
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1.3 Befolkning 

Totalt har invånarantalet minskat med tio personer (2020 - 38 personer) och totalt har 
kommunen 23 648 invånare per sista mars 2021. 

Inrikes flyttningsöverskott är efter tre månader - 7 personer och i marsmånad var det - 24 
personer och fördelningen på vart man flyttar in ifrån och flytt ut till är lika många från 
kommuner inom länet som kommuner utanför länet. 

Invandringsöverskottet är +4 efter mars månad. Antalet födda är efter tre månader 62 
personer och det är 13 fler jämfört med samma period föregående år 

Trenden fortsätter att antalet äldre totalt är det 169 fler personer som är 80 år och äldre 
sedan årsskiftet 2020. 1–5 åringar är 39 personer färre sedan årsskiftet och de i 
grundskoleålder har ökat med 28 personer sedan årsskiftet. Personer i arbetsför ålder är 20 
personer färre jämfört med februari och jämfört med föregående period 2020 så är det 41 
personer färre. 

 

  



§81/21 Lägesrapport april 2021 Kommunstyrelsen - KS 2021/38-10 Lägesrapport april 2021 Kommunstyrelsen : Lagesrapport (Kommunfullmaktige)

Kommunfullmäktige, Lägesrapport 6(39)

2 Verksamhetsuppföljning

2.1 Grunduppdrag

Grunduppdrag Analys

Arbetsgivare Trots hög belastning på många verksamheter och
stora omställningar pga av pandemin är
bedömningen efter fyra månader att grunduppdraget
uppnås.

Sjukfrånvaron ligger lite högt och det beror på
pandemin då man ska vara hemma vid minsta
förkylningssymtom. Vilket tyder på att personalen tar
sitt ansvar, det har inte varit någon stor
smittspridning under 2021 bland personalen och
många inom vård och omsorg är nu vaccinerade.

Välfärd och service Utifrån det ekonomiska tuffa läget och om det inte
avstannar så finns det risk att det kommer att
påverka grunduppdraget välfärd och service. Både
när det gäller kvalitetsfaktorerna god ekonomisk
hushållning och god kommunalservice.

Samhälle och demokrati Följs upp på delåret.

2.2 Kvalitetsfaktorer

Kvali tetsfaktor Lägesbedömning Kvali tetsindikator
Utfal l
2020

Utfal l
2021 Trend

God ekonomisk
hushållning

Kvalitén är på väg
att inte uppnås

Soliditeten ska vara
oförändrad eller öka

jämfört med föregående år
24,5 %

Årets resultat skall uppgå
till minst 1 procent av

skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning

4,3 %

Nämndernas
effektiviseringar ska

beslutas och genomföras
under planperioden

Nämndernas
grunduppdrag och kvalité
ska vara uppfyllt eller på

väg att uppnås

Samverkan
internt och
externt för att
möta framtidens
välfärds-
utmaningar

Ej genomförd

Befolkningsprognos 23 658 23 662

Företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt) - Bygglov - Totalt,

NKI
38 % 53 %

Företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt)

- Livsmedelskontroll
- Totalt, NKI

76 % 72 %

Företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt) - Totalt

- Bemötande, NKI
67 % 74 %
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Kvali tetsfaktor Lägesbedömning Kvali tetsindikator
Utfal l
2020

Utfal l
2021 Trend

Företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt) - Totalt

- Effektivitet, NKI
65 % 66 %

Företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt) - Totalt

- Information, NKI
64 % 66 %

Företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt) - Totalt

- Kompetens, NKI
65 % 71 %

Företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt) - Totalt

- Rättssäkerhet, NKI
63 % 67 %

Företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt) - Totalt

- Tillgänglighet, NKI
64 % 66 %

Uppdaterade detalj- och
exploateringsplaner i de

mest efterfrågade
områdena

Attraktiv
arbetsgivare med
fokus på
arbetsmiljö,
ledarskap,
medarbetarskap
och
kompetensförsörj
ning

Ej genomförd

Resultat i
medarbetarenkätens fråga
om att se fram emot att gå

till arbetet

4,1 %

God kommunal
service

Ej genomförd

Nöjda medborgare

Långtidsarbetslöshet 25–
64 år, andel (%) av bef.

Kvinnor
4,3 %

Långtidsarbetslöshet 25–
64 år, andel (%) av bef.

Män
4,3 %

Utbetalning av
försör jningsstöd exklusive

intäkter
3 124 3 005

Vuxna biståndstagare med
långvarigt ekonomiskt

bistånd andel % av
befolkningen, kvinnor

Vuxna biståndstagare med
långvarigt ekonomiskt

bistånd andel % av
befolkningen, män

Invånare 0–19 år i
ekonomiskt utsatta
hushåll, andel (%)

Friska
medarbetare

Kvalitén uppnås
inte

Sjukfrånvaro hos
medarbetare 6,84 % 6,62 %
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God ekonomisk hushållning 

Enligt prognosen så kommer kommunens resultat att hamna på - 17,6 Mnkr och nämndernas 
prognos är - 72,4 Mnkr i budgetavvikelse. 

Samverkan internt och externt för att möta framtidens välfärdsutmaningar 

Följs upp till delåret. 

God kommunal service 

Under 2020 har fokus varit på företagsklimatet och där har ett arbete påbörjats under året så 
mycket som har gått utifrån pandemin. Arbetet har skett både inom organisationerna samt 
extern tillsammans med näringslivet. Arbetet kommer att fortsätta under 2021 för att 
förbättra resultatet, det är viktigt att inte enbart fokusera på dessa nyckeltal utan se helheten. 

Under pandemin har näringslivsenheten under året prioriterat att löpande sprida relevant 
information till företagen i kommunen. Det har varit av stor vikt att i denna rådande situation 
lyssna in vad företagen haft för behov och vad kommunen har kunnat stödja dem med, likväl 
att kunna informera om vilka andra insatser som funnits att erbjuda företagen från statligt 
håll och från regionen. Generellt sett har arbetet varit brett för att stötta företagen utifrån 
deras olika behov och förutsättningar i detta svåra läge. Ett uppstartsmöte initierades under 
våren av näringslivsenheten tillsammans med Alfred Nobel Science Park, Almi, Masugnen och 
Business Region Örebro gällande vad olika aktörer inom regionen kunde erbjuda för 
utbildningar både på kort och lång sikt för att bidra till en god kompetensförsörjning. Ett 
flertal företag deltog i de utbildningsinsatser som erbjöds under våren och försommaren. 
Flera arbeten som har involverat regionens aktörer och Lindesbergs kommuns näringsliv har 
pågått löpande under året Företagens engagemang och egna initiativ har ökat under hösten 
och detta bidrar positivt till utvecklingen av Lindesbergs kommun. 

Friska medarbetare 

Sjukfrånvaron totalt i kommunen har ökat lite varje månad under 2021. En förklaring till 
detta är att personal ska stanna hemma vid minsta förkylningssymtom samt att smitto läget 
har legat på en hög nivå under de första månaderna 2021. Att personal stannar hemma vid 
symtom är att ta ansvar för att minska smittspridningen. 

Sjukfrånvaron skiljer sig åt mellan förvaltningar då all personal inte kan arbeta på distans vid 
symtom. 
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2.3 Utvecklingsmål

Utvecklingsmål Lägesbedömning Utveckl ingsindikator
Utfal l
2020

Utfal l
2021 Trend

Samverkan mellan
kommunen och
näringsliv ska öka

Målet är på väg
att uppfyllas

Företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt) - Bygglov - Totalt,

NKI
38 % 53 %

Företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt)

- Livsmedelskontroll
- Totalt, NKI

76 % 72 %

Företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt) - Totalt

- Bemötande, NKI
67 % 74 %

Företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt) - Totalt

- Effektivitet, NKI
65 % 66 %

Företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt) - Totalt

- Information, NKI
64 % 66 %

Företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt) - Totalt

- Kompetens, NKI
65 % 71 %

Företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt) - Totalt

- Rättssäkerhet, NKI
63 % 67 %

Företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt) - Totalt

- Tillgänglighet, NKI
64 % 66 %

Ökad måluppfyllelse i
skolan Ej genomförd

Elever i åk 9 som är
behöriga till

yrkesprogram,
hemkommun, andel (%)

Kvinnor

76,4 %

Elever i åk 9 som är
behöriga till

yrkesprogram,
hemkommun, andel (%),

män

79,2 %

Elever på SFI som klarat
minst två kurser, av

nybörjare två år tidigare,
andel (%) Kvinnor

Elever på SFI som klarat
minst två kurser, av

nybörjare två år tidigare,
andel (%) Män

Gymnasieelever med
examen inom 4 år,

högskoleförberedande
program hemkommun,

andel (%) Kvinnor

87,5 %
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Utvecklingsmål Lägesbedömning Utveckl ingsindikator
Utfal l
2020

Utfal l
2021 Trend

Gymnasieelever med
examen inom 4 år,

högskoleförberedande
program hemkommun,

andel (%) Män

90,2 %

Gymnasieelever med
examen inom 4 år,

introduktionsprogram
hemkommun, andel (%)

Män

30,8 %

Gymnasieelever med
examen inom 4 år,

yrkesprogram
hemkommun, andel (%)

Kvinnor

72,7 %

Gymnasieelever med
examen inom 4 år,

yrkesprogram
hemkommun, andel (%)

Män

82,7 %

Gymnasieelever med
examen inom 4 år,

introduktionsprogram
hemkommun, andel (%),

kvinnor

20 %

En ökad långsiktig
ekonomisk planering

Målet är på väg
att uppfyllas

Årets resultat skall uppgå
till minst 1 procent av

skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning

4,3 %

Prognossäkerhet vid
ekonomiska uppföljningar

Ökad digitalisering
inom verksamheter
och kommunen för
att klara av
kompetensförsörjnin
gen och välfärden i
framtiden

Målet är på väg
att inte uppfyllas

Tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/ s, andel

(%)
62,6 %

Datasystem som möjliggör
att hålla digitala möten och

sammanträden utifrån
informationssäkerhet och

GDPR

Lindesbergs kommun
ska bli mer
inkluderande

Ej genomförd

Långtidsarbetslöshet 25–
64 år, andel (%) av bef.

Kvinnor
4,3 %

Långtidsarbetslöshet 25–
64 år, andel (%) av bef.

Män
4,3 %

Utbetalning av
försör jningsstöd exklusive

intäkter
3 124 3 005

Vuxna biståndstagare med
långvarigt ekonomiskt

bistånd andel % av
befolkningen, kvinnor
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Utvecklingsmål Lägesbedömning Utveckl ingsindikator
Utfal l
2020

Utfal l
2021 Trend

Vuxna biståndstagare med
långvarigt ekonomiskt

bistånd andel % av
befolkningen, män

Lämnat
etableringsuppdraget och

deltar i
arbetsmarknadspolit iska
program (status efter 90

dagar), andel (%)

Lämnat
etableringsuppdraget och
börjat arbeta eller studera

(status efter 90 dagar),
andel%

Andel tillsvidareanställda
med heltidsanställning

Ökad måluppfyllelse i skolan

Följs upp till delåret.

En ökad långsikt ig ekonomisk planer ing

Planering av budget för 2022–2024 pågår men en plan att VP gäller. De lagda
effektiviseringarna ska genomföras i nämnderna. En planeringreserv under kommunstyrelsen
finns from 2021. Soliditeten har ökat de senaste åren och närmar sig rikets.

Ökad digital iser ing inom verksamheter och kommunen för att klara av
kompetensförsör jningen och väl färden i framtiden

Tillgången till bredband om minst 100 Mbit/ s har ökat lite under 2020 men det är långt under
jämfört med riket (86,8) och jämförbara kommuner (73,3).

Lindesbergs kommun ska bli mer inkluderande

Följs upp till delåret.
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3 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 

3.1 Drift totalt kommunen  

Nämnd/förvaltning Nettokostnad 
Budget 

jan-
april 

Budget-
avvikelse 
jan- april 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Revision 0,1 0,3 0,2 0,9 0,9 0,0 

Kommunstyrelsen 53,5 60,2 6,7 178,6 184,4 5,8 

varav 
Kommunstyrelseförvaltningen 

26,1 33,1 7,0 96,6 101,9 5,3 

varav Vatten/Renhållning 0,7 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 

varav 
Överförmyndarverksamhet 

0,7 1,1 0,4 3,0 3,5 0,5 

varav 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

15,9 15,9 0,0 48,6 48,6 0,0 

varav Räddnings- och 
säkerhetsverksamhet 

10,1 10,1 0,0 30,2 30,2 0,0 

Tillväxtnämnden 27,9 26,8 -1,1 81,7 77,7 -4,0 

Barn- och utbildningsnämnd 210,8 209,6 -1,2 658,4 641,4 -17,0 

Socialnämnd 196,7 174,9 -21,8 601,2 545,0 -56,2 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

4,9 4,9 0,0 15,8 14,8 -1,0 

Totalt 493,9 476,7 -17,2 1536,4 1464,0 -72,4 

Finansiering -515,5 -488,0 27,5 -1518,7 -1472,5 46,3 

Resultat 21,6 11,3 10,3 -17,6 8,5 -26,1 

Prognosen för helåret är ett resultat på - 17,6 Mnkr. 

Budgetavvikelsen för samtliga nämnder är - 72,4 Mnkr och det är 0,5 Mnkr bättre jämfört med 
mars månad. 

Kommunstyrelseförvaltningen har förbättrats sin positiva budgetavvikelse med 2,8 Mnkr och 
det avser främst försäljning av mark. 

Socialnämndens budgetavvikelse är 2,3 Mnkr sämre jämfört med mars, tillväxtnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden avvikelse är lika jämfört med mars månad. 
Samhällsbyggnadsnämnden har försämrat prognosen med 0,5 Mnkr jämfört med mars 
månad. 

