
KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde medKommunstyrelsen,tisdag den 21
april 2020, kl. 9:00. Näset, kommunhuset

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

Irja Gustafsson Ellinor Halldan
Ordförande Sekreterare

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

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

Föredragningslista

Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid

Val av justerare

Förslag: Linda Svahn (S) med Jari Mehtäläinen
(SD) som ersättare

Justering skertisdagen den 28 april 2020 kl.
15.00 på sekreterarens kontor
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2020-04-14  KS 2020/49 

 Kommunledningskontoret 
Gunilla Sandgren 
 0581-817 17 
gunilla.sandgren@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Utdelning från Linde Stadshus AB  

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå  
kommunfullmäktige besluta: 
 

 Linde Stadshus AB:s årsstämma ska besluta om utdelning om 10 
miljoner kronor till ägaren Lindesbergs kommun. 

 Ägardirektivet för Linde Stadshus AB revideras genom att meningen 
”Utdelning kan max ske med 5 miljoner kronor/år” utgår 

 Uppdrar till kommundirektören att se över samtliga ägardirektiv för de 
kommunala bolagen inom koncernen. 

 
Kommunstyrelsens beslut den 24 mars 2020 (KS §40/20) upphör att gälla. 
 
Beslutsparagrafen justeras omedelbart. 

 
Ärendebeskrivning 

Sveriges kommuner ser en allt mer utmanande framtid när det gäller 
finansieringen av välfärden. Den demografiska utmaningen, där färre i 
yrkesverksam ålder skall finansiera den ökande befolkningen av barn och 
äldre, kommer att kräva förändrade arbetssätt. Det innebär att behoven av att 
bygga ut välfärdssektorn kommer att vara större än möjligheten att finansiera 
eller bemanna den, om inget förändras.  

 

Tillgång på arbetskraft påverkar kommunens kompetensförsörjning och 
arbetet med att effektivisera administrationen genom att digitalisera 
processer är ett viktigt område för att denna utmaning. Ökad samverkan, 
samlokalisering m m, är andra exempel för att bli kostnadseffektivare. 
 
Kommunfullmäktige har i Mål- och budget 2020-2022 beslutad om 
beloppsmässigt stora kostnadseffektiviseringar för nämndernas verksamhet. 
Trots detta är det budgeterade resultatet kommande år blygsamma. Det krävs 
strukturella omställningar av verksamheterna för att kommunen ska ha en 
budget i balans, skapa utrymme för investeringar och ha en god ekonomisk 
hushållning. Det är framförallt inom de stora välfärdsområdena vård, skola 
och omsorg som de ekonomiska utmaningarna är störst. Det är också här som 
lösningarna långsiktigt måste hittas då en mycket stor del av kommunens 
skatteintäkter och bidrag går till dessa verksamheter. 
 
De kommunala bolagen är för kommunen en tillgång som kan användas för 
kommunens utveckling och kan finansiellt bidra till kommunens 
omställningsarbete. Av ägardirektiv för Linde Stadshus AB framgår följande 
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när det gäller utdelning ”Bolaget kan lämna aktieutdelning till kommunen 
efter beslut av kommunfullmäktige och under förutsättning att det finns fritt 
eget kapital och att en utdelning inte strider mot försiktighetsprincipen i 
Aktiebolagslagen eller annan särskild lagstiftning.” 
 
Linde Stadshus AB redovisar i sitt bokslut för 2018 fritt eget kapital på 362,2 
miljoner kronor. För 2019 beräknas Linde Stadshus AB redovisa ett resultat 
efter finansiellt netto på ca -2,7 miljoner kronor vilket innebär att fritt eget 
kapital prel. kommer att bli 361,5 miljoner kronor , vilket redan är ett 
beskattat resultat från bolaget och därmed utdelningsbart. 
 
Ärendets beredning 

På uppdrag av majoriteten har kommundirektören fått i uppdrag att ta fram 
ett beslutsunderlag där 10 miljoner kronor genom utdelning tillförs ägaren 
Lindesbergs kommun. Utdelningen skall ske vid ett tillfälle under 2020 och i 
det korta perspektivet förbättra kommunens budgeterade resultat och på så 
sätt stödja kommunens omställningsarbete. 
 
På årsstämman i Linde Stadshus AB (ordinarie bolagsstämma maj 2020) ska 
det beslutas om att bolaget ska lämna en utdelning om 10 miljoner kronor till 
ägaren Lindesbergs kommun. 
 

Henrik Arenvang Gunilla Sandgren 
Kommundirektör Ekonomichef 

För åtgärd: 

Linde Stadshus AB 
Kommundirektören 

För kännedom: 

Ekonomichefen 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §40/20   Dnr: KS 2020/49 

 

Utdelning från Linde Stadshus AB  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslå  kommunfullmäktige besluta: 
 

 Linde Stadshus AB:s årsstämma ska besluta om utdelning 
om 10 000 000 kronor till ägaren Lindesbergs kommun. 

 
Ärendebeskrivning 

Sveriges kommuner ser en allt mer utmanande framtid när det 
gäller finansieringen av välfärden. Den demografiska 
utmaningen, där färre i yrkesverksam ålder skall finansiera den 
ökande befolkningen av barn och äldre, kommer att kräva 
förändrade arbetssätt. Det innebär att behoven av att bygga ut 
välfärdssektorn kommer att vara större än möjligheten att 
finansiera eller bemanna den, om inget förändras.  
 

Tillgång på arbetskraft påverkar kommunens 
kompetensförsörjning och arbetet med att effektivisera 
administrationen genom att digitalisera processer är ett viktigt 
område för att denna utmaning. Ökad samverkan, 
samlokalisering m m, är andra exempel för att bli 
kostnadseffektivare. 
 
Kommunfullmäktige har i Mål- och budget 2020-2022 beslutad 
om beloppsmässigt stora kostnadseffektiviseringar för 
nämndernas verksamhet. Trots detta är det budgeterade 
resultatet kommande år blygsamma. Det krävs strukturella 
omställningar av verksamheterna för att kommunen skall ha en 
budget i balans, skapa utrymme för investeringar och ha en god 
ekonomisk hushållning. Det är framförallt inom de stora 
välfärdsområdena vård, skola och omsorg som de ekonomiska 
utmaningarna är störst. Det är också här som lösningarna 
långsiktigt måste hittas då en mycket stor del av kommunens 
skatteintäkter och bidrag går till dessa verksamheter. 
 