Finansförvaltningens positiva avvikelse är på samma nivå jämfört med mars månad. 

Se under varje nämnd vad orsaken till avvikelserna är. 
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3.2 Investeringar totalt kommunen 

Nämnd/förvaltning Utgift Prognos helår Budget 2021 Budgetavvikelse 

Kommunstyrelsen 8,3 97,9 141,6 43,2 

varav kommunstyrelsen 0,0 0,0 0,3 0,3 

varav 
kommunstyrelseförvaltningen 

2,5 23,4 44,0 20,6 

varav VA/Renhållning 5,6 56,5 70,4 13,9 

varav 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

0,2 18,0 26,4 8,4 

Tillväxtnämnd 0,0 0,7 0,7 0,0 

Barn- och utbildningsnämnd 2,6 33,1 36,1 3,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

0,0 1,0 1,0 0,0 

Socialnämnd 0,0 1,0 1,0 0,0 

Totalt 10,9 133,7 180,1 46,4 

3.3 Kommunstyrelseförvaltningen 

Drift 

Förvaltning Nettokostnad 
Budget 

jan-
april 

Budget-
avvikelse 
jan-april 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Kommunledning 1,5 1,5 0,0 4,4 4,4 0,0 

Färdtjänst 1,6 2,5 0,9 5,4 7,4 2,0 

Vägbidrag 0,0 0,5 0,5 1,6 1,6 0,0 

Marknadsföringsbidrag 0,6 0,6 0,0 1,2 1,2 0,0 

Politisk verksamhet 1,6 3,7 2,1 13,0 13,0 0,0 

Ekonomienhet/ekonomistyrning 2,8 2,9 0,1 9,2 9,2 0,0 

Övrig verksamhet ekonomi 0,3 0,3 0,0 1,0 1,0 0,0 

Kanslienhet 4,2 4,3 0,1 13,2 13,2 0,0 

Personalenhet 3,2 3,6 0,4 10,7 11,0 0,3 

Övrig verksamhet, personal 1,0 1,1 0,1 3,3 3,3 0,0 

Personalbefrämjande 
verksamhet 

1,7 1,8 0,1 5,4 5,4 0,0 

IT- och teleenheten 6,3 7,0 0,7 21,2 21,2 0,0 

Måltidsverksamhet 0,7 0,3 -0,4 0,9 0,9 0,0 

Näringslivsenhet, landsbygd 1,5 1,2 -0,3 3,6 3,6 0,0 

Mark- och exploatering -0,9 1,8 2,7 2,5 5,5 3,0 

Totalt 26,1 33,1 7,0 96,6 101,9 5,3 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett överskott på fyra månader på 7,0 Mnkr och en 
helårsprognos på ett överskott på 4,8 Mnkr. 

I politisk verksamhet ingår medel för projekt som ännu inte har förbrukats. 
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Färdtjänst: 

Avvikelse +0,9 mnkr, fortsätter resorna i samma trend antas en helårsprognos på 2,0 mnkr. 

Färdtjänstkostnaderna är betydligt lägre än mot denna period 2020, detta på grund av 
pandemin då färre resenärer använder sig av färdtjänst. I jämförelse med kostnad och antal 
färdtjänstresor som utfördes i mars 2020/2021 har kostnaden för färdtjänstresorna minskat 
med 37% och antalet resor har minskat 17% (trots ensamåkning på grund av pandemin är 
kostnaden lägre). Dock viktigt att notera att detta är en effekt av pandemin, annars skulle 
denna verksamhet vara underbudgeterad (om läget hade varit som innan pandemin) saknas 
då 0,7–0,8 mnkr. 

Mark- och exploatering: 

Överskottet och den positiva prognosen beror på intäkter för sålda tomter. 

Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2021 
Budgetavvikelse 

helår 

Till kommunstyrelsens 
förfogande 

0,0 0,0 0,3 0,3 

Industrirakan norra 
delen Lindesberg 

0,6 0,6 0,0 -0,6 

E-arkiv 0,0 0,1 0,1 0,0 

Exploateringsfastigheter 0,0 5,0 5,0 0,0 

E-tjänster 0,0 0,2 0,2 0,0 

Utrustning måltid 0,0 0,3 0,3 0,0 

Inventarier Lindbacka 1,9 3,0 3,0 0,0 

Vändplan 
Guldsmedshyttan 

    

Intäkter 0,0 1,4 1,4 0,0 

Kostnader 0,0 6,8 6,8 0,0 

Netto 0,0 5,4 5,4 0,0 

Exploatering 
industrimark Frövi 

0,0 5,9 15,9 10,0 

Nytt villaområde 
Lindesberg 

0,0 0,0 10,0 10,0 

Hållplatser 0,0 0,5 0,5 0,0 

Gång- och cykelväg 
enligt plan 

0,0 1,3 2,5 1,2 

Gång- och cykelväg 
Siggebohyttevägen 

0,0 1,1 1,1 0,0 

Totalt 2,5 23,4 44,3 20,9 

Industrirakan norra delen avser VA-anslutning för nya markförsäljningar. 

Gång- och cykelvägar enligt plan där kommer 1,3 Mnkr användas under 2021 enligt planering 
för att sedan föreslå att ombudgetera 1,2 Mnkr till år 2022 för att budget ska räcka till dessa 
gång- och cykelvägar 2022: 

 resterande del av Banvägen-över Hermanstorpsvägen-Kullgatan 



§81/21 Lägesrapport april 2021 Kommunstyrelsen - KS 2021/38-10 Lägesrapport april 2021 Kommunstyrelsen : Lagesrapport (Kommunfullmaktige)

  

Kommunfullmäktige, Lägesrapport 15(39) 

 Sökt medfinans för resterande del av Siggebohyttevägen fram till bergslagsbacken. 
 ansluta GC vid toppen på Schröders backe till parkvägen och över Bondskogsvägen, 

inkl korsningsåtgärd över Bondskogsvägen 

Nytt villaområde Lindesberg är överklagat och överklagan är inlämnad till Nacka tingsrätt 
(oktober 2020) och det tar minst sex månade innan det är färdigbehandlat. 

Frövi industriområde där pågår arbete men inga större åtgärder kommer att ske innan 
markförhandlingarna är klara samt att detaljplanen är ute för granskning sista dag är 23 
maj2021. 

3.4 Tillväxtnämnden 

Drift 

Verksamhet Nettokostnad 
Budget 

jan-
april 

Budgetavvikelse 
jan-april 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Nämnden 0,2 0,1 -0,1 0,2 0,2 0,0 

Administration/ledning 1,7 1,7 0,0 5,4 5,4 0,0 

Arbetsmarknadsenheten 3,3 3,5 0,2 9,8 9,8 0,0 

Kulturenheten 14,7 14,9 0,2 42,9 42,9 0,0 

Utbildningsenheten 8,0 6,5 -1,5 23,4 19,4 -4,0 

Totalt 27,9 26,7 -1,2 81,7 77,7 -4,0 

Tillväxtförvaltningen redovisar under perioden januari till och med april 2021 en negativ 
avvikelse på -1,2 mnkr. 

Kulturenhetens positiva budgetavvikelse berör allmänkultur som har ett överskott vad gäller 
budget för arrangemang. Pandemin medför det komplicerat att veta vilka arrangemang som 
kommer kunna arrangeras under året. 

Förvaltningens negativa budgetavvikelse berör utbildningsenheten och då till största del 
verksamhet, sfi (svenska för invandrare). Denna verksamhet har ett underskott då statsbidrag 
från Migrationsverket är betydligt lägre än tidigare år (se diagram nedan). År 2018 fördelades 
1,9 mnkr till kommunens sfi av schablonersättningen utifrån kommunens fördelningsmodell 
och i år vid samma period endast 0,3 mnkr, vilket innebär en minskning med 84%. 

 

Minskad ersättning beror bland annat på ett lägre mottagande. Flertalet studerande på sfi 
kräver dessutom en längre utbildningstid än just 2 år som själva etableringsersättningen är 
”giltig under” vilket resulterar i en kommunal kostnad. 

Helårsprognos utifrån förutsättningar som nämnts ovan är -4,0 mnkr. 
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Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2021 
Budgetavvikelse 

helår 

Inventarier 
biblioteket 

0,0 0,7 0,7 0,0 

Totalt 0,0 0,7 0,7 0,0 

3.5 Barn- och utbildningsnämnd 

Drift 

Barn- och 
utbildningsförvaltning 

Nettokostnad 
Budget 

jan-
april 

Budgetavvikelse 
jan-april 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Grundskola 86,6 84,7 -2,0 269,4 265,4 -5,0 

Förskola 49,4 51,5 2,1 153,7 153,7 0,0 

Gymnasieskola 45,1 42,7 -2,3 138,0 129,0 -9,0 

Fritidshem 8,1 9,4 1,3 28,4 28,4 0,0 

Central verksamhet 4,7 5,9 1,1 17,7 17,7 0,0 

Särskola 6,1 4,8 1,3 17,0 14,5 -2,5 

Kulturskola 2,6 3,0 0,4 9,4 9,4 0,0 

Förskoleklass 5,6 5,6 0,0 16,6 16,6 0,0 

Gymnasiesärskola 2,3 1,7 -0,6 5,9 5,4 -0,5 

Fritidsgård 0,3 0,4 0,1 1,3 1,3 0,0 

Totalt 210,8 209,6 -1,2 658,4 641,4 -17,0 

Ekonomin inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter tyngs kraftigt ned av de ökade 
skolskjutskostnader som ligger utanför budget. (BUN 2020-11-09 §112/20 väckt ärende Kf 
budgetvarning). Redan i slutet av 2020 framkom att budgeten spräcks med minst 7,0 Mnkr 
och ger negativa resultat inom främst grundskola (-5,0 Mnkr) och gymnasieskola (-2,0 Mnkr). 
Kommunfullmäktige har inte svarat på det väckta ärendet och det ekonomiska underskottet 
riskerar att öka ytterligare under året utifrån fakturerade kostnader för årets 4 första 
månader. 

Prognosen är oförändrad från sista mars, -17,0 Mnkr. Detta trots att flera åtgärder är vidtagna 
för att minska underskottet. Att prognosen inte är förbättrad beror på oklarhet hur tecknade 
löneavtal 2021 slår i förhållande till budget. Avtalen ger viss budgetkompensation men brukar 
ge ett effektiviseringskrav årligen som måste kartläggas och arbetas in. 2021 med redan en 
ansträngd situation på flera håll påverkar denna faktor prognosen i större grad än tidigare år. 

Grundskola -5,0 Mnkr avser skolskjutskostnader. 2015 var skolskjutskostnaderna 14,2 
Mnkr för att till 2020 öka till 20,0 Mnkr. Inför 2021 ökar kostnaden ytterligare. Andelen som 
läggs på kringkostnader till undervisning ökar. 

Gymnasieskolan -9,0 Mnkr kan delas upp i två poster. -2,0 Mnkr avser skolresor och -7,0 
Mnkr avser undervisning och köp och sälj av skolplatser. 

Särskola och gymnasiesärskola -3,0 Mnkr beror på ett ökat elevantal. Grundsärskolan har 
vuxit från 30 elever till 41 mellan höstterminen 2017 och 2020. De ekonomiska ramarna 
håller inte för en ökad volym med 37 %. På gymnasiesärskolan som är en kostnadskrävande 
verksamhet med 4 nationella program har under samma period ökat med 5 elever. 
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Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2021 
Budgetavvikelse 

helår 

Idrottshall Ekbackens 
skola 

0,1 0,4 0,4 0,0 

Inventarier 
Brotorpsskolan 

0,5 1,0 1,0 0,0 

Lindbackaskolan 1,6 28,0 31,0 3,0 

IT på Brotorp/Lindbacka 0,4 1,8 1,8 0,0 

Inventarier grundskolan 0,0 0,9 0,9 0,0 

Undervisningsinventarier 
gymnasiet 

0,0 1,0 1,0 0,0 

Totalt 2,6 33,1 36,1 3,0 

     

Lindbackaskolans inventarier förväntas färdigställas 2022. Det beror på att det nya avtal i 
länet som var planerat att vara färdiga att ta i bruk hösten 2020 ännu ej är klara. I slutet av 
maj ska inhämtade offerter vara inlämnade och då kan första prisbilden fås av den stora delen 
som ska vara levererad 6/8. Det finns i kravspecifikationen att skolan ska gå att tas i bruk vid 
höstterminens start och då är 6/8 sista dag. Övriga delar får därför avvakta lite för att se att 
ekonomin håller. Delar som fått avvakta är t ex ljuskällor och ljuddämpande möbler. Då 
ytorna är stora handlar dessa delar om betydande belopp. Förhoppningen är att så stor del 
som möjligt är levererade och betalda under 2021, men viss del riskerar att bli ett pågående 
projekt inför 2022, prognosen per sista april är 3,0 Mnkr. 

Övriga investeringsprojekt förväntas färdigställas 2021. 

3.6 Socialnämnd 

Socialförvaltningen Nettokostnad 
Budget 

jan-april 
Budgetavvikelse 

jan-april 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Administration 7,3 6,3 -1,0 24,0 19,1 -4,9 

Funktionsstöd 48,8 46,5 -2,3 152,1 143,8 -8,3 

Individ- och familj 38,4 29,7 -8,7 114,1 89,5 -24,6 

Vård och omsorg 102,3 92,5 -9,8 311,0 292,6 -18,4 

Totalt 196,8 175,0 -21,8 601,2 545,0 -56,2 

Socialförvaltningens avvikelse per sista april uppgår till -21,8 Mnkr och prognos för helåret 
är -56,2 Mnkr (föregående års utfall -25,3 Mnkr). Procentuell budgetavvikelse helår 10,3 %. 

Inför 2021 har Socialförvaltningen fått en ramminskning med 3,9 Mnkr. Beslut har inte fattats 
avseende 2,7 Mnkr av denna när månadsuppföljningen skrivs. Ramminskningen räknas med 
som en negativ avvikelse på administrationen. Beroende på om de besparingar som beslutas 
ger helårseffekt kan en viss del av avvikelse komma att kvarstå/flyttas till andra 
verksamheter. 

Den ersättning som regeringen beslutade för merkostnader med anledning av Covid-19 gällde 
endast till och med december 2020, vilka intäkter finns med i bokföringen från och med mars. 
I dagsläget finns inget beslut gällande 2021 för kommunerna.  
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Socialförvaltningen fortsätter dock att påverkas av pandemin genom att riktlinjerna om att 
vara hemma vid små förkylningssymptom ökar kostnaderna för vikarier/övertid samt att 
samma hygienrutiner fortsätter att gälla vilket medför höga materialkostnader. Hur mycket 
detta kommer att påverka är dock svårt att bedöma i dagsläget. Sjuklönen ersätts fortfarande 
till viss del. 

I januari betalades semesterlönen ut för de som semesterväxlat 2020 men som inte haft 
möjlighet att ta ut alla sina semesterdagar. På grund av pandemin var det fler än vanligt. 
Kostnaden för detta kommer att regleras med en minskning av semesterlöneskulden i slutet 
på året vilket beaktas i prognosen. 

  

Administrationen har en negativ avvikelse med -1,0 Mnkr och prognos för helåret är -5,0 
Mnkr (fg års utfall 0,5 Mnkr). 

Administration. Avvikelse -0,8 Mnkr, prognos -2,6 Mnkr. Orsaken till den negativa avvikelsen 
är att 2,7 Mnkr av ramminskningen avseende 2021 års besparingar belastar administrationen 
till dess att beslut om besparingar fattats. Beroende på om de besparingar som beslutas ger 
helårseffekt kan en viss del av avvikelse komma att kvarstå/flyttas till andra verksamheter. 
En utvecklingsstrateg kommer att hållas vakant under rekryteringen vilket ger 0,1 Mnkr i 
positiv avvikelse. 

E-hälsa och myndighet. Avvikelse -0,3 Mnkr, prognos -2,3 Mnkr. Avvikelsen avser installation 
av medicinskåp samt licenskostnader och en överanställning under perioden mars-augusti 
som är kopplad till implementeringen av IBIC. 

Funktionsstöds avvikelse per sista april är -2,3 Mnkr och prognos för helåret är -8,3 Mnkr (fg 
års utfall -0,5 Mnkr). 

Gruppboende. Avvikelse -0,8 Mnkr, prognos -1,0 Mnkr. Orsaken till avvikelsen är 
personalkostnader. De flesta kostnaderna är lägre i år jämfört med föregående år vilket dels 
beror på förändringen gällande Björkstugans stängning på helger som genomfördes i april 
föregående år, fram till dess var det fler årsarbetare där, samt att det överlag är lägre 
kostnader. 

 

Daglig verksamhet. Avvikelse -0,3 Mnkr, prognos -0,6 Mnkr. Det är flera enskilda som behöver 
extra resurser vilket medför att kostnaderna för personal ökat och kommer fortsätta att vara 
på en något högre nivå än budgeterat. Under början av året fanns även behov av en utökning 
av en lokal kopplat till en enskilds behov. 

Personlig assistans. Avvikelse 0,3 Mnkr, prognos -2,0 Mnkr. Det har tillkommit ett ärende 
utöver vad som är budgeterat. Ärendet omfattar fyra heltidsanställda med vaken natt från och 
med mars. Det har även tillkommit utökningar motsvarande en heltid i ett befintligt ärende. 
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Externa placeringar vuxna. Avvikelse -1,1 Mnkr, prognos -4,5 Mnkr. Budgeten täcker inte 
kostnaden för de befintliga placeringarna vilket medför att två placeringar är ofinansierade 
hela året. Under april tillkom ytterligare en placering men det var också en som avslutades 
vilket medför en sänkning av prognosen. 

  

Individ och familjs avvikelse per sista april är -8,7 Mnkr och prognos för helåret är -24,6 (fg 
års utfall -14,6 Mnkr). 

Alkohol och narkotikagruppen. Avvikelse -0,1 Mnkr, prognos -0,7 Mnkr. Avvikelsen beror på 
en överanställning inom öppenvården samt att öppenvårdslösningen Previct köpts in. 

Familjehem. Avvikelse -2,6 Mnkr, prognos -8,5 Mnkr. Kostnaderna för familjehem stiger i 
snabb takt och prognostiseras öka med 45 % i år jämfört med föregående år. På grund av det 
ökade trycket är det svårt att få tag på familjehem vilket medfört att antalet konsulentstödda 
placeringar ökat. I dagsläget är det ytterligare 10 barn som väntar på placering. För att kunna 
rekrytera fler familjehem har ytterligare en heltid anställts genom finansiering via 
statsbidrag. 
Av de pågående placeringarna utgör 87,2% planerade eller förväntade uppväxtplaceringar 
vilket innebär att kostnaden fortgår under hela barnet uppväxt. Medelålder för de placerade 
barnen är 10,3 år. 

Familjehem  

Antal i egen regi 41 st 

Antal konsulentstödda 6 st 

Dygnspris snitt/dag egna 585 kr 

Dygnspris snitt/dag konsulentstödda 1 997 kr 

Barnens medelålder 10,3 

Andel uppväxtplaceringar (förväntade och 
planerade) 

87,2% 

Antal vårdnadsöverflyttar 18 st 

Dygnspris snitt/dag vårdnadsöv. 418 kr 

HVB barn. Avvikelse -3,4 Mnkr, prognos -5,5 Mnkr.  Avvikelsen beror på att tre placeringar 
med dygnskostnader mellan 9000 - 11 000 kr finns med under första halvåret. Prognosen har 
behövts höjas på grund av att de tre placeringarna förlängts samt att SiS höjt sin 
dygnskostnad till 8 700 kr/dygn (jmf med förra året 4 200 kr/dygn). Än är det ingen placering 
på SiS men vanligtvis är det 1–2 st/år vilket beaktas i prognosen. I övrigt är de förväntade 
kostnaderna baserade på de placeringar som är kända vid prognostillfället sammanvägt med 
hur många/vilka typer av placeringar som brukar finnas under ett år. 
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Barn- och ungdomsgruppen. Avvikelse -1,1 Mnkr, prognos -1,7 Mnkr. Den negativa avvikelsen 
beror på kostnader för konsulter som arbetar fram till mitten på mars samt två 
överanställningar hela året. Överanställningarna är godkända av nämnden enligt beslut SN 
2020/104 på grund av det ökade antalet orosanmälningar och inledda utredningar de senaste 
åren. 

Ekonomiskt bistånd. Avvikelse -2,3 Mnkr, prognos -9,1 Mnkr. Kostnaderna per sista april är 
0,5 Mnkr lägre än samma period föregående år, samtidigt har intäkterna minskat med 0,8 
Mnkr vilket ger en något högre avvikelse. Avvikelsen för 2020 var inte främst orsakad av 
pandemin utan det är en komplex orsaksbild och därför prognostiseras avvikelsen för 2021 
till motsvarande nivå. Ärendemängden har varit relativt konstant sedan föregående år. Det 
har även varit en hög inflyttning till kommunen vilket gör att 26 % av alla nya ärenden 
(perioden 201001–210331) utgörs nyinflyttade personer. 

Per 30/4 (Mnkr) Exkl. intäkt Inkl. intäkt 
Andel som ersätts 
med intäkter 

Totala intäkter 

2021 9,8 9,4 3% 0,3 

2020 10,3 9,2 11% 1,1 

2019 9,8 8,2 17% 1,6 

2018 10,5 7,4 29% 3,0 

2017 8,8 7,2 19% 1,7 

  

Vård och omsorg har en avvikelse per sista mars som är -9,7 Mnkr och prognos för helåret är 
-18,4 Mnkr (fg års utfall -8,3 Mnkr). 

Bemanningsenhet. Avvikelse -0,1 Mnkr, prognos -0,5 Mnkr. Det är en överanställning jämfört 
med budget. 

Sjukvård. Avvikelse -0,3 Mnkr, prognos -0,5 Mnkr. Några undersköterskor har fått utökad 
delegering dels för att förbättra arbetsmiljön och dels patientsäkerheten genom att vara ett 
stöd för befintlig sköterska. Arbetsbelastningen har ökat under hela vaccinationsfasen och 
extra personal har behövts samt att de beviljade timmarna inom hemtjänster fortsätter att 
vara på en hög nivå. Under sommaren kommer detta också att göras för att stötta 
sjuksköterskorna som är i tjänst och för att säkerställa att sjuksköterskor får semester. Viss 
kompensation avseende vaccinering från Region Örebro kommer att komma men nivån är 
inte fastslagen. 
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Särskilt boende/demens. Avvikelse -4,6 Mnkr, prognos -4,3 Mnkr. Avvikelsen inom 
verksamheten är högre än normalt. Det beror både på att det under början av året var höga 
kostnader för övertid och timvikarier avseende december 2020 fallit ut i januari. Under 
december hade inte vaccineringen kommit igång och det fanns smitta i organisationen. Men 
även på att det är ett ärende på ett av boenden som kräver mer personal på natten vilket gör 
att det är 1,8 heltider utöver budget. Det har även varit behov av mycket extra resurs kopplat 
till enskildas behov på flera boenden. Per sista april uppgår kostnaden för extra resurs till 
589 tkr, jämfört med 98 tkr samma period föregående år. 

 

Hemtjänst. Avvikelse -5,5 Mnkr, prognos -10,0 Mnkr. Prognosen är uppreviderad utifrån att 
de beviljade timmarna fortsätter att vara på en högre nivå än föregående år och om trenden 
håller i sig väntas kostnadsläget vara högre. Sett till hemtjänsttimmen (som visar kostnaderna 
i förhållande till antalet beviljade timmar) har det totala snittet ökat något jämfört med 
föregående år. Tre av fem grupper har en minskad kostnad per timme. Kostnaderna för 
timvikarier är på samma nivå som föregående år trots att semesterlön och sjuklön ökat, vilket 
leder till att kostnaden för övertid ökat istället. 

Per 31/3 2020 2021 Skillnad 

Kostnad per 
hemtjänsttimme (snitt) 

525 kr 557 kr 32 kr 

Antal beviljade timmar 41 955 44 001 2 046 

 

Korttidsvård. Avvikelse -0,5 Mnkr och prognos -2,1 Mnkr. Kostnaderna för korttids bedöms 
vara fortsatt höga då det både är resurskrävande individer boende där i dagsläget samt att 
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beläggningsgraden är hög, trenden från föregående år väntas fortsätta även om det varierar 
mellan månaderna. 

 

  

Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Helårsprognos Budget 2021 Budgetavvikelse 

Larm 0,0 0,5 0,5 0,0 

Madrasser 0,0 0,5 0,5 0,0 

Totalt 0,0 1,0 1,0 0,0 

3.7 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

  

  

Verksamhet 
Nettokost

nad 
Budget 

jan-april 

Budget-
avvikelse 
jan-april 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Stab 2,2 2,2 0,0 7,2 6,3 -0,9 

Stadsbyggnadsko
ntoret 

0,3 0,8 0,5 1,9 2,4 0,5 

Miljökontoret 0,6 0,8 0,2 2,3 2,7 0,4 

Nämnd/förvaltni
ngsledning 

0,3 0,2 -0,1 0,7 0,7 0,0 

Summa 
gemensamma 
kostnader 

3,4 4,0 0,6 12,1 12,1 0,0 

       

Bostads-
anpassning 
Lindesberg 

1,5 0,9 -0,6 3,7 2,7 -1,0 

Energirådgivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mark- och 
exploatering 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt 4,9 4,9 0,0 15,8 14,8 -1,0 
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen gör ett överskott per sista april 2021 med 0,6 Mnkr, 
dock på grund av ökat antal bygglov och återigen vakanser på miljökontoret. Läget är mycket 
ansträngt på bygglov och tack vare de nya avgifterna kan resursförstärkning göras, men det 
tar tid innan effekt ges av dessa åtgärder. 

Flytten av förvaltningen, till nya kund- och verksamhetsanpassade lokaler, kommer ha 
negativ effekt på nämndens resultat, för 2021. Flera oförutsedda kostnader har tillkommit i 
flyttprojektet, men kommer sannolikt balanseras upp av minskade kostnader och ökade 
intäkter. 

En kostnadspost som idag inte är klarlagd är Lantmäteriets kostnad för digitalisering av 
nämndens mätarkiv, det följer Lantmäteriets taxa, kronor/skannad akt, med väldigt liten 
möjlighet att påverka utfallet av kostnaden. 

Bostadsanpassningsbidrag för Lindesberg riskerar på årsbasis att överskrida budget avsevärt, 
ca 1Mnkr. Det finns inga möjligheter för nämnden att påverka utbetalningarna eftersom det är 
lagstadgade bidrag. Däremot bör kostnadsförskjutningar från regionen bevakas, t ex att 
dialyspatienter i högre grad ska behandlas i hemmet vilket kan innebära ökade 
bostadsanpassningar. 