De kommunala bolagen är för kommunen en tillgång som kan 
användas för kommunens utveckling och kan finansiellt bidra 
till kommunens omställningsarbete. Av ägardirektiv för Linde 
Stadshus AB framgår följande när det gäller utdelning ”Bolaget 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

kan lämna aktieutdelning till kommunen efter beslut av 
kommunfullmäktige och under förutsättning att det finns fritt 
eget kapital och att en utdelning inte strider mot 
försiktighetsprincipen i Aktiebolagslagen eller annan särskild 
lagstiftning.” 
 
Linde Stadshus AB redovisar i sitt bokslut för 2018 fritt eget 
kapital på 362,2 Mnkr. För 2019 beräknas Linde Stadshus AB 
redovisa ett resultat efter finansiellt netto på ca -2,7 Mnkr vilket 
innebär att fritt eget kapital prel. kommer att bli 361,5 Mnkr , 
vilket redan är ett beskattat resultat från bolaget och därmed 
utdelningsbart. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslå  kommunfullmäktige besluta: 
 
 Linde Stadshus AB:s årsstämma ska besluta om utdelning 

om 10 000 000 kronor till ägaren Lindesbergs kommun. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Linde Stadshus AB 
 
För kännedom: 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfulllmäktige 
 

Avgifter för familjerådgivning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nya avgifter för 
familjerådgivning från och med den 1 juni år 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

Region Örebro har översänt underlag för beslut om ändrade avgifter för 
familjerådgivningen. Familjerådgivning är ett kommunalt ansvar enligt 
socialtjänstlagen. I vårt län bedriver regionen familjerådgivning åt 
kommunerna enligt ett avtal som ingicks 1995. (Reviderat 2009). 
Verksamheten är skatteväxlad. 

 

I och med att familjerådgivningen är ett kommunalt ansvar ska avgifter för 
verksamheten fastställas av kommunerna. Det framgår av avtalet och är 
juridiskt prövat. 

 

Region Örebro läns diarienummer är 20RS580. 

Avgiften för besök på Familjerådgivningen höjs till 250 kronor per besök. En 
avgift för uteblivna besök på Familjerådgivningen införs, beloppet fastställs 
till 250 kronor. 

Ändringarna träder i kraft den 1 juni år 2020. 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Socialförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum:  

Socialnämnden  2020-02-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

SN §12/20   Dnr: SN 2020/10 
 

Avgifter för familjerådgivning 
 

Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att: 
 
Föreslå att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att anta nya avgifter för familjerådgivning 
från och med den 1 juni år 2020. 
 

 

Ärendebeskrivning 

 

Region Örebro har översänt underlag för beslut om ändrade 
avgifter för familjerådgivningen. Familjerådgivning är ett 
kommunalt ansvar enligt socialtjänstlagen. I vårt län bedriver 
regionen familjerådgivning åt kommunerna enligt ett avtal som 
ingicks 1995. (Reviderat 2009). Verksamheten är skatteväxlad. 
 
I och med att familjerådgivningen är ett kommunalt ansvar ska 
avgifter för verksamheten fastställas av kommunerna. Det 
framgår av avtalet och är juridiskt prövat. 
 
Region Örebro läns diarienummer är 20RS580. 
 

Förslag till beslut 

Avgiften för besök på Familjerådgivningen höjs till 250 kronor per 

besök. En avgift för uteblivna besök på Familjerådgivningen införs, 

beloppet fastställs till 250 kronor. 

 

Ändringarna träder i kraft den 1 juni år 2020. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Elin Axelsson (S) föreslår att socialnämnden 
beslutar att föreslå att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att anta nya avgifter för familjerådgivning 
från och med den 1 juni år 2020. 
_____ 

 

KS 2020/55-1



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 8 (20) 
 Sammanträdesdatum:  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Meddelas för åtgärd 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
 



 

1 (1) 

 

 

 www.regionorebrolan.se 

Postadress 

Region Örebro län 

Regional utveckling 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

Besöksadress 

Eklundavägen 1, Örebro 

Tel: 019-602 10 00 

Organisationsnummer: 232100-0164 

 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Välfärd och folkhälsa, Ingmar Ångman 2020-01-21 Missiv 

 

 

Beslut om ändrade avgifter inom familjerådgivningen 
 

Översänder underlag för beslut om ändrade avgifter för familjerådgivningen. 

Familjerådgivning är ett kommunalt ansvar enligt socialtjänstlagen. I vårt län bedriver 

regionen familjerådgivning åt kommunerna enligt ett avtal som ingicks 1995. 

(Reviderat 2009). Verksamheten är skatteväxlad.  

I och med att familjerådgivningen är ett kommunalt ansvar ska avgifter för 

verksamheten fastställas av kommunerna. Det framgår av avtalet och är juridiskt 

prövat.  

Av den anledningen uppmanas kommunerna att fatta beslut i enlighet med bifogat 

underlag och meddela regionen sitt beslut. Besked lämnas på följande adress:  

Region Örebro län 

Familjerådgivningen 

Box 1613 

701 16 Örebro  

Ange vårt diarienummer 20RS580 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

Ingmar Ångman 

Områdeschef 

Välfärd och folkhälsa 

 

Bilaga: Ändrade avgifter familjerådgivning 
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2020-04-17  KS 2020/121 

 Kanslienheten 
Anna Ljungsten 
 0581-810 25 
anna.ljungsten@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 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
 

Närvaro vid politiska sammanträden på distans 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs kommun får, 
om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum och ljud- och 
bildförföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

 Ledamot som önskar närvara på distans ska i förväg anmäla detta till 
ordförande.  

 Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på distans föreligger.  

 Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter inte 
delta på distans.  

 Beslut enligt ovan ska föras in i kommunfullmäktiges arbetsordning samt 
samtliga nämnders reglemente.  

 Kommunfullmäktige eller nämnden får bestämma vad som närmare ska 
gälla om deltagande på distans vid de egna sammanträdena. 

 Kommunstyrelsen ska säkra tillgången till den tekniska utrustning som 
krävs för medverkan på distans vid sammanträden. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att efter Corona-pandemin upphört, eller 
senast till den 31 december 2021, utvärdera användandet av möjligheten 
att delta på distans vid sammanträden.  

 

Ärendebeskrivning 

Under rådande läge med coronaviruset Covid-19 finns anledning att se över 
vilka möjligheter som finns för ledamöter att delta på distans under ett 
sammanträde. Syftet är att kunna säkerställa att den demokratiska processen 
kan fortgå även vid en kris. 
 