3.8 Räddnings- och säkerhetsverksamhet 

Räddning- och 
säkerhetsnämnd 

Kostnad 
Budget 

jan-april 
Budgetavvikelse 

jan-april 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Budgetavvikelse 

helår 

Räddningstjänst 10,0 10,0 0,0 30,1 30,1 0,0 

Civilförsvar 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 

Totalt 10,0 10,0 0,0 30,2 30,2 0,0 

       

3.9 VA/Renhållning 

Drift 

VA/Renhållning Nettokostnad 
Budget 

jan-
april 

Budgetavvikelse 
jan-april 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvikelse 
helår 

Vatten- och 
avlopp 

0,7 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 

Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt 0,7 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 
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Investeringar 

VA/Renhållning Utgift Prognos helår Budget 2021 
Budgetavvikelse 

helår 

Mindre 
ledningsarbeten 

0,2 7,0 7,0 0,0 

Ledning 
Lindesberg- Nora 

0,0 8,5 8,5 0,0 

Minireningsverk 
Öskevik-
Mårdshyttan 

0,0 0,9 0,9 0,0 

Torphyttan 0,0 2,6 6,5 3,9 

Gamla Viby 0,0 1,0 1,0 0,0 

Överföring ledning 
Vasselhyttan-Löa 

1,0 6,0 6,0 0,0 

Reningsverk 
Lindesberg 

1,0 3,4 3,4 0,0 

Mindre Va-
anläggningar 

1,2 8,3 8,3 0,0 

Ny 
återvinningscentral 
Lindesberg 

0,0 0,5 0,5 0,0 

Gusselby 
verksamhetsområde 

0,0 5,9 5,9 0,0 

Projektering 
Kristinavägen 

0,0 0,4 0,4 0,0 

Rya vattenverk 1,0 12,0 22,0 10,0 

Totalt 4,4 56,5 70,4 13,9 

from majmånad efter beslut i kommunfullmäktige i april 2021.Projekt Rya vattenverk där 
pågår upphandling så det kommer inte hinna slutföras under 2021 så ca 10 Mnkr kommer 
behövas ombudgeteras till år 2022. 

3.10 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Drift 

Samhällsbyggnadsförbunde
t Bergslagen 

Nettokostna
d 

Budge
t jan-
april 

Budgetavvikels
e jan-april 

Progno
s helår 

Budge
t helår 

Budget-
avvikels

e helår 

Lokalvård 1,0 0,9 -0,1 3,1 3,1 0,0 

Gata, belysning 9,2 9,2 0,0 28,0 28,0 0,0 

Parkverksamhet 2,2 2,2 0,0 6,5 6,5 0,0 

Idrott, fritidsanläggningar 3,5 3,6 0,1 11,0 11,0 0,0 

Totalt 15,9 15,9 0,0 48,6 48,6 0,0 
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Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2021 
Budgetavvikelse 

helår 

Föryngring träd 0,0 0,4 0,4 0,0 

Tillgänglighetsanpassning 0,0 0,6 0,6 0,0 

Reinvestering gatljus 0,2 3,6 3,6 0,0 

Planerat underhåll 
beläggning 

0,0 4,2 4,2 0,0 

Renovering broar 0,0 2,5 10,9 8,4 

Väg och gatubelysning 
Ramsberg 

0,0 1,5 1,5 0,0 

Frövi strandpromenad 0,0 0,1 0,1 0,0 

Park tivoliplan 0,0 0,6 0,6 0,0 

Råsvalslund 0,0 0,1 0,1 0,0 

Reinvestering lekplatser 0,0 1,0 1,0 0,0 

Tak på befintliga 
sandfickor 

0,0 0,3 0,3 0,0 

Akut underhåll idrott 0,0 1,4 1,4 0,0 

Ölsjöbadet Ramsberg 0,0 1,7 1,7 0,0 

Totalt 0,2 18,0 26,4 8,4 

Avvikelsen för projekt broar beror på att projektet är försenat då en ny upphandling ska 
läggas ut och det kommer att färdigställas under 2022. Information på kommunstyrelsen har 
skett av Samhällsbyggnadsförbundet. 

3.11 Överförmyndarverksamhet 

Överförmyndarverksamhet Kostnad 
Budget 

jan-
april 

Budgetavvikelse 
jan-april 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Överförmyndare 0,7 1,1 0,4 3,0 3,5 0,5 

Totalt 0,7 1,1 0,4 3,0 3,5 0,5 

       

       

3.12 Revision 

Nämnd/förvaltnin
g 

Nettokostna
d 

Budge
t jan-
april 

Budgetavvikels
e jan-april 

Progno
s helår 

Budge
t helår 

Budgetavvikels
e helår 

Revision 0,1 0,3 0,2 0,9 0,9 0,0 

Totalt 0,1 0,3 0,2 0,9 0,9 0,0 
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3.13 Finansförvaltning 

Drift 

Finansförvaltning Nettokostnad 
Budget 

jan-april 
Budgetavvikelse 

jan-april 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Arbetsgivaravgift, 
pensioner mm 

8,0 30,0 22,0 76,6 81,6 5,0 

Intern ränta -1,4 -1,3 0,1 -3,9 -3,9 0,0 

Kommunal skatt -362,5 -359,6 2,9 -1107,4 -1078,8 28,6 

Generella 
statsbidrag 

-159,7 -160,4 -0,7 -486,6 -481,4 5,2 

Finansiella 
intäkter 

-0,6 -1,8 -1,2 -5,5 -5,5 0,0 

Finansiella 
kostnader 

0,7 1,1 0,4 3,5 3,5 0,0 

Avskrivningar 0,0 2,2 2,2 0,1 6,6 6,5 

Övriga finansiella 
poster 

0,0 1,8 1,8 4,4 5,4 1,0 

Totalt -515,5 -488,0 27,5 -1 518,8 -1 472,5 46,3 

Skatteprognosen 210429 visar att både skatt och statsbidrag ger ett överskott med ca 34 
Mnkr jämfört med budgeterade intäkter 2021. Kontot för avskrivningar redovisar ett 
överskott på helår eftersom alla avskrivningar på förvaltningarna är kompenserade till 2021 
års nivå. Under april har information ifrån KPA aviserat högre pensionskostnader och därför 
har helårsprognosen för pensioner reviderats något jämfört med prognosen i mars. Detta 
beror på att medellivslängden har ökat. 
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3.14  Stadshus koncernen 

Stadshuskoncernen 

Koncernen 

Stadshu
s 

prognos 
helår 

Linde 
Energi 

progno
s helår 

FALAB 
progno
s helår 

BELAB 
progno
s helår 

Elimineringa
r 

Total
t 

Intäkter 0,2 245,0 264,5 27,5 -44,2 493,0 

Summa rörelsens intäkter       

Drift -1,2 -60,9 -117,0 -38,4 44,2 -173,3 

Fastighetsunderhåll/Energikostnade
r 

 -117,0 -30,5   -147,5 

Summa rörelsens kostnader -1,2 -177,9 -147,5 -38,4 44,2 
-

320,8 

Driftnetto -1,0 67,1 117,0 -10,9  172,2 

Avskrivningar  -25,5 -79,9 -0,1  -105,5 

Jämförelsestörandeposter   -1,5   1,5 

Rörelseresultat -1,0 41,6 35,6 -11,0  65,2 

Summa finansiella poster -1,3 -0,7 -36,0   -38,0 

Resultat före skatt och 
bokslutsdispositioner 

-2,3 40,9 -0,4 -11,0  27,2 

FALAB-koncernen 
Intäkterna är i linje med budgeten medan kostnaderna är ca 1,3 mkr lägre än densamma. Att 
kostnaderna är lägre beror bl.a. på att underhållet ännu inte är fakturerat koncernen men 
även ett resultat av att aktivt jobba med att sänka rena driftkostnader såsom el, fjärrvärme, 
sophantering m.m. Det som tar udden av effekten är att vi i år har kostnader för skadegörelse 
på ca 2 mkr. Förra året vid samma period hade bolaget endast 37 kkr. Även avskrivningarna 
är lägre än budgeterat, ca 2 mkr. Sammantaget gör detta att res. e. fin. Netto är ca 3,5 mkr, 
vilket är ca 3,7 mkr bättre än budget. 

BELAB 
Bolaget påverkas kraftigt av pandemin och har samtliga verksamheter stängda för 
allmänheten. Den ekonomiska situationen är fortsatt tuff då bolagets intäkter är låga och i 
dagsläget är anläggningarna endast öppna för förenings- samt skolverksamhet. Bolaget 
arbetar med att hålla nere kostnaderna för att kompensera de tappade intäkterna. Personalen 
är i olika grader korttidspermitterade och bolaget ansöker om stöd från tillväxtverket för 
detta. 

I prognosen är det beräknat att samtliga verksamheter är fortsatt stängda i samma grad som 
tidigare även under maj månad och det gör att prognosen landar på ca 1 mkr sämre än 
beslutad budget. Bolaget tittar på att öppna upp de olika verksamheterna igen när 
smittspridningen minskat. Verksamheterna lyder under pandemilagen vilket gör att 
öppningar av verksamheterna endast kan ske med begränsningar, en öppning till normalläge 
är inte möjlig så länge nuvarande pandemilag gäller. 

Stadshus-koncernen 
Intäkterna överstiger budgeten med ca 4,5 mkr vilket är nettot av LEABs högre intäkter och 
BELABs minskade intäkter. Driften är ca 3,7 mkr sämre än budget. Bakom denna siffra så är 
BELABs drift är drygt 2,9 mkr bättre än budget, bl.a. beroende på lägre personalkostnader, 
medan FALABs drift är 6,9 mkr sämre än budget, vilket till stor del beror på ej periodiserade 
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uppvärmningskostnader. Underhålls- och energikostnaderna ät ca 1,6 mkr bättre än budget. 
LEAB har ca 6,6 mkr högre energikostnader medan FALAB inte har påbörjat allt underhåll 
vilket medför att kostnaden är ca 8,2 mkr lägre. Sammantaget gör detta att res. e. fin.netto per 
2021-04-30 är ca 5,4 mkr bättre än budget. Bedömningen på årsbasis är att koncernen ligger i 
fas med den lagda budgeten, +26,8 mkr. 

4 Bilaga indikatorer 

Kvalitetsindikator  

Nöjda medborgare Inga tillgängliga data 

Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%) av bef. Kvinnor 

 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. Män 

 

Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot 
att gå till arbetet 
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Kvalitetsindikator  

Sjukfrånvaro hos medarbetare 

 

Soliditeten ska vara oförändrad eller öka jämfört med 
föregående år 

 

Befolkningsprognos 

 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI 
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Kvalitetsindikator  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll 
- Totalt, NKI 

 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI 

 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet, NKI 

 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, NKI 
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Kvalitetsindikator  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Kompetens, NKI 

 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Rättssäkerhet, NKI 

 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Tillgänglighet, NKI 

 

Utbetalning av försörjningsstöd exklusive intäkter 
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Kvalitetsindikator  

Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

 

Nämndernas effektiviseringar ska beslutas och genomföras 
under planperioden 

Inga tillgängliga data 

Uppdaterade detalj- och exploateringsplaner i de mest 
efterfrågade områdena 

Inga tillgängliga data 

Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd 
andel % av befolkningen, kvinnor 

 

Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd 
andel % av befolkningen, män 

 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) Inga tillgängliga data 

Nämndernas grunduppdrag och kvalité ska vara uppfyllt 
eller på väg att uppnås 

Inga tillgängliga data 
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Utvecklingsindikator  

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) Kvinnor 

 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%), män 

 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två 
år tidigare, andel (%) Kvinnor 

 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två 
år tidigare, andel (%) Män 

 



§81/21 Lägesrapport april 2021 Kommunstyrelsen - KS 2021/38-10 Lägesrapport april 2021 Kommunstyrelsen : Lagesrapport (Kommunfullmaktige)

  

Kommunfullmäktige, Lägesrapport 34(39) 

Utvecklingsindikator  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI 

 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll 
- Totalt, NKI 

 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI 

 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet, NKI 
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Utvecklingsindikator  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, NKI 

 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Kompetens, NKI 

 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Rättssäkerhet, NKI 

 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Tillgänglighet, NKI 
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Utvecklingsindikator  

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 

 

Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
högskoleförberedande program hemkommun, andel (%) 
Kvinnor 

 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
högskoleförberedande program hemkommun, andel (%) 
Män 
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Utvecklingsindikator  

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
introduktionsprogram hemkommun, andel (%) Män 

 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram 
hemkommun, andel (%) Kvinnor 

 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram 
hemkommun, andel (%) Män 

 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. Kvinnor 
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Utvecklingsindikator  

Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%) av bef. Män 

 

Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar Inga tillgängliga data 

Datasystem som möjliggör att hålla digitala möten och 
sammanträden utifrån informationssäkerhet och GDPR 

Inga tillgängliga data 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
introduktionsprogram hemkommun, andel (%), kvinnor 

 

Utbetalning av försörjningsstöd exklusive intäkter 

 

Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd 
andel % av befolkningen, kvinnor 
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Utvecklingsindikator  

Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd 
andel % av befolkningen, män 

 

Lämnat etableringsuppdraget  och deltar i 
arbetsmarknadspolitiska program (status efter 90 
dagar),andel (%) 

Inga tillgängliga data 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera (status efter 90 dagar), andel% 

Inga tillgängliga data 

Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning Inga tillgängliga data 
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    KS 2021/124 

 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 (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för ekonomi 2021 

Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anser att uppsiktsplikten för ekonomi 2021 Socialnämnden 
är uppfylld.  

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden fick i uppdrag på kommunstyrelsen i april 2021 att 
återkomma till kommunstyrelsen i maj 2021 och redovisa ekonomin utifrån 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom:  

Socialnämnden 

Bilagor: 

Protokollsutdrag 
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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 (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för ekonomi 2021 Barn- och 

utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anser att uppsiktsplikten för ekonomi 2021 Barn- och 
utbildningsnämnden är uppfylld. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden informerar om ekonomin 2021 utifrån 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom:  

Barn- och utbildningsnämnden 
 



§84/21 Remiss angående nya styrdokument för Samhällsbyggnad Bergslagen -   :

Denna behandling '§84/21 Remiss angående nya styrdokument för Samhällsbyggnad Bergslagen' har inget

tjänsteutlåtande.
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    KS 2021/112 

 Kanslienheten 
Airie Tervaniemi 
 0581-81130 
airie.tervaniemi@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
           

Strategi för arbetet med nationella minoriteter inom finskt 

förvaltningsområde 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta  

 strategi för arbetet med nationella minoriteter. Arbetet sker som en del 
av kommunens styrmodell.   

Ärendebeskrivning  

Kommunen har förbundit sig för att särskilt arbeta med den 
rättighetsbaserade nationella minoritetslagstiftningen för sverigefinnar och 
finska språket. (SFS 2009:724)  

Alla statliga, regionala myndigheter och kommuner har även ett 
grundläggande ansvar för samtliga nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. 

Syftet med denna strategi är att vara ett stöd för verksamheterna eftersom de 
har ett direkt ansvar att följa den nationella minoritetslagstiftningen och 
särskilt kommunens politiskt antagna beslut att vara del av finskt 
förvaltningsområde. 

 

Henrik Arenvang Airie Tervaniemi 
Kommundirektör Handläggare 

Bilagor: 

Strategi för arbetet med nationella minoriteter inom finskt 
förvaltningsområde 
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INLEDNING  

Kommunen ansökte och blev del av förvaltningsområde för finska språket 2012, och har 
därmed förbundit sig för att särskilt arbeta med den rättighetsbaserade nationella 
minoritetslagstiftningen för sverigefinnar och finska språket. (SFS 2009:724) För detta 
erhåller kommunen ett statligt bidrag för de merkostnader det innebär att implementera 
lagen. 

Dessutom har alla statliga, regionala myndigheter och kommuner även ett grundläggande 
ansvar för samtliga nationella minoriteter och minoritetsspråk; sverigefinnar/finska, 
samer/samiska, romer/romani, tornedalingar/meänkieli, judar/jiddish. 

Syftet med denna strategi är att vara ett stöd för verksamheterna eftersom de har ett direkt 
ansvar att följa den nationella minoritetslagstiftningen och särskilt kommunens politiskt 
antagna beslut att vara del av finskt förvaltningsområde, -vilket innebär att ge service på 
finska till sverigefinnarna i kommunen.  

Att vara del av finska förvaltningsområdet innebär att vi har skyldighet att ge service helt 
eller till väsentlig del på finska om medborgare så önskar. Kommunen har tillsvidare en 
stödfunktion (på kanslienheten) som är förvaltningarnas stöd och resurs för att kunna 
efterfölja lagarna.  

Lindesbergs kommuns strategi följer den nationella minoritetslagstiftningen samt de delar i 
socialtjänstlagen och skollagen som särskilt tar upp nationella minoriteters rättigheter. 

 
 

LINDESBERGS KOMMUNS MINORITETSPOLITISKA STRATEGI  

Lindesbergs kommuns verksamheter ser över hur de kan utveckla sitt arbete för att uppnå 
nationella minoritetslagstiftningen.  

Strategin beskriver gemensamma förhållningssätt, värderingar och grunder för det nationella 
minoritetspolitiska arbetet i Lindesbergs kommun.  
 
Syfte 

Syftet med strategin är att ange riktningen för arbetet med nationella minoriteter, särskilt 
den sverigefinska i Lindesbergs kommun, och ska utgöra utgångspunkt för nämndernas och 
förvaltningarnas konkreta handlingsplaner.   

Syftet är också att vara ett stöd för verksamheterna eftersom de har ett direkt ansvar att följa 
den nationella minoritetslagen och särskilt kommunens politiskt antagna beslut att vara del 
av finskt förvaltningsområde, -vilket innebär att ge service på finska helt eller till väsentlig 
del.  

Strategin är grund för kommunens förvaltningar och verksamhetsområden i att uppnå det 
övergripande målet för Sveriges nationella minoritetsrättigheter.  
 
Övergripande mål- och insatsområden 

För att omsätta strategins övergripande och långsiktiga mål och säkerställa grunduppdragen, 
jämlikhet och socialt hållbar utveckling, krävs det att målen konkretiseras i handlingsplaner 
inom respektive förvaltning/verksamhet och som bygger på lokala behov och förutsättningar 
i Lindesbergs kommun. Arbetet kommer att implementeras i ordinarie styrmodell och följas 
upp i utvecklingsdialoger på respektive förvaltning. 
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För att omsätta strategins övergripande och långsiktiga mål krävs det att lagstiftningens mål 
konkretiseras i handlingsplaner inom respektive förvaltning/verksamhet och som bygger på 
medborgares behov och rättigheter i Lindesbergs kommun. 

Lindesbergs kommuns strategi utgår från följande sex övergripande mål med tillhörande 
insatsområden. 

1. Sverigefinnar har tillgång till service på finska, särskilt ska äldre ha stöd och omsorg 

på finska språket och finsk kultur om de så önskar. 

2. Kommunen främjar tillgången på finsktalande/tvåspråkig personal, särskilt viktigt 

inom äldreomsorgen. 

3. Ökar jämlikheten vad gäller information och samhällsservice på den nivån som 

medborgaren behöver och har rätt till.  

4. Värnar om barns och ungdomars möjlighet att bevara och utveckla sitt sverigefinska 

kulturarv. 

5. Kommunens personal känner till den nationella minoritetspolitiken. Information ges 

till medborgare om nationella minoriteter. 

6. Strukturerade samråd hålls med sverigefinnar i frågor som berör minoriteten. I 

samråden ingår både politiker och berörda tjänstemän. 

 

BAKGRUND  
 

Lindesberg har varit del av förvaltningsområdet för finska språket sedan 2012. Kommunen 
hade 2019 ca. 550 medborgare i första generationen, födda i Finland, och stor del av dem 
förmodas ha finska som sitt första språk. Av dessa är cirka hälften över 70 år. Totalt finns i 
Lindesberg 10,7% med finska rötter, räknat i tre generationer. 

Inom snar framtid kommer den delen av nationella minoritetslagen som handlar om omsorg 
för de gamla, att lyftas in i Socialtjänstlagen (troligen senast jan. 2022). 

2015 beslutade kommunen, efter en skrivelse från samrådets deltagare, att se finska som 
merit när man söker arbete i kommunen. 

De flesta av de äldre i första generationen har finska som första språk och många av dem har 
inte helt kunna ta till sig svenska språket och är mindre aktiva utanför sin egen språkgrupp. 
Även om kommunen har en rättighetsbaserad minoritetslagstiftning (dvs. rätt att få service 
på finska även om man behärskar svenska språket), så förväntas det att vi når upp till 
behovsbaserade rätten till omsorg på finska ”helt eller till väsentlig del”. 

Medborgare har i kartläggningar visat på en tendens att inte vilja flytta från sin ort. På 
samråden men sverigefinnar har man uttryckt att ”viktigare än en finsk avdelning, är att det 
finns tillgång till finsktalande personal”. 
 

Behovet av stöd och rätten till språk 

Det finns flera faktorer som, förutom rättighetslagstiftningen (nationella minoritetslag-
stiftningen), som indikerar att det också finns behov av stöd.  

 Enligt Folkhälsomyndighetens rapport från 2019, Hur mår personer med finländskt ursprung, 

har ”Grupper med personer av finländskt ursprung (sverigefinnar, finnar och finlandssvenskar) 

har i många fall rapporterat att de har sämre hälsa, sämre levnadsvanor och livsvillkor än 
Sveriges befolkning.”  
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 De som arbetat med stöd för den sverigefinska minoriteten, bl.a. Nestori i Västerås 

sammanfattar i sin rapport (2016) behovet med: ”Många upplever en frustration och blir 

handlingsförlamade och orkeslösa när de känner att problemen som de ställs inför är 

oöverstigliga. Att då kunna vända sig någonstans där det finns personer som lyssnar och som 

hjälper en att lösa exempelvis myndighetskontakter har varit värdefullt för brukarna. Många 

vittnar i intervjuer även om, att den digitalisering av myndigheter som skett, gör att de känner 

sig osäkra. Denna digitalisering har lett till att många istället låter bli att ta 

myndighetskontakter som de behöver för att vardagslivet ska fungera.” 

 
Resultat av kartläggningar om behoven hos sverigefinnar  

Analys av tre kartläggningar i Lindesberg (2012-2018) gällande önskemål om äldreomsorg 
på finska, visar att behov av omsorg och stöd finns, svaren indikerar mellan 62,4 - 81,3%.  

Kommentar: För att kunna jämföra de tre kartläggningarna har bara en komponent tagits 
med; behovet av stöd på finska inom äldreomsorgen som också är det mest aktuella behovet i 
gruppen. 

Den senaste kartläggningen från 2018, visar att 68% ville ha någon form av omsorg på finska 

i framtiden (65 av 96 respondenter) . 

Formen av stöd var en flervalsfråga och där önskas boendealternativ med finsk personal   

42%, hemtjänst 38,6%, någon form av råd och stöd ville 35,2% ha. 

 
Samråd med sverigefinnar 

Vi har sedan 2012 haft samråd med sverigefinnar. Äldreomsorg på finska har kommit upp på 
varje samråd och oron för bristen av omsorg på finska kan betecknas som stor. 
Representanter för föreningarna i samrådet har också inkommit med en skrivelse med oro 
för att det inte finns finskspråkigt stöd.  

 

ÄNDRINGAR I NATIONELLA MINORITETSLAGEN från januari 2019  

 
Förändringar som berör främst verksamheter under kommunstyrelsen 

1. Kommunen har en ovillkorlig skyldighet att informera om de nationella minoriteternas 
rättigheter och allmännas ansvar (3 §).  

2. Alla nationella minoriteter ska ges inflytande i frågor som berör dem. Nyheter är att samråden 
ska vara strukturerade dialoger och att även icke-föreningsaktiva samt barn och unga får sina 
röster hörda tidigt i beslutsprocessen (5 § och 5b §).  

3. Ett nytt krav är att kommuner ska anta mål och riktlinjer för minoritetsarbetet (5 c §).  

 
Förändringar som berör verksamheter under socialnämnden  

1. Tidigare kraven om äldreomsorg helt eller delvis på finska har ändrats att vara helt eller till 
väsentlig del på finska (18 §).  

2. Kommunen ska erbjuda äldreomsorg till väsentlig del på jiddisch, meänkieli, romani chib och 
samiska ifall det finns språkkunnig personal (18a §). Utöver minoritetslagen stöds detta av 5 kap. 
6 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) i och med skyldigheten för kommunen att verka 
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för att det finns tillgång till personal med kunskaper i ett eller flera av samtliga minoritetsspråken 
där det behövs.  

3. Ett nytt krav är att beakta de äldres behov att upprätthålla sin kulturella identitet som nationell 
minoritet (18b §). Skyldigheten ska ses även i ljuset av äldreomsorgens värdegrund om ett 
”värdigt liv” (5 kap. 4 § socialtjänstlagen).  

4. Ytterligare nytt krav är att alla som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorgen ska 
tillfrågas ifall de vill ha insatser på minoritetsspråket (18c §).  
 

Förändringar som berör främst verksamheter under  barn- och 

utbildningsnämnden 

1. Tidigare kraven på förskola helt eller delvis på finska har ändrats att vara helt eller till 
väsentlig del på finska (8 kap. 12 a § skollagen)  

2. Ett nytt krav är att alla som ansöker om förskoleplats ska tillfrågas ifall de vill ha förskola på 
finska (8 kap. 12 a §).  

3. Kommunen ska erbjuda en plats även i finskspråkig verksamhet inom fyra månader (14 §).  

4. Ytterligare ett nytt krav är ifall kommunen erbjuder annan pedagogisk verksamhet eller öppen 
förskola ska kommunen ifall det finns efterfrågan, även erbjuda detta på väsentligt del på finska. 
Alla som ansöker om plats ska tillfrågas ifall de vill ha den på finska (25 kap. 5a §).  

 
Skyldigheter enligt minoritetslagen som behöver säkerställas  

Kommunen har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.  

De ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i 
Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket 
ska främjas särskilt (5 §).  

Enskilda har rätt att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med en kommun. 
Kommunen ska även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på finska (8 §). Ifall det finns 
personal som behärskar meänkieli eller samiska har personer rätt att använda även de språken i 
kontakt med kommunen (9 §). 
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Så kan den offentliga sektorn använda MIKROFONDEN 

för kostnadseffektiva resultat.

SOCIAL EKONOMI 
Börja investera i

INFORMATION 

till politiker 

och tjänstemän 

inom offentlig 

sektor
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MIKROFONDEN 

Mikrofonden är en ekonomisk förening som 

erbjuder kreditgarantier för banklån och 

förlagsinsatser till kunder inom den soci-

ala ekonomin. Organisationen ägs av sina 

medlemmar, är regionalt och nationellt or-

ganiserad samt ej vinstdrivande. Överskott 

återinvesteras i verksamheten. 

DEN SOCIALA EKONOMIN

Kooperationen

Den 
etablerade

kooperationen

De
ömsesidiga

 bolagen

Folk-
rörelserna

Intresse-
organisationerna

Nykooperationen Stiftelserna

Den ideella sektorn

SOCIAL EKONOMI

Social ekonomi avser organiserade verk-

samheter som primärt har samhälleliga 

ändamål, bygger på demokratiska värde-

ringar och är organisatoriskt fristående 

från den offentliga sektorn.

      2
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Varför samverka med Mikrofonden?

Idag går många kommuner och regioner med underskott. Därför är 
det extra viktigt att vara noggrann med offentliga utgifter. Via Mikro-
fonden kan offentliga organisationer stödja den sociala ekonomin till 
låg kostnad med goda möjligheter till samhällsvinster. 