En ledamot får, om fullmäktige så beslutar, delta på distans i fullmäktige eller 
en nämnd, om ljud- och bildöverföring kan ske i realtid samt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och deltar på lika villkor (5 kap. 16 § och 6 
kap. 24 § kommunallagen). 
 
Bild- och ljudöverföring 
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Om ledamot deltar på distans måste bild- och ljudöverföring ske på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra. Det räcker inte att de 
som närvarar fysiskt i sammanträdeslokalen kan se de ledamöter som deltar 
på distans. Utan även de som deltar på distans måste kunna se samtliga andra 
deltagare, dvs. både de som deltar fysiskt och de andra som deltar på distans. 
(jfr prop. 2016/17:171 s 335)  
 
Att alla deltagarna både kan se och höra varandra tydligt är viktigt för att den 
som deltar på distans ska kunna vara fullt delaktig i överläggningar samt för 
att alla deltagare enkelt ska kunna identifiera varandra.  (jfr prop. 2013/14:5 s 
35) 
 
Det finns idag möjlighet att delta på distans vid ett möte genom t.ex. Microsoft 
Teams. Om kommunfullmäktige beslutar att tillåta deltagande på distans finns 
förutsättningar för att omedelbart lägga in Microsoft Teams i de 
förtroendevaldas Ipads som kommunen tidigare har tillhandahållit.  
 
Deltagande på lika villkor 
Deltagande ska ske på lika villkor, vilket innebär att ljud- och bildöverföringen 
måste var stabil och med bra kvalité. Om kvalitén försämras så att det uppstår 
problem att höra eller se varandra alternativt om förbindelsen bryts så måste 
även sammanträdet avbrytas tills ny förbindelse som uppfyller kraven finns. 
(jfr prop. 2016/17:171 s 335) 
 
Att delta på lika villkor innebär även att distansdeltagarna ska ha möjlighet att 
ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet samt kunna delta i 
avgörandet av ärendena. (prop. 2013/14:5 s 35, prop. 2016/17:171 s 335) 
Möjligheten att delge såväl digitala som fysiska handlingar finns redan idag. 
Om en digital handling lämnas in kan den skickas ut i vanlig ordning och är 
handlingen i pappersform kan detta lösas genom att den scannas eller fotas 
och skickas digitalt via exempelvis digitala dagordningen.  
 
Distans är komplement till fysiskt möte 
Deltagande på distans är ett komplement som ger möjlighet till  
deltagande i beslutsfattandet. Varje kommun får avgöra i vilken utsträckning 
deltagande på distans ska vara tillåtet och i vilka sammanhang t.ex. är det 
möjligt att tillåta det vid sammanträden i nämnden men inte i 
kommunfullmäktige.  (Jfr prop. 2013/14:5 s 34). 
 
Eftersom det är ett komplement förespråkar förvaltningen att det ska 
föreligga särskilda skäl för att få delta på distans. En ledamot som vill delta på 
distans bör så snart som möjligt anmäla detta till ordföranden. Ordföranden 
avgör i varje enskilt fall om det finns skäl att bevilja ledamöter att delta på 
distans.   
 
Mot bakgrund av att kommunen använder sig av Microsoft Teams (nedan 
Teams) i stor utsträckning så föreslås Teams användas vid de tillfällen som 
ledamöter deltar på distans. I Teams (samt andra digitala mötesplatser) finns 
i dagsläget en begränsning över hur många deltagare som går att se i bild 
samtidigt. I Teams går det att se fyra deltagare i bild samtidigt. Deltar fler än 
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fyra deltagare så hamnar resterande deltagare utanför bild och syns endast i 
form av en liten ring med deltagarens initialer.  
 
Mot bakgrund av denna begränsning och för att uppfylla kravet på att 
deltagande i bild sker i realtid och på lika villkor så bedömer förvaltningen att 
endast maximalt tre ledamöter delta på distans eftersom den fjärde bilden 
måste visa de ledamöter som deltar fysiskt från sammanträdeslokalen. Om de 
tekniska möjligheterna ändras på denna front kan det finnas möjlighet att fler 
deltar på distans samtidigt.  
 
Närvaro vid distansdeltagande 
En ledamot som deltar på distans ska antecknas som närvarande i 
sammanträdesprotokollet och ledamoten har möjlighet att delta i avgörandet 
av ärendena.  
 
En ledamot kan även delta i en nämnds sammanträde utan att de tidigare 
nämnda kraven är uppfyllda. Det kan exempelvis vara fallet vid deltagande via 
telefon utan att någon bildöverföring sker. I ett sådant fall kan ledamoten 
emellertid inte anses närvarande i kommunallagens mening. Det får till följd 
att ledamoten inte får delta i avgörandet av ärendena, men kan tillåtas både 
att lyssna till det som sägs vid sammanträdet och att yttra sig. (Jfr prop. 
2016/17:171 s 371) 
 
Omröstningar 
Öppna omröstningar kräver ingen annan teknisk lösning än den som redan 
finns i form av bild- och ljudöverföring. Är det aktuellt med en sluten 
omröstning så ställs krav för att säkerställa att valhemligheten bevaras, att 
alla röster kommer med i rösträkningen och att alla får insyn i förfarandet så 
att rösträkningen inte kan manipuleras. Kan inte dessa krav uppfyllas så kan 
inte heller slutna omröstningar ske på distans.  

 
Sekretess och behandling av personuppgifter 
Om uppgifter av sekretess behandlas under sammanträdet gäller samma 
regler som vid deltagande fysiskt. Däremot kan det uppstå svårigheter att 
upprätthålla sekretess när en eller flera ledamöter deltar på distans eftersom 
det finns en risk att uppgifter sprids i själva ljud- och bildöverföringen, eller 
att någon utomstående tar del av ljud- eller bild hos en ledamot som deltar på 
distans.  
 
Varje ledamot har ett eget ansvar för att uppgifter inte röjs genom att någon 
exempelvis kan ta del av ljud eller bild hos denne. Vid sammanträdestillfället 
har ordföranden i första hand ansvar för att sammanträdet kan genomföras 
på sådant sätt att utomstående inte kan ta del av ljud, bild eller handlingar. 
Ordföranden bör genom att informera och ställa frågor till de som deltar på 
distans försäkra sig om att ingen utomstående kan ta del av uppgifterna.  
 