ETT ENSIDIGT FOKUS PÅ VERKSAMHETSSTÖD  till föreningar och ko-

operativ (sociala företag) kan ge en beroendeställning till offentlighe-

ten, som riskerar att skapa en skörhet inom sektorn. När offentligheten 

drar tillbaka sådana medel kan verksamheter gå omkull.

VÅRA KOMPLETTERANDE FINANSIERINGSTJÄNSTER  innebär att den 

sociala ekonomin kan påbörja en marknadsanpassning och bli finan-

sieringsmogen i traditionella finansiärers ögon, vilket bidrar till tillväxt 

och hållbarhet. Samtidigt ges de sociala företagen och föreningarna ett 

kvalitativt och förmånligt stöd, utifrån synen att sektorn skapar sam-

hällsnytta.

EN FÖRMÅNLIG ELLER KOSTNADSFRI KREDITGARANTI gör att 

föreningar och kooperativ kan få lån som de annars inte hade 

fått. Kostnaden för den offentliga investeraren är låg medan 

nyttan för samhället är stor. Vare sig det handlar om det sociala 

företaget som köper in utrustning för att kunna anställa, bygdegården 

som renoveras eller integrationsföreningen som skaffar sig checkkredit 

för att kunna genomföra ett större EU-projekt så är intäkterna och nyt-

tan för lokalsamhället goda.

Så kan den offentliga sektorn använda 
Mikrofonden för kostnadseffektiva 
resultat.

Börja investera i
SOCIAL EKONOMI
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INVESTERA OCH SAMVERKA

Villkorat lån med nedskrivning 

Det vanligaste sättet för offentliga organisationer att samverka med 

Mikrofonden är genom ett villkorat lån mellan offentlig sektor och 

Mikrofonden. Avtalen är unika för varje investerare.

Risken för fallissemang över tid på sociala investeringar ligger inom 

Mikrofonden på under 5%, vilket i dessa sammanhang är väldigt lågt. 

Sådana kreditförluster måste bäras av långivaren för att detta sys-

tem ska fungera. Därför har vissa av våra offentliga investerare valt 

att skriva av lånet med 5% per år. Andra har valt att helt enkelt ta de 

kreditförluster som uppstår på de utlånade medlen. 

De flesta offentliga investerare i Mikrofonden har valt att inte ta ränta 

på lånet och inte heller begära ränta av de föreningar och kooperativ 

som beviljas finansiering. Istället ser de till avkastning i form av sam-

hällsnytta. Offentliga investeringar i fonden kan sedan matchas och 

växlas upp med medel från privata investerare regionalt och natio-

nellt. På så vis skapar vi en återcirkulerande fond där samma pengar 

kan hjälpa många sociala företag i många år. Detta bidrar till att of-

fentliga sektorn får in ökade skatteintäkter, minskade utgifter och kan 

bättre uppfylla sina politiska mål. En utmärkt deal för hela samhället.

1

Genom att placera kapital, erbjuda verksamhetsstöd till 

Mikrofonden och sprida information om våra tjänster 

kan offentliga sektorn genomföra satsningar den inte 

kan göra på egen hand. 

Sådan samverkan med Mikrofonden sker genom två 

kompletterande sociala investeringspaket som tillsam-

mans ger låg risk men god potential för avkastning i 

offentliga besparingar och social hållbarhet.

     4
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Samverkansavtal med driftstöd 

För att kunna ge effektiv service till en regions/kommuns koo-

perativ och föreningar (sociala företag) behöver Mikrofonden 

driftstöd, precis som ALMI (som inte har föreningar och koopera-

tiv som målgrupp).

Den absoluta majoriteten av alla investeringscase vi har i landet 

kommer från platser där offentligheten givit ekonomiskt drifts-

stöd. Alternativet är ideella insatser från våra medlemmar, pro-

jektfinansiering samt att vi måste ta 3.5% ränta på våra garantier. 

Detta ger inte i närhet samma goda resultat - vilket vår erfaren-

heten tydligt visat. Varken efterfrågan på garantierna (på grund 

av den bristande kapaciteten att sprida kännedom om erbjudan-

det) eller effektiviteten i handläggningen blir tillräckligt hög. 

Med ekonomiskt driftstöd i kombination med villkorade lån blir 

däremot både efterfrågan och effektiviteten i handläggning och 

stöd i form av finansiell rådgivning god.  

Västra Götalandsregionen i samverkan med Göteborg Business 

Region var först i landet att skriva ett sådant samverkansavtal 

med Mikrofonden Väst. Deras externa granskning av satsningen 

visar på mycket goda resultat, vilket bidrog till ett förlängt och 

stärkt avtal. Uppsala kommun valde under 2019 att följa Göte-

borgs exempel. Med information om detta längre fram i skriften.

Vår rekommendation är att varje län bör tillhandahålla medel 

motsvarande minst en halvtidstjänst till sin regionala Mikrofond. 

Tjänsten kan kompletteras med kostnadsfri affärsrådgivning till 

stödmottagaren från Coompanion eller annan rådgivarorgani-

sation vilket ger fin hävstång på satsningen och sänker risken. 

Kostnaden kan delas mellan kommuner och regionen som där-

med samverkar för en god gemensam ekonomisk, social och 

ekologisk avkastning i länet.

2
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VARFÖR använda Mikrofonden som komplement 
till bidrag?
BIDRAG ÄR EN KOSTNAD, men om kommunen eller en region ställer 

ut ett lån till Mikrofonden så är fonden revolverande. Detta innebär att 

pengarna kommer tillbaka efter ca 3 år, så att de kan användas igen. 

Kommunen/regionen tar risken att vissa föreningar går i konkurs och 

misslyckas med återbetalningen, men det är mycket mindre än ett 

bidrag där 100% försvinner. Skattebetalarna får en kostnadseffektiv 

lösning samtidigt som krav ställs på föreningen/kooperativet att agera 

ekonomiskt hållbart. 

Den kompletterande kostnadsfria rådgivningen från Coompanion till 

stödmottagaren ger extra kraft åt denna modell. Ibland är det rådgiv-

ningen som blir huvuddelen av stödet.

VAD har vi uppnått hittills?
I NULÄGET (VT 2020) har vi haft cirka 100 sociala investeringscase 

om sammanlagt mer än 10 miljoner kronor fördelade över hela landet 

att visa upp. Vi är i antal case räknat bland Sveriges största sociala 

investerare. De många små, men smarta, investeringarna är vår styrka! 

KAN Mikrofonden investera till högre belopp? 
Vi har max 600 000 SEK som en slags riktlinje men utifrån avtal med 

investeraren kan stödnivåer läggas både högre och lägre.

FRÅGOR

VAD är Mikrofonden Sverige?
MIKROFONDEN SVERIGE EKONOMISK FÖRENING är en paraplyor-

ganisation för regionala mikrofonder i hela landet som ger kredit-

garantier och förlagsinsatser till den sociala ekonomin. Mikrofonden 

är registrerad hos finansinspektionen. Föreningen startades 2010 av 

föreningarna Coompanion, Hela Sverige ska leva, Ekobanken med-

lemsbank och JAK medlemsbank.

?
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Att investera och avtala om högre garantibelopp är en bra möjlighet 

för offentliga organisationer som vill stödja exempelvis byggemenska-

per, kooperativa äldreboenden och lokala utvecklingsbolag.

HUR får man samhällsvinst på sin investering?
SAMHÄLLSVINST kan man få på många sätt - både i mjuka sociala 

värden och ekonomiskt. Allt beror på vilka organisationer som söker 

och får stöd av Mikrofonden. Arbetsintegrering är särskilt lönsamt för 

offentlig sektor. När människor får sysselsättning eller anställning väx-

er de som individer och håller sig friskare. Detta besparar sjukvården 

utgifter samtidigt som samhällets mjuka värden främjas. Det kan även 

minska behovet av försörjningsstöd. 

EXEMPEL 
på samhällsnytta från en kreditgaranti:

1 person i tidigare utanförskap med helt försörjningsstöd 

får anställning på heltid i ett ASF* som erhållit en inves-

tering från Mikrofonden till personalkrävande utrustning. 

Bruttolönen är 19 000 SEK i månaden via statligt anställ-

ningsbidrag från Arbetsförmedlingen. Av detta går mellan 

29% - 35% i skatt till kommun och region beroende på var 

man är i landet. 

Kommunen kan då gå från att ha en årlig kostnad för försörj-

ningsstöd om cirka 100 000 kronor (riksnormen + bostads-

kostnad) till att istället få en skatteintäkt om ca 60 000 kr, 

alltså en samhällsekonomisk regional vinst om 160 000 kr 

per år, om vi endast räknar de direkta kostnaderna. 

*Arbetsintegrerande socialt företag, mer info på: skoopi.coop

FRÅGOR FRÅGOR ?

!
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VÄGEN UT! KOOPERATIVEN 
Ekonomisk Förening

Vägen ut! är Sveriges största sociala fran-

chisekedja bestående av 13 sociala företag. 

Kooperativen har fått stöd ett tiotal gånger 

med mellan 100 000 - 425 000 SEK per 

tillfälle. 

Hemsida: www.vagenut.coop

EGNAHEMSFABRIKEN 

Ekonomisk Förening

Detta ASF på Tjörn erhöll 300 000 kr varav 

200 000 är ett lån och 100 000 är en kon-

tokredit.

4 styrelsemedlemmar gick i personlig bor-

gen på 72 000 kr. Medlen gick till projekt-

byggarytor.

Hemsida: www.egnahemsfabriken.se 

CO-GROW Ideell Förening

Co-Grow beviljades kreditgaranti om 

200 000 kr. Kreditgarantin användes till ett 

lån som säkrade föreningens likviditet i sam-

band med en projektansökan till EIP-Agri.

Hemsida: www.co-grow.se

KOOPUS Ekonomisk Förening 

Detta ASF i Hedemora erhöll checkkredit 

på 225 000 kr via garanti från Mikrofonden, 

samt egen borgen om 25 000 kr. Krediten 

utjämnar likviditeten vid löneutbetalningar.

Hemsida: www.koopus.se

FEEL4GÖTAÄLV Ekonomiska förening

Erhöll garanti på 100 000 kr för att täcka de 

sista 20% av Jordbruksverkets stöd för att 

balansera likviditeten i väntan på betalning 

efter slutredovisning av ett LEADER-projekt. 

Hemsida: Under utveckling.

HANTVERKSHUSET I ASKERSUND 

Ekonomisk Förening

Hantverkshuset i Askersund fick förlagsinsats 

på 50 000 kr av Mikrofonden. Pengarna möjlig-

gjorde inköp av fastigheten, tillsammans med 

lån från Almi och en privat bank. 

Hemsida: https://hantverkshusetiaskersund.se/

YALLA ÖSTERSUND Ekonomisk Förening

Vid uppstarten tog detta ASF ett lån hos Mikro-

fonden på 30.000 kr. Pengarna gick till investe-

ringar för att komma igång med verksamheten 

och testa sin idé. 

Hemsida: Verksamheten har övergått i annan 

regi

HOGSLÄTTS VÄNBOENDE 

Kooperativ Hyresrättsförening

Denna byggemenskap i Gerlesborg fick tidigt 

rådgivning vid sin uppstart. Mikrofonden hjälpte 

till i diskussioner med banken kring finansiering. 

Stödet stannade vid detta.

Hemsida: hogslättsvänbo.se

Liz Balettskola DANSBASEN ekonomisk 

förening i Västerås

Liz Balettskola DANSBASEN fick förlagsinsats 

på 50 000 kr av Mikrofonden. Pengarna möj-

liggjorde inköp av ny musikanläggning och viss 

renovering av lokalerna. 

Hemsida: https://www.balettskolan.com/

BOGGSJÖ BYFÖRENING
Denna ideella förening i Bräcke kommun erhöll 

en kredit på 50 000 kronor från Mikrofonden 

för att delfinansiera tillgänglighetsanpassning 

av bygdegården.

Hemsida: www.norlbygda.com

GODA EXEMPEL FRÅN HELA LANDET

Fler goda exempel hittas på www.mikrofonden.se. I skrivande stund har 

Mikrofonden genomfört strax under 100 sociala investeringar nationellt. 

Foto: Vägen ut! Koopeativen, Hantverkshuset i Askersund, Egnahemsfabriken, Yalla Östersund (numera en del av ABF 

Jämtland-Härjedalen), Hogslätts vänboende (Per Pixel), CO-GROW, Liz Balettskola Dansbasen, Koopus, Feel4götaälv och 

Boggsjö byförening.
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För att inleda processen att investera i Mikrofonden rekommende-

rar vi i första hand politiken att uppdra åt tjänstemännen att bereda 

lämpliga förslag på hur gällande kommun, region eller offentligt 

bolag på bästa sätt kan agera i frågan. 

Alla investeringar har unika avtal som tas fram i en gemensam process 

med den regionala Mikrofonden. I Göteborg grundlades investering-

en av en djupgående överenskommelseprocess* med stadens sociala 

ekonomi, där många olika organisationer var inblandade. I Uppsala 

grundlades investeringen genom en utredning tillsatt av politiken som 

skulle ta fram förslag på hur kommunen kunde stärka sitt engage-

mang för den sociala ekonomin lokalt. Detta är de två sätt vi tycker är 

lämpligast för demokratisk förankring och långsiktig hållbarhet.

På andra håll har det varit enklare processer där mindre belopp inves-

terats på tjänstemannanivå. Det ser olika ut överallt. Mindre kommu-

ner investerar vanligen lägre belopp, större kommuner större belopp. 

De egna förutsättningarna styr helt enkelt hur samverkan utformas. 

Kapitalinsatser bör dock alltid kompletteras med ekonomiskt driftstöd 

för att ge bästa effekt på satsningen.

* se http://overenskommelsen.se/

KOM IGÅNG SOM 
OFFENTLIG INVESTERARE!