När det gäller nämnder som hanterar uppgifter som omfattas av 
sekretess måste det vid distansdeltagande i nämndens sammanträden 
finnas garantier för att sekretessbelagda uppgifter som avhandlas under 
sammanträdet inte kan komma att röjas för någon utomstående. (prop. 
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2016/17:171 s 371). Förvaltningen rekommenderar att sekretessbelagda 
uppgifter inte får behandlas om ledamöter deltar på distans. 
 
När någon deltar på ett sammanträde på distans och överföringen innefattar 
personuppgifter så är dataskyddsförordningen tillämplig. Det är 
personuppgiftsansvarig nämnd eller styrelse som ansvarar för att genomföra 
alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de 
personuppgifter som omfattas av behandlingen. För att klarlägga behovet bör 
en riskanalys genomföras. Omfattar behandlingen känsliga personuppgifter 
(etnicitet, hälsa, politisk åskådning etc) eller sekretessbelagda 
personuppgifter så krävs ofta en högre säkerhetsnivå. Kan denna inte 
garanteras bör inte heller ärenden där dessa personuppgifter förekommer 
diskuteras på sammanträden där deltagare finns på distans.  

 
Arbetsordning och reglemente 
För att en ledamot ska ha möjlighet att delta på distans i sammanträden i 
kommunfullmäktige eller nämnd måste kommunfullmäktige besluta att detta 
får ske samt reglera om samt i vilken utsträckning det får ske i sin 
arbetsordning samt nämndens reglemente.  
 
Konsekvenser 

Mot bakgrund av att samtliga ledamöter redan har en Ipad samt att 
kommunen har Microsoft Teams förefaller inga ytterligare kostnader uppstå.  
 

Henrik Arenvang Anna Ljungsten 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kanslienheten 

För kännedom: 

Förvaltningschefer 
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 Sammanträdesdatum:  

Tillväxtutskottet 2020-04-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §21/20   Dnr: KS 2020/18 

 

Ledamotsinitiativ från Pär-Ove Lindqvist (M) – 

utökning av ferieplatser 2020 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen att undersöka 
möjligheten att få statliga pengar till feriejobb och möjliga 
åtgärder för att skapa fler ferieplatser till sommaren 2020. 
Återrapport ska ske till kommunstyrelsen i april 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) lyfter ett ledamotsinitiativ gällande 
ferieplatser 2020, då det är en svår tid för näringslivet med 
anledning av coronaviruset och att många ungdomar riskerar att 
stå utan arbetsmöjlighet i sommar. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att tillväxtutskottet uppdrar till 
förvaltningschefen att undersöka möjligheten att få statliga 
pengar till feriejobb och möjliga åtgärder för att skapa fler 
ferieplatser till sommaren 2020. Återrapport ska ske till 
kommunstyrelsen i april 2020. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Uppföljning och analys mars 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det ska ske en 
enklare ekonomisk avstämning efter februari, maj, juli och augusti from 2020. 
Efter mars månad så ska det ske en uppföljning med en prognos, men utifrån 
rådande omständigheter gällande Corona och de konsekvenser som det 
innebär, så finns det ingen prognos med efter mars månad heller. Det är svårt 
att veta hur ekonomin kommer att påverkas genom exempelvis sjukfrånvaro, 
skatteintäkter, statliga medel m.m. Efter tre månader så visar kommunens 
verksamheter på ett underskott mot budget 8,4 med Mnkr, och finansen 
(skatter, bidrag med mera) visar på ett överskott med 21,4 Mnkr mot budget. 
Finansen överskott beror främst på att budgeten för nya löner för år 2020 inte 
är utfördelade ännu, då löneförhandlingar är flyttat till hösten. Totalt är det 
ett överskott mot budget med 13, 1 Mnkr. Ser man på nettokostnaderna så är 
variationen stor mellan månaderna och det beror på att alla kostnader inte är 
utfördelade till andra förvaltningar i januari och februari. Det avser kostnader 
såsom måltid, telefoni, IT-kostnader med mera. Totalt ser trenden ut att följa 
tidigare år efter tre månader. Efter mars så är kostnader på grund av. corona 
marginella då det kommer först efter april månad. 

Gunilla Sandgren Anette Persson 
Ekonomichef Controller 

För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 
Ekonomienheten 

Bilagor: 

Rapport Uppföljning och analys mars 2020 
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1 Omvärldsbevakning 

Hur de ekonomiska effekterna av det nya coronaviruset blir på längre sikt är oklart. De flesta 
ekonomer gör bedömningen att BNP kommer att falla rejält 2020 för att sedan öka relativt 
snabbt och att läget återgår till det normala år 2021. Det vill säga, att det blir ett hack i kurvan 
under något år. Men hur det blir beror förstås på hur lång tid det tar innan smittoläget 
förbättras och hur situationen påverkar människors agerande. I detta läge gör vi ändå en 
ekonomisk bedömning fram till 2023, som kommuner och regioner kan använda i sin budget 
och plan. Det är en bedömning som är extremt osäker. Många kommuner och regioner 
överväger nu om de ska besluta om budgeten i fullmäktige före eller efter sommaren. Beslutas 
budgeten före sommaren måste det finnas beredskap för att göra stora korrigeringar under 
hösten. Det är bra att staten beslutar att ersätta företag och kommunsektorn i dessa kristider 
för att minska konsekvenserna för en långsiktig skada på ekonomin. Regeringen har flera 
förslag om ekonomisk lättnad till landets företagare. Det är viktigt att i nuläget även använda 
kommuner och regioner som stabilisatorer i den förväntade ekonomiska nedgången. De står 
för en fjärdedel av rikets sysselsättning och är stora köpare av varor och tjänster. 
(Ekonomiblogg  av Annika Wallenskog, SKR, 27 mars 2020) 

Nödvändigt med stort tillskott till kommunsektorn 

Kommuner och regioner får nu ett extra generellt statsbidrag på 15 miljarder kronor år 2020. 
Det är ett bra och nödvändigt besked. 

Regeringen och dess samarbetspartier tillskjuter ytterligare 15 miljarder kronor i generella 
statsbidrag för innevarande år i syfte att stödja kommuner och regioner i den pågående 
Corona pandemin. 

– Det är bra och nödvändigt att regeringen nu ger kommuner och regioner besked om extra 
statsbidrag på 15 miljarder kronor för i år. Konjunkturen faller nu snabbt på grund av Corona 
pandemin och skatteunderlaget utvecklas mycket svagt. Med detta tillskott kan 
kommunsektorn bidra till att upprätthålla sysselsättning och välfärd, säger Anders Knape, 
ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 2 april 2020. 

Redovisningen avser fördelningen av de generella statsbidragen till kommuner och regioner 
under 2020, inklusive förslaget om ytterligare medel som presenterades den 2 april. 
Fördelningen baseras på befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) per den 1 
november 2019. Medlen betalas ut i kronor per invånare. Fördelningen fastställs formellt av 
regeringen efter att riksdagen behandlat vårändringsbudgeten för 2020. (SKR) 

Kommun 
Befolkning 
1/11-2019 

Andel av 
befolkning 

Aviserat 20 
januari (del 

av 
vårändrings-

budget 2020) 

Tillskott till följd 
av riksdagens 

beslut (tillskott 
till följs av 

riksdagens 
beslut den 19 

februari ) 

Aviserat 2 
april 

Totalt 

Lindesberg 23 611 0,23% 8 008 016 kr 3 981 585 kr 24 024 047 kr 
36 013 
647 kr 
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Regeringen spår arbetslöshet på 9 procent för år 2020. I mars varslades 36 800 personer i 
Sverige- den högsta siffran någonsin. Det tidigare rekordet, i november 1992, var 22 000 
personer. Sysselsättningen väntas falla 2020 när många företag säger upp. De branscher som 
drabbas hårdast är hotell, restaurang och handel, med många unga och visstidsanställda.( 
Presskonferens Magdalena Andersson, finansminister 31 mars 2020). 

2 Verksamhetsuppföljning 

2.1 Befolkning 

 

Befolkningen har minskat med 18 personer under de två första månaderna 
2020.Födelseöverskottet är -18 personer efter två månader, invandringsöverskottet är 0 samt 
inrikes flyttningsöverskottet är -3. Jämfört med samma period föregående år så var 
födelseöverskottet + 2 personer, invandringsöverskottet var +54 personer och inrikes 
flyttningsöverskottet - 42 personer, Totalt var det en ökning med tre personer per sista 
februari 2019. 

2.2 Arbetslöshet Lindesbergs kommun 
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Arbetslösheten spås att  hamna på ca 9-10 procent under år 2020.I Lindesbergs kommuns så 
har arbetslösheten varit högre sedan tidigare är jämfört med både regionen och riket. Det är 
främst andelen personer i program med aktivitetsstöd som är högre i Lindesbergs kommun 
både jämfört med regionen och riket. 

2.3 Sjukfrånvaro 

 

Sjukfrånvaro på grund av coronaviruset har en viss påverkan på sjuktalet efter mars månad. 

2.4 Ekonomiskt bistånd 

  

Kostnaden för försörjningsstöd har ökat och intäkterna minskat, totalt skillnad 0,6 Mnkr 
vilket är en trend som syns i hela riket sedan Arbetsförmedlingen omstrukturerade samt 
sänkte sina ersättningsnivåer (enligt SKR, men har märkts här också). 
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2.5 Schablonersättning och mottagande 

  

 

Antalet mottagande av nyanlända har minskat från 383 personer år 2015 till 156 personer 
per sista december 2019. Det innebär minskade intäkter genom schablonersättningen med 
12,6 Mnkr år 2019 jämfört med 2017. Kostnaderna har inte minskat i samma omfattning ute i 
verksamheterna. Intäkterna för 2020 avser månaderna januari- mars. 
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3 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 

3.1 Drift totalt kommunen  

Nämnd/förvaltning Nettokostnad 
Budget 

jan-
mars 

Budget-
avvikelse 
jan- mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

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

Kommunstyrelsen 60,3 62,5 2,2  249,5  

varav Tillväxt 24,4 24,0 -0,4  95,8  

varav Stöd och Strategi 16,3 19,1 2,8  76,1  

varav VA/Renhållning 0,0 0,0 0,0  0,0  

varav 
Överförmyndarverksamhet 

0,5 0,9 0,4  3,4  

varav 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

11,7 11,0 -0,7  44,3  

varav Räddnings- och 
säkerhetsverksamhet 

7,4 7,5 0,1  29,9  

Barn- och 
utbildningsnämnd 

158,7 155,7 -3,0  628,6  

Socialnämnd 136,4 128,9 -7,5  531,8  

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

3,5 3,3 -0,2  13,8  

Totalt 359,1 350,6 -8,4  1 424,7  

Finansiering -378,3 -356,8 21,5  1 427,0  

Resultat 19,2 6,2 13,1  2,3  
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Totalt sett så visar verksamheterna på ett underskott med 8,4 Mnkr ,Barn- och 
utbildningsnämnden visar på ett  underskott med 3 Mnkr och det avser minskade asylintäkter 
samt ej genomförda besparingar på gymnasieskolan, ökade kostnader för skolskjuts minskade 
asylintäkter samt kostnader  för måltider (som eventuellt kan bli lägre på helåret då enheter 
inom barn- och utbildning har haft stängt samt haft färre barn).Socialnämndens underskott på 
7,5 Mnkr beror delvis på ökade kostnader för försörjningsstöd samtidigt som intäkterna 
minskar, vikariekostnaderna för vård och omsorg har hittills varit lägre under 2020 jämfört 
med  samma period föregående år och att HVB kostnader för barn/vuxna är högre jämfört 
med 2019.Överskottet för kommunstyrelsen avser budget för projekt som inte är använda 
något utav. Överskottet på stöd och strategi finns på kanslienheten pga. vakant tjänst och på 
IT-enheten där 

Alla utfall är väldigt osäkra då ingen vet hur utfallet kommer att bli utifrån Corona epidemin. 
Det gäller både lönekostnader,skattintäkter, extra pengar från staten mm. Därav finns ingen 
prognos på helåret med. 

Nettokostnaderna följer ungefär samma trend totalt efter tre månader , utifrån besparingar 
som är lagda inför år 2020 så borde de inte öka i samma takt som tidigare år men många 
besparingar har inte fått någon effekt ännu då budgeten antogs i december 2019, samt att 
några inte är genomförda ännu. 
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3.2 Investeringar totalt kommunen 

Nämnd/förvaltning Utgift Prognos helår Budget 2020 Budgetavvikelse 

Kommunstyrelsen 0,0 113,1 111,7 -1,4 

varav kommunstyrelsen 0,0 1,0 1,0 0,0 

varav Tillväxt 0,0 48,3 48,3 0,0 

varav Stöd och strategi 0,0 0,5 0,5 0,0 

varav VA/Renhållning 0,0 41,6 41,6 0,0 

varav 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

0,0 21,7 20,3 -1,4 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

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

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

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

Socialnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt 0,0 123,1 121,7 -1,4 

Underskottet för Samhällsbyggnadsförbundet avser projekt Flugparken där budgeten inte 
räcker för år 2020. Underskottet beror på ätor (oförutsedda kostnader), största delen av 
ätorna avser cykelställ, cykelpump, parkbänkar, extra schaktarbete, gatsten mm. 