Regeringens strategi för 
sociala företag – ett hållbart 
samhälle genom socialt före-
tagande och social innovation

I regeringens strategi för sociala 

företag 2018-2022 lyfts finan-

siering fram som ett prioriterat 

område. Att som offentlig aktör 

investera i Mikrofonden är ett kon-

kret och kostnadseffektivt sätt att 

främja strategin lokalt.

Mikrofonden Sverige ger 
hävstång på din investering

När Mikrofonden Sverige har me-

del i sin nationella fond kan alla 

regionala fonder söka ur denna. 

I skrivande stund finns upp till 

15 miljoner som utifrån avtal kan 

ge hävstång på din egen organi-

sations investering lokalt.

Det första 

steget 

är att tilldela tjäns-

temannauppdraget 

och starta diskus-

sionerna med din 

regionala Mikrofond!   

Du hittar strategin för sociala före-
tag på: www.regeringen.se (diarie-
nummer: N2018/00710/FF).
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EXEMPEL: Mikrofonden Väst
Business Region Göteborg (BRG) har på 

uppdrag av Göteborgs Stads kommunstyrelse 

tecknat avtal med Mikrofonden Väst för att 

etablera lokal samverkan kring kreditgarantier 

och andra finansiella lösningar som stöd den 

sociala ekonomins utveckling och tillväxt i 

Göteborgs Stad.

Mikrofonden Väst erbjuder genom särskilda 

informationsinsatser kreditgarantier och övri-

ga finansiella lösningar begränsade till sektor 

social ekonomi inom Göteborg. Garantierna 

erbjuds utan avgift. BRG har möjlighet att via 

egna kanaler marknadsföra tjänsten, erhålla 

stöd vid marknadsföringsinsatser mot mål-

gruppen och förses med informationsmaterial. 

Mikrofonden Väst ansvarar för att bereda och 

administrera varje enskild ansökan medan Mik-

rofonden Sverige står som formell avtalspart 

mot den bank som kräver säkerhet. Mikrofon-

den Väst förser BRG med kontinuerlig infor-

mation kring verksamheten. 

Investeringen från BRG består i ett villko-
rat lån på 5 000 000 SEK. För att klara sina 
åtaganden har Mikrofonden Väst 500 000 
SEK i årligt driftstöd från Västra Götalands-
regionen.
 

EXEMPEL: Mikrofonden Uppsala
Uppsala kommun tecknade avtal med Mik-

rofonden Uppsala län för samarbete kring 

finansieringslösning för sociala ekonomin 

utifrån liknande upplägg som Mikrofonden 

Väst. Satsningen ligger väl i kommunens rikt-

linje för stöd till sociala företag där ett viktigt 

utvecklingsområde är att stödja tillväxt och 

utveckling av den sociala ekonomin. 

Första steget i processen var att Coompanion 

Uppsala län tillsammans med kommunens 

arbetsmarknadsförvaltning utredde förutsätt-

ningarna för satsningen. Det ledde fram till att 

kommunstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut 

kring stöd till Mikrofondens etablering och 

uppdrag att gemensamt med kommunled-

ningskontoret ta fram avtal om kommunens 

stöd till Mikrofonden Uppsala läns verksam-

het.

Investeringen från Uppsala Kommun består 
av 10 000 000 SEK i form av ett villkorat 
lån och 750 000 SEK i årligt driftsstöd. De 
finansiella tjänsterna tillhandahålls räntefritt 
till målgruppen av Mikrofonden Uppsala län.

Om kreditgarantier
En kreditgaranti är ett löfte där utställaren ga-

ranterar en långivare en säkerhet för låntagarens 

skuldförpliktelser. Garantin kan vara begrän-

sad eller obegränsad, vilket gör att utställaren 

ansvarar för hela eller delar av skulden. I det här 

fallet är Mikrofonden garantiutställare och ga-

ranterar en säkerhet för medlemmarnas skuld-

förpliktelser gentemot långivaren. 

Om förlagsinsatser
Förlagsinsatser är ett mellanting mellan skulder 

och eget kapital. Den som har en förlagsinsats 

har en efterställd fordran på en förening man 

själv är medlem i. Mikrofonden blir medlem i den 

förening som erhåller förlagsinsats från fonden. 

   SÅ HÄR FUNGERAR DET 

Socialt 
investeringskapital 

regional 
mikrofond

främjade 
samhällsvärden

(      )

(        )

Återkapitalisering 
via amorteringar

Offentliga 
besparingar och 
skatteintäkter 

Sociala 
investeringar 

Villkorade 
lån och 

driftsstöd

Kreditgaran-
tier och förlags-

insatser
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Ordförande Jan Svensson, Telefon: 0733-725 000 
E-post: jan.svensson@coompanion.se

VD Ylva Lundkvist Fridh, Telefon: 010-479 77 46 

E-post: ylva.lundkvistfridh@mikrofonden.se

KONTAKTA OSS!

Mikrofonden Sverige

Postadress
Mikrofonden Sverige ekonomisk förening

c/o Coompanion Jan Svensson, 
Gamlestadsvägen 2, hus B3, 415 11 Göteborg

Din lokala Mikrofond
Du hittar kontaktuppgifter till din 

regionala Mikrofond på vår nationella sajt:
www.mikrofonden.se

eller så kontaktar du din 
lokala Coompanion som du hittar på: 

www.coompanion.se

Om skriften
Denna informationsskrift togs fram i projektet Samverkan Mikrofonder 
och Offentlig sektor. Projektet ägdes av Mikrofonden Sverige och erhöll 
finansiering av Tillväxtverket.
Produktionssamordnare: Jonas Lagander
Texter: Jonas Lagander, Jan Svensson, Örjan Samuelsson, Ylva
Lundkvist-Fridh, Isabel Suarez, Helen Curry och Lina Heldmark.
Form: Eva Persson Palmcrantz

STORT TACK till de stödmottagare och Mikrofonder som bidragit med 
goda exempel och input.

Tryck: Linderoths Tryckeri, Vingåker. Maj 2020.
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    KS 2021/101 

 Infrastruktur- och näringslivsenheten 
Martina Björck 
 0581-810 94 
martina.bjorck@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 (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Medel till Mikrofonden Örebro län för mikrolån till föreningar och 

sociala näringar. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 

 Lindesbergs kommun ingår medlemskap i Mikrofonden Örebro län 
med en avgift på 1000 kronor som återfås vid utträde 

 Tillskjuter 100000 kronor i form av en förlagsinsats som är villkorad 
så att de medlen endast kan användas för insatser inom Lindesbergs 
kommun 

 Pengar tas från kommunstyrelsen via näringslivsenheten. 

Ärendebeskrivning 

Konsortiet Mikrofonden Sverige är ett nationellt nav med regionala 
självständiga Mikrofonder i form av ekonomiska föreningar. Mikrofonden 
Sverige är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen. 
Mikrofonden är vidare civilsamhällets och kooperationens egna 
riskkapitalkooperativ som erbjuder kreditgarantier för banklån och 
förlagsinsatser till kunder inom den sociala ekonomin. Organisationen ägs av 
sina medlemmar, är regionalt och nationellt organiserad samt ej 
vinstdrivande. Överskott återinvesteras i verksamheten. 

Sociala företag har svårigheter att lösa sin finansiering, bland annat på grund 
av att finansmarknadens regler och bedömningar inte är anpassade för dessa 
företag. Den här målgruppen behöver dessutom ofta småkrediter, vilket gör 
dem mindre lönsamma för dem som ska låna ut pengar. Mikrofonden är en 
social innovation som skapar finansieringsmöjligheter för verksamheter som 
annars riskerar att exkluderas från finansmarknaden. 

Via Mikrofonden kan Lindesbergs kommun stödja den sociala ekonomin till 
låg kostnad med goda möjligheter till samhällsvinster så att den sociala 
ekonomin kan påbörja en marknadsanpassning och bli finansieringsmogen i 
traditionella finansiärers ögon, vilket bidrar till tillväxt och hållbarhet. 
Lindesbergs kommun har för avsikt att vara ett showroom för hållbar 
utveckling. Där är en kommunal investering i Mikrofonden en del i att skapa 
nytta och förutsättningar för lokalsamhället. 

Som en del i landsbygdsutveckling är Mikrofonden en viktig aktör då den 
bidrar med förmånliga lån till föreningar och sociala näringar som annars inte 
har möjlighet att hitta finansiering till utveckling. 

Lindesbergs kommun tillskjuter 100000 kronor i form av en förlagsinsats som är 
villkorad så att de medlen endast kan användas för insatser inom Lindesbergs 
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kommun. Mikrofonden Örebro län kan därutöver i samverkan med Mikrofonden 
Sverige utöka kredit garantiåtaganden till som högst en miljon kronor. 

Konsekvenser 

Ekonomiska - Ger finansieringsmöjligheter för mindre föreningar och sociala 
verksamheter som annars riskerar att exkluderas från finansmarknaden. Alla 
verksamheter Mikrofonden investerar i bidrar positivt till olika globala mål. 
Mikrofonden bidrar genom sin verksamhet direkt till delmålen 1.4, 8.3, 8.10 och 
10,2 som handlar om finansiell inkludering och tillgång till mikrokrediter. 

Sociala - Förväntas öka möjligheterna till utveckling och genomförande av 
idédrivna projekt på exempelvis landsbygden.  

Ekologiska – Kan leda till projekt/aktiviteter som lyfter fram natur och 
kulturvärden som för exempevis landsbygden har betydelse för såväl för den 
lokala identiteten som för besökare. 

Wilhelm Magnusson Martina Björck 
Näringslivschef Handläggare 

För åtgärd: 

Näringslivsutvecklare 
Ekonomienheten 

Bilagor: 

Mikrofondens stadgar 
Mikrofondens informationsbroschyr 
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    KS 2021/89 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sara Hallström 
 0581-817 75 
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 

Utskottet för stöd och strategi 

Strategi för byggnation i och formande av olika slags miljöer i 

Lindesbergs kommun - Arkitekturpolicy 

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 

 Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett styrdokument 
för byggnation i och formande av olika slags miljöer i kommunen. 
Styrdokumentet ska tas fram genom en bred dialog med 
förtroendevalda samt olika intressegrupper i kommunen under 
verksamhetsår 2021–2022. 

Ärendebeskrivning 

En nationell arkitekturpolicy antogs av riksdagen 2018 genom propositionen 
Politik för en gestaltad livsmiljö. Det nationella målet för arkitektur-, form- 
och designpolitiken formuleras:  

”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre 
segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda 
förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Det ska 
uppnås genom att:    

 hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska 
överväganden, 

 kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids, 

 det offentliga agerar förebildligt, 

 estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och 
utvecklas, 

 miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och 

 samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt.” 

Med ”det offentliga” menas inte minst kommunen. Arkitektur berör alla varje 
dag och bidrar direkt till hur vi mår och trivs samt hur människor och 
samhälle fungerar, nu och i framtiden. Att arbeta aktivt med arkitekturfrågor 
är att planera och forma vårt samhälle - våra gestaltade livsmiljöer - mer 
hållbart. 

När miljöer planeras, byggs eller förvaltas möts olika aktörer. Alla fysiska 
miljöer innehåller många olika slags värden och behov som måste jämkas 
eller avvägas mot varandra. Kommunen både kan och bör stimulera till att 
någon reflekterar över arkitekturens möjligheter innan hen lägger tid och 
pengar på ett specifikt utformningsförslag.  
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Utredningen kommer landa i något som i dagsläget kan kallas en kommunal 
arkitekturpolicy, som inkluderar resonemang om mer urbana som mer rurala 
miljöer. Vilken typ av styrdokument och dokumentets namn kommer 
klargöras under processens gång. 

Konsekvenser 

Att premisserna för ställningstaganden är tydliga och väl förankrade borgar 
för en trygg och mer förutsägbar och i vissa fall snabbare process i planering, 
bygglovsärenden och andra arbeten kopplade till den fysiska miljön och 
medför en mer hållbar utveckling.  

På Lindesbergs kommuns hemsida under Samhällsutveckling och hållbarhet 
framkommer att kommunen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle. 
Kommunen har flera olika program och styrdokument som ska leda till en 
minskad klimatpåverkan och ett mer hållbart samhälle. En arkitekturpolicy 
kan förtydliga på vilket sätt den som vill förändra en miljö kan, bör eller ska 
förhålla sig till Sveriges miljömål, Agenda 2030 eller andra mål och visioner 
som samhället och kommunen har definierat. 

Lindesbergs kommun har i Vision 2030 beskrivit att: 

"Lindesbergs kommun ska genom nydanade insatser, byggda på tradition och 
erfarenhet, vara det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och 
angränsande delar av Mälardalen". 

En arkitekturpolicy kan förbättra kommunens möjlighet att uppnå denna 
vision, genom att däri beskriva vad som är tradition och erfarenhet kopplat till 
den fysiska miljön, samt genom att peka på goda exempel stimulera till fler 
nydanande insatser.  

Så länge det inte finns en policy att guidas av inför att någon vill förändra en 
miljö är risken relativt stor att antagna dokument inte nyttjas på det tänkta 
sättet, att kommunens vision inte uppnås lika lätt och att nationella mål inte 
arbetas mot. Att tänka eftre före kostar inte mycket, men att leva med ”fel“ 
beslut och ha miljöer som inte formats på bästa tänkbara sätt kan vara eller på 
sikt bli mycket kostsamt för kommunen eller den privata aktören. 