3.3 Tillväxtutskottet 

Drift 

Verksamhet Nettokostnad 
Budget 

jan-mars 

Budget-
avvikelse 
jan-mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Administration 1,5 1,5 0,0  6,1  

Näringslivsenheten 7,6 8,2 0,6  32,6  

Bidrag 1,6 1,7 0,1  6,9  

Färdtjänst 2,3 1,9 -0,4  7,4  

Kulturenheten 3,8 3,8 0,0  15,3  

Utbildningsenheten 5,9 4,8 -1,1  18,7  

Arbetsmarknadsenheten 1,6 2,1 0,5  8,8  

Totalt 24,3 24,0 -0,3  95,8  

Överskottet för näringslivsenheten beror på att kostnader gällande mark och exploatering 
inte varit så stora ännu det kommer att användas under året. 

Färdtjänstens underskott beror på att  grundavgifterna och  avgifterna för resorna är högre 
jämfört med 2019. Färdtjänstkostnaderna och antalet resor är osäkra pga. av Corona. 

Underskottet för utbildningsenheten avser lägre intäkter från Migrationsverket. De lägre 
intäkterna beror på att vi tar emot färre nyanlända i kommunen samt ett underskott på 
teknikcollege. 

Överskottet för arbetsmarknadsenheten beror på att inga kostnader ferielöner är utbetalda 
ännu samt ett överskott jämfört med budget för på bilpoolen. 
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Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2020 
Budgetavvikelse 

helår 

Bussangöring 
Brotorpsskolan 

0,0 1,7 1,7 0,0 

Vändplan 
Guldsmedshyttan 

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

Exploatering industrimark 
Frövi 

0,0 17,5 17,5 0,0 

Nytt villaområde 
Lindesberg 

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

Frövi bangård 0,0 13,0 13,0 0,0 

Båtramp Lindesberg 0,0 1,0 1,0 0,0 

Teknikcollege 
industrirobot 

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

Lindesjön runt 0,0 0,4 0,4 0,0 

Totalt 0,0 48,3 48,3 0,0 

3.4 Stöd och strategi 

Drift 

Verksamhet 
Nettokostna

d 

Budge
t jan-
mars 

Budgetavvikels
e jan-mars 

Progno
s helår 

Budge
t helår 

Budgetavvikels
e helår 

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

Politisk verksamhet 1,5 2,7 1,2  10,6  

Ekonomistyrning 0,5 0,6 0,1  2,3  

Kanslienhet 2,7 3,0 0,3  12,1  

Personalenhet 2,6 2,6 0,0  10,6  

Ekonomienhet 1,5 1,6 0,1  6,0  

Övrig 
verksamhet,ekonomi 

0,2 0,2 0,0  1,0  

IT-teleenhet 4,3 5,0 0,7  19,9  

Övrig verksamhet , 
personal 

0,9 0,8 -0,1  3,2  

Personalbefrämjand
e verksamhet 

1,1 1,4 0,3  5,8  

Måltidsverksamhet 0,0 0,1 0,1  0,2  

Totalt 16,3 19,1 2,8  76,1  

Överskottet under politisk verksamhet beror på att kommunstyrelsen har en årsbudget på 5 
Mnkr för projekt dessa medel är ej nyttjande ännu. 

IT-telenhetens överskott beror på att vissa kostnader inte kommit ännu såsom inköp av 
datorer. 
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Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2020 
Budgetavvikelse 

helår 

Till 
kommunstyrelsens 
förfogande 

0 1,0 1,0 0,0 

E-tjänster 0 0,2 0,2 0,0 

Utrustning måltid 0 0,3 0,3 0,0 

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

3.5 VA/Renhållning 

Drift 

VA/Renhållning Nettokostnad 
Budget 

jan-
mars 

Budgetavvikelse 
jan-mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvikelse 
helår 

Vatten- och 
avlopp 

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

Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringar 

VA/Renhållning Utgift Prognos helår Budget 2020 
Budgetavvikelse 

helår 

Mindre 
ledningsarbeten 

0,0 6,0 6,0 0,0 

Ledning 
Lindesberg-Nora 

0,0 2,0 2,0 0,0 

Minireningsverk 
Öskevik-
Mårdshyttan 

0,0 4,9 4,9 0,0 

Torphyttan 0,0 4,6 4,6 0,0 

Gamla Viby 0,0 2,1 2,1 0,0 

Överföring ledning 
Vasselhyttan-Löa 

0,0 6,6 6,6 0,0 

Reingsverk 
Lindesberg 

0,0 2,1 2,1 0,0 

Mindre Va-
anläggningar 

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

Pumpstation 
Prästbron 

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

Gusselby 
verksamhetsområde 

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

Projekt dagvatten 
Kristinavägen 

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

Totalt 0,0 41,6 41,6 0,0 
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3.6 Barn- och utbildningsnämnd 

Drift 

Barn- och 
utbildnings-
förvaltning 

Nettokostnad 
Budget 

jan-
mars 

Budgetavvikelse 
jan- mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvikelse 
helår 