Martin Lindström                 Sara Hallström 
Chef Samhällsyggnadsförvaltningen              Stadsarkitekt 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 

Fastigheter i Lindesberg AB 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Strategi för byggnation i och formande av olika slags 

miljöer i Lindesbergs kommun - Arkitekturpolicy 

 
Beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta  

 uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att med utskottet 
för stöd och strategi som primär referensgrupp, ta fram 
ett styrdokument för byggnation i och formande av olika 
slags miljöer. Styrdokumentet ska tas fram genom en 
bred dialog med förtroendevalda samt olika 
intressegrupper i kommunen under verksamhetsår 
2021–2022. Styrdokumentet ska antas av 
kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

En nationell arkitekturpolicy antogs av riksdagen 2018 genom 
propositionen Politik för en gestaltad livsmiljö. Det nationella 
målet för arkitektur-, form- och designpolitiken formuleras:  

”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt 
och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade 
livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka 
utvecklingen av den gemensamma miljön. Det ska uppnås 
genom att:    

 hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga 
ekonomiska överväganden, 

 kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och 
sprids, 

 det offentliga agerar förebildligt, 

 estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till 
vara och utvecklas, 

 miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och 

 samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och 
internationellt.” 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 2021-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Med ”det offentliga” menas inte minst kommunen. Arkitektur 
berör alla varje dag och bidrar direkt till hur vi mår och trivs 
samt hur människor och samhälle fungerar, nu och i framtiden. 
Att arbeta aktivt med arkitekturfrågor är att planera och forma 
vårt samhälle - våra gestaltade livsmiljöer - mer hållbart. 

När miljöer planeras, byggs eller förvaltas möts olika aktörer. 
Alla fysiska miljöer innehåller många olika slags värden och 
behov som måste jämkas eller avvägas mot varandra. 
Kommunen både kan och bör stimulera till att någon reflekterar 
över arkitekturens möjligheter innan hen lägger tid och pengar 
på ett specifikt utformningsförslag.  

Utredningen kommer landa i något som i dagsläget kan kallas en 
kommunal arkitekturpolicy, som inkluderar resonemang om 
mer urbana som mer rurala miljöer. Vilken typ av styrdokument 
och dokumentets namn kommer klargöras under processens 
gång. 

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 

 Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett 
styrdokument för byggnation i och formande av olika 
slags miljöer i kommunen. Styrdokumentet ska tas fram 
genom en bred dialog med förtroendevalda samt olika 
intressegrupper i kommunen under verksamhetsår 
2021–2022. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) föreslår att förslag till beslut ska ändras till 
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 
uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att med utskottet för 
stöd och strategi som primär referensgrupp, ta fram ett 
styrdokument för byggnation i och formande av olika slags 
miljöer. Styrdokumentet ska tas fram genom en bred dialog med 
förtroendevalda samt olika intressegrupper i kommunen under 
verksamhetsår 2021–2022. Styrdokumentet ska antas av 
kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun.  
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 2021-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 

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

_____ 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 

Fastigheter i Lindesberg AB 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 2021-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§18/21   Dnr: KS 2021/89 

 

Strategi för byggnation i och formande av olika slags 

miljöer i Lindesbergs kommun - Arkitekturpolicy 

 
Beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta  

 uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att med utskottet 
för stöd och strategi som primär referensgrupp, ta fram 
ett styrdokument för byggnation i och formande av olika 
slags miljöer. Styrdokumentet ska tas fram genom en 
bred dialog med förtroendevalda samt olika 
intressegrupper i kommunen under verksamhetsår 
2021–2022. Styrdokumentet ska antas av 
kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

En nationell arkitekturpolicy antogs av riksdagen 2018 genom 
propositionen Politik för en gestaltad livsmiljö. Det nationella 
målet för arkitektur-, form- och designpolitiken formuleras:  

”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt 
och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade 
livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka 
utvecklingen av den gemensamma miljön. Det ska uppnås 
genom att:    

 hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga 
ekonomiska överväganden, 

 kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och 
sprids, 

 det offentliga agerar förebildligt, 

 estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till 
vara och utvecklas, 

 miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och 

 samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och 
internationellt.” 



§88/21 Strategi för byggnation i och formande av olika slags miljöer i Lindesbergs kommun - Arkitekturpolicy - KS 2021/89-2 Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis sammanträde den 27 april 2021 USS § 18 - Strategi för byggnation i och formande av olika slags miljöer i Lindesbergs kommun - Arkitekturpolicy : Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis sammanträde den 27 april 2021 USS § 18 - Strategi för byggnation i och formande av olika slags miljöer i Lindesbergs kommun - Arkitekturpolicy

 Protokollsutdrag 8 (10) 

 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 2021-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Med ”det offentliga” menas inte minst kommunen. Arkitektur 
berör alla varje dag och bidrar direkt till hur vi mår och trivs 
samt hur människor och samhälle fungerar, nu och i framtiden. 
Att arbeta aktivt med arkitekturfrågor är att planera och forma 
vårt samhälle - våra gestaltade livsmiljöer - mer hållbart. 

När miljöer planeras, byggs eller förvaltas möts olika aktörer. 
Alla fysiska miljöer innehåller många olika slags värden och 
behov som måste jämkas eller avvägas mot varandra. 
Kommunen både kan och bör stimulera till att någon reflekterar 
över arkitekturens möjligheter innan hen lägger tid och pengar 
på ett specifikt utformningsförslag.  

Utredningen kommer landa i något som i dagsläget kan kallas en 
kommunal arkitekturpolicy, som inkluderar resonemang om 
mer urbana som mer rurala miljöer. Vilken typ av styrdokument 
och dokumentets namn kommer klargöras under processens 
gång. 

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 

 Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett 
styrdokument för byggnation i och formande av olika 
slags miljöer i kommunen. Styrdokumentet ska tas fram 
genom en bred dialog med förtroendevalda samt olika 
intressegrupper i kommunen under verksamhetsår 
2021–2022. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) föreslår att förslag till beslut ska ändras till 
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 
uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att med utskottet för 
stöd och strategi som primär referensgrupp, ta fram ett 
styrdokument för byggnation i och formande av olika slags 
miljöer. Styrdokumentet ska tas fram genom en bred dialog med 
förtroendevalda samt olika intressegrupper i kommunen under 
verksamhetsår 2021–2022. Styrdokumentet ska antas av 
kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun.  
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 2021-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 

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

_____ 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 

Fastigheter i Lindesberg AB 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@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 (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den 

offentliga förvaltningen delbetänkande SOU 2021:9 

Förslag till beslut 

Lindesbergs kommun ställer sig positiva till delbetänkandets förslag.  
 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har skickat delbetänkandet, Vem kan man lita på? Enkel och 
ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen, 
på remiss till Lindesbergs kommun med sista svarsdag den 16 augusti.  
 
Regeringen beslutade den 12 mars 2020 att tillkalla en särskild utredare med 
uppdrag att utreda och lämna förslag för ökad och standardiserad användning 
av betrodda tjänster i syfte att höja säkerheten och stärka tilliten när de 
används i den offentliga förvaltningen.  
 
Det finns en EU-förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster, 
e-IDAS-förordningen. Förordningen är uppdelad i två delar. En del handlar om 
elektronisk identifiering och den andra delen handlar om betrodda tjänster. 
Här är exempel på betrodda tjänster som omfattas av eIDAS-förordningen: 

 elektroniska underskrifter och stämplar 
 validering och bevarande av elektroniska underskrifter och 

stämplar 
 tjänster för rekommenderad elektronisk leverans  
 tjänster för utfärdande av certifikat för autentisering av 

webbplatser. 

Utredningens kartläggning visar att den offentliga förvaltningen i dagsläget 
upplever störst behov av att på olika sätt kunna använda och hantera 
elektroniska underskrifter. Det kan gälla allt från bedömningen av om 
underskrifter krävs till bevarandet av elektroniskt undertecknade handlingar. 

I Sverige finns det en utbredd användning av avancerade elektroniska 
underskrifter medan kvalificerade elektroniska underskrifter endast används 
i begränsad omfattning. Det finns ett antal tillhandahållare av betrodda 
tjänster i Sverige, men få kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster. Varje medlemsstat i EU ska enligt eIDAS-förordningen upprätta, 
underhålla och offentliggöra en förteckning över kvalificerade tillhandahållare 
av betrodda tjänster och de kvalificerade betrodda tjänster som dessa aktörer 
tillhandahåller. 
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Utredningen anser att förteckning som redan existerar i Sverige är det bästa 
sättet att tillgodose behoven och även det lämpligaste alternativet sett till de 
EU-rättsliga aspekterna då området i stor utsträckning är harmoniserat och 
att nationella lösningar kan uppställa hinder mot den fria rörligheten. En 
utökning av förteckningen hade även höjt säkerheten och stärkt tilliten vid 
användning av betrodda tjänster. Utredningen föreslår att förteckningen ska 
benämnas tillitsförteckning och att tjänster som skapar och validerar 
avancerade elektroniska underskrifter eller stämplar ska få föras upp på 
förteckningen. Tillhandahållare eller tjänster förs upp på förteckningen efter 
en ansökningsprocess som innefattar en kontroll av om de uppfyller vissa 
kriterier och tekniska krav. 
 
Många har även framfört behov av en förvaltningsgemensam valideringstjänst 
som stödjer validering av både utländska och svenska elektroniska 
underskrifter. Utredningen bedömer att en nationell valideringstjänst för 
validering av elektroniska underskrifter och stämplar som både inkommer till 
och skapas av offentliga aktörer hade starkt bidragit till att lösa denna 
problematik. Det finns även stora samordningsvinster för förvaltningen med 
en sådan lösning. Det ska finnas både en central version och en möjlighet att 
ha lokalt installerade versioner av tjänsten. Tjänsten ska vara tillgänglig för 
statliga myndigheter, kommuner, regioner, offentligt styrda organ och privata 
aktörer som yrkesmässigt bedriver verksamhet som till någon del är offentligt 
finansierad inom vissa utpekade områden. 
 
Bevarande av elektroniskt undertecknade och stämplade handlingar är ett 
område där utredningens kartläggning visat att det finns stora behov av 
tekniska lösningar och andra stöd avseende de bedömningar som behöver 
göras. Den grundläggande problematiken med bevarande av elektroniskt 
undertecknade och stämplade handlingar är att dessa har en tidsbegränsad 
giltighet som grundar sig både i tillgång till nödvändiga kontrollkällor samt 
krypteringsnyckelns livslängd. En kompletterande åtgärd som en myndighet 
kan företa är att stämpla handlingen och dess valideringsdata med 
myndighetens elektroniska stämpel. Eftersom dessa stämplar bygger på 
samma teknologi som den undertecknade eller stämplade handling som 
stämplas kommer man med denna lösning dock inte helt runt den 
grundläggande problematiken med tidsbegränsad giltighet. En lösning som 
tagits fram för att hantera denna problematik är s.k. valideringsintyg. 
Valideringsintyg är en metod som underlättar möjligheten att skapa en 
härledningsbar kedja av bevis som kan påvisa den ursprungliga giltigheten av 
en underskrift eller stämpel vars kontrollfunktion inte längre kan valideras 
som giltig. Metoden bevarar alltså inte eller förlänger livslängden av den 
ursprungliga kontrollfunktionen, men bestyrker den och alla andra 
bestyrkanden. Utredningen bedömer att användandet av valideringsintyg 
potentiellt kan medföra sådana fördelar för den offentliga förvaltningen i stort 
att frågan bör utredas vidare. Utredningen föreslår därför att Riksarkivet och 
DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att använda valideringsintyg som metod för att bevara 
undertecknade och stämplade handlingars giltighet. 
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Utöver den tekniska lösning som valideringsintyg kan innebära har 
kartläggningen även visat att det finns ett stort behov av ökat stöd rörande 
bedömningar kring bevarande och gallring av elektroniskt undertecknade 
eller stämplade handlingar. Utredningen föreslår därför att Riksarkivet ska få 
i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa generella bestämmelser 
och/eller annat stöd avseende bevarande av elektroniskt undertecknade eller 
stämplade handlingar. 
 
I dagsläget finns det inget samlat stöd eller en för förvaltningen gemensam 
vägledning rörande införande och hantering av betrodda tjänster. Det finns 
ett stort behov av sådana stöd och det stöd som finns i dag behöver utökas. I 
dagsläget är ansvaret för att ge stöd även delat mellan Post- och telestyrelsen 
(PTS) och DIGG. Utredningen föreslår att PTS inte längre ska ha i uppgift att ge 
stöd och information till myndigheter avseende betrodda tjänster. PTS ska 
dock fortsatt ge sådant stöd till enskilda. DIGG ska i stället enligt utredningens 
förslag få som uppgift att främja användningen av betrodda tjänster. 
Myndigheten ska även få i uppdrag att ta fram en vägledning för den offentliga 
förvaltningens användning av betrodda tjänster. 
 
Standarder spelar en stor roll inom området betrodda tjänster. Det 
standardiseringsarbete i Europa som avser eller påverkar tillhandahållare av 
betrodda tjänster genomförs i dag av ett antal aktörer och då främst 
europeiska tillhandahållare av betrodda tjänster, deras underleverantörer, 
fristående experter och experter från olika medlemsstaters myndigheter. Från 
Sverige deltar bl.a. ett fåtal tillhandahållare av betrodda tjänster och experter. 
Svenska myndigheter bidrar och deltar i dag endast i begränsad omfattning i 
arbetet. Utredningen anser att Sveriges påverkan på standardiseringsarbetet 
kan förbättras. uppfattning är vidare att det är angeläget att Sverige tar en 
mer aktiv roll i det relevanta standardiseringsarbetet 
 

Konsekvenser 

Innebär idagsläget inga konsekvenser för kommunen. 

Andreas Ericsson Anna Lundström 
Handläggare Handläggare 

För åtgärd: 

Kanslichefen 

För kännedom: 

IT-chef 
Arkivarie 
Webbsamordnare 

Bilagor: 

Delbetänkandet 
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Denna behandling '§90/21 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om att inleda samarbete

med organisationen Ung omsorg' har inget tjänsteutlåtande.
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