Grundskola 65,5 60,9 -4,7  240,9  

Förskola 37,9 37,3 -0,6  149,7  

Gymnasieskola 34,2 31,8 -2,4  127,3  

Fritidshem 5,3 7,2 1,9  28,4  

Central 
verksamhet 

5,3 7,4 2,1  36,6  

Särskola 3,5 3,6 -0,1  14,3  

Kulturskola 1,8 2,2 0,4  9,2  

Förskoleklass 3,4 4,1 0,7  16,2  

Gymnasiesärskola 1,5 1,1 -0,4  4,7  

Fritidsgård 0,2 0,3 0,1  1,3  

Totalt 158,7 155,7 -3,0  628,6  

Gymnasieskolans avvikelse per sista mars blev -2,4 Mnkr, vilket huvudsakligen förklaras av 
minskade asylintäkter samt ej genomförda besparingar inför 2020.Gymnasieskolan har fått 
ett besparingskrav på totalt 7,9 Mnkr (4,9 Mnkr inför 2019 samt 3,0 Mnkr inför 2020), vilket 
kräver tuffa åtgärder. Utöver det har gymnasieskolan tappat 6,8 miljoner kronor i intäkter 
från Migrationsverket jämfört med 2019.Just nu pågår arbetet med tjänstefördelningen inför 
höstterminen och flera av besparingar kommer att genomföras inom Språkintroduktion och 
övriga program. De preliminära ansökningssiffrorna visar att fler elever från andra 
kommuner har valt att söka till Lindeskolan, vilket förhoppningsvis kommer att ge en positiv 
effekt på intäkterna för sålda skolplatser under höstterminen. Utmaningarna inför 2020 
består av osäkerheten kring interkommunala intäkter samt avslag avseende asylintäkter inom 
Språkintroduktionen. En annan aspekt är de ekonomiska följderna av Corona krisen. Det är 
svårt i dagsläget med säkerhet säga hur stora eller långvariga effekterna blir. Från mitten av 
mars gäller distansundervisning för alla gymnasieelever. Lindeskolan har väl fungerande 
tekniska lösningar på plats och övergången från klassrum till digital plattform har gått mycket 
bra. 

Kulturskolan har en positiv avvikelse på +0,4 Mnkr per sista mars. Anledningen till den 
positiva avvikelsen är lägre personalkostnader. Detta kan förklaras av att externa medel från 
Kulturrådet har täckt delar av lönekostnader. Även kostnader för förbrukningsinventarier 
blev lägre än budgeterat. Kostnaderna förväntas att öka under höstterminen. 

Gymnasiesärskolans avvikelse per sista mars uppgår till -0,4 Mnkr. Orsaken till den negativa 
avvikelsen är högre undervisningskostnader än budgeterat. Det beror på ökat antal inköpta 
lärartjänster från Lindeskolans yrkesprogram i samband med ökat elevantal. 
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Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2020 
Budgetavvikelse 

helår 

Inventarier 
Lindbackaskolan 

0,0  4,0  

Inventarier 
Brotorpsskolan 

0,0  3,5  

Inventarier grundskolan 0,0  1,0  

Undervisningsinventarier 
gymnasieskolan 

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

Totalt 0,0  9,5  

     

3.7 Socialnämnd 

Socialförvaltninge
n 

Nettokostna
d 

Budge
t jan-
mars 

Budgetavvikels
e jan-mars 

Progno
s helår 

Budge
t helår 

Budgetavvikels
e helår 

Administration 5,9 6,7 0,8  27,0  

Funktionsstöd 33,8 34,2 0,4  140,4  

Individ- och familj 25,8 22,0 -3,8  87,6  

Vård och omsorg 70,9 66,0 -4,9  276,8  

Totalt 136,4 128,9 -7,5  531,8  

Socialförvaltningens avvikelse uppgår till -7,5 Mnkr per sista mars. 

Funktionsstöd har en avvikelse för personalkostnader på gruppboendena, totalt -1,0 Mnkr. En 
extern vuxenplacering till en årskostnad av 1,6 Mnkr utöver budget har tillkommit. 

Individ och familj har en avvikelse per sista mars med -3,8 Mnkr. Placeringar för såväl HVB 
barn, HVB vuxna och familjehem har en avvikelse med -2,6 Mnkr vilket troligen kommer 
innebära ett underskott i slutet av året. 

Vård och omsorg har negativ avvikelse för de personaltäta verksamheterna. Säbo/demens -
2,0 Mnkr, hemtjänst -2,5 Mnkr och korttids -0,4 Mnkr. Det är liknande avvikelse som 
föregående år, något högre för säbo/demens och korttids men lägre för hemtjänsten. 
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3.8 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Verksamhet Nettokostnad 
Budget 

jan-
mars 

Budgetavvikelse 
jan- mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Stab 1,6 1,5 -0,1  5,9  

Stadsbyggnadskontor 0,8 0,4 -0,4  1,7  

Miljökontoret 0,3 0,5 0,2  2,7  

Nämnd/förvaltningsledning 0,1 0,2 0,1  0,8  

Totalt  gemensamt 2,8 2,6 -0,2  11,1  

Bostadsanpassning 
Lindesberg 

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

Energirådgivning 0,0 0,0 0,0  0,0  

Mark- och exploatering 0,0 0,0 0,0  0,0  

Totalt nämnd 3,5 3,3 -0,2  13,8  

Verksamhetsår 2020 började med en omorganisation av förvaltningen, som ett led i att 
effektivisera och bättre samordna processer. Utifrån de uppföljningar och initiala 
utvärderingarna som har gjorts kan vi redan se vissa resultat av omorganisationen, 
framförallt avseende bättre samordning mellan processer. I övrigt är den generella 
bedömningen att själva omorganisationen har fortlöpt mycket väl, mycket tack vare ett bra 
för- och planeringsarbete. Arbetet med att jobba ihop de nya konstellationerna har fått 
pauserats på grund av den rådande situationen med Corona pandemin. 

Det har återigen blivit högt tryck på bygglovssidan, under perioden har det inkommit 195 
ärenden jämfört med förra årets 169. Förhoppningarna är nu att den nya bygglovstaxan som 
antogs av alla fyra kommuner under 2019 ska ge effekt för att möjliggöra en dräglig 
arbetssituation för handläggarna, samtidigt som budgeten hamnar i balans. Det har beordrats 
övertid för att hantera ärendemängden, men än så länge i hanterbar storlek. 

Ett strategiskt arbete har startats upp för att öppna upp en dialog med de fyra kommunerna 
om landskapsbild och gestaltad livsmiljö. Detta arbete kommer intensifieras under hösten 
under förutsättning att lägesbilden förändras avseende pandemin. 

Arbete pågår brett inom nämndens verksamhetsområde att minska den sårbarhet som finns 
gällande singelkompetenser, senast skedde en kompetensutveckling för att förstärka 
prövning och tillsyn inom serveringstillstånd och tobak. 

Coronapandemin påverkar naturligtvis nämndens verksamhet, men i begränsad omfattning. 
Initialt ökade sjukfrånvaron vilket medförde en generellt minskad verksamhet och det kan 
pågå under en längre tid. Detta kan medföra att de tillsyns- och kontrollplaner som antagits av 
nämnden kan vara svåra att nå under året. I övrigt är det framförallt tillsynen enligt 
livsmedelslagen som påverkats i störst omfattning av pandemin, då äldreboenden inte får 
besökas och gymnasieskolor stängt. Verksamheten följer folkhälsomyndighetens råd och 
riktlinjer i hanteringen av Corona pandemin och tack vare den senaste tidens digitala 
utveckling kan förhållandevis många av medarbetarna arbeta på distans. Det förutsätter dock 
att det finns tillräckligt många medarbetare på plats för att digitalisera ärenden och 
genomföra de delarna i processerna som kräver fysisk handpåläggning. Detta har medfört ett 
intensivt utvecklingsarbete av den administrativa personalen för att få rutiner och arbetssätt 
att fungera för digital handläggning, men tack vare en fantastisk insats av personalen så 
fortlöper arbetet bra. 
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Vissa åtgärder har vidtagits avseende ekonomin gentemot företag. De årsavgifter som inte har 
skickats ut innan utbrottet får vänta till senare i höst. Det finns också möjlighet för företag att 
kontakta oss för att skjuta upp sina betalningar om så önskas för att hantera en svår period. 
Verksamheten prioriterar även ärenden från näringslivet som har en direkt eller indirekt 
påverkan av Corona pandemin. I dagsläget har vi inte fått några indikationer på att företagen 
har andra önskemål som vi skulle kunna införliva. Detta bör inte påverka nämndens ekonomi 
i någon större omfattning på årsbasis, men det är för tidigt att säga. 

Efter en längre periods rekryteringar, framförallt på miljökontoret, så är nu förvaltningen 
glädjande nog fullt bemannad. Under förutsättning att pandemin inte medför en större 
sjukfrånvaro inom verksamheten, så är bedömningen att läget är hanterbart utan några större 
insatser. 

Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2020 
Budgetavvikelse 

helår 

Inköp 
mätningsfordon 

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

Totalt     

3.9 Räddnings- och säkerhetsverksamhet 

Räddning- och 
säkerhetsnämnd 

Kostnad 
Budget 
jan-okt 

Budgetavvikelse 
jan-okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvikelse 
helår 

Räddningstjänst 7,4 7,5 0,1  29,8  

Civilförsvar 0 0 0  0,1  

Totalt 7,4 7,5 0,1  29,9  

3.10 Överförmyndarverksamhet 

Överförmyndarverksamhet Kostnad 
Budget 
jan-okt 

Budgetavvikelse 
jan-okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Överförmyndare 0,5 0,9 0,4  3,4  

Totalt 0,5 0,9 0,4  3,4  

3.11 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Drift 

Samhällsbyggnadsförbunde
t Bergslagen 

Nettokostna
d 

Budge
t jan-
mars 

Budgetavvikels
e jan-mars 

Progno
s helår 

Budge
t helår 

Budget-
avvikels

e helår 

Lokalvård 0,9 0,5 -0,4 1,9 1,9 0,0 

Gata,belysning 6,8 6,7 -0,1 24,5 27,0 2,5 

Parkverksamhet 1,6 1,5 -0,1 5,9 5,9 0,0 

Idrott, fritidsanläggningar 2,4 2,4 0,0 9,5 9,5 0,0 

Totalt 11,7 11,1 -0,6 41,8 44,3 2,5 

Överskottet med 2,5 Mnkr  mot budget på helåret avser vinterväghållning. 
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Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2020 
Budgetavvikelse 

helår 

Trafikåtgärder 0,0 0,4 0,4 0,0 

Föryngring träd 0,0 0,3 0,3 0,0 

Trafiksäkerhetsåtgärder, 
vid gatuombyggnation 

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

Tillgänglighetsanpassning 0,0 0,4 0,4 0,0 

Planerat underhåll 
beläggning 

0,0 1,7 1,7 0,0 

Renovering broar 0,0 10,0 10,0 0,0 

Reinvestering 
gatubelysning Ramsberg 

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

Frövi strandpromenad 0,0 0,1 0,1 0,0 

Park tivoliplan 0,0 0,4 0,4 0,0 

Flugparken 0,0 2,4 0,9 -1,4 

Bryggor 0,0 0,1 0,1 0,0 

Reinvestering lekplatser 0,0 0,5 0,5 0,0 

Parkinvesteringar 0,0 0,2 0,2 0,0 

Fritidsbyn Lindesberg 0,0 0,2 0,2 0,0 

Park Vibyn i Frövi 0,0 0,2 0,2 0,0 

Reinvesteringar 
Råsshallen 

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

Begagnad ismaskin 
Råsshallen 

0,0 0,6 0,6 0,0 

Ny vattenledning, servis 
Råssvallen 

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

Nya tvättbryggor 0,0 0,1 0,1 0,0 

Reinvestering Smedvallen 0,0 0,1 0,1 0,0 

Reningsanläggning 
Fellingsbrobad 

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

Akuta underhåll idrott 0,0 0,1 0,1 0,0 

Totalt 0,0 21,8 20,3 -1,4 

Underskottet för Flugparken beror främst på ätor (oförutsedda kostnader). Den största delen 
av ätorna avser cykelställ, cykelpump, parkbänkar, extra schaktarbete, gatsten mm. 

  



  

Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 17(19) 

3.12  Finansförvaltning 

Drift 

Finansförvaltning Nettokostnad 
Budget 

jan- 
mars 

Budgetavvikelse 
jan-mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvikelse 
helår 

Arbetsgivaravgift, 
pensioner mm 

8,0 26,0 18,0  104,1  

Intern ränta -1,1 -1,0 0,1  -3,9  

Kommunal skatt -276,6 -280,0 -3,4  -1120,1  

Generella 
statsbidrag 

-108,6 -104,3 4,3  -417,0  

Finansiella 
intäkter 

-0,2 -1,1 -0,9  -4,5  

Finansiella 
kostnader 

0,2 1,1 0,9  4,5  

Avskrivningar 0 2,6 2,6  10,4  

Övriga finansiella 
poster 

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

Totalt -378,3 -356,8 21,5  
-1 

427,0 
 

3.13  Likviditet 
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Koncernens ökning av likviditet beror främst på ny upplåning. 

 

Likviditeten för kommunen är ca 264 Mnkr per sista mars 2020, jämfört med samma period 
år 2019 så är likviditeten ca 78 Mnkr högre. Den högre likviditeten per sista mars beror 
främst på att vid ingången av året så var likviditeten 40 Mnkr högre, den har byggts upp under 
2019, intäkter för skatter och bidrag är ca 8 Mnkr högre per månad, staten har i mars betalt ut 
det tillskott till följd av riksdagens beslut 19 februari 2020 samt lägre hyreskostnader. 

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 0,2 245,1 260,5 31,4 -44,6 492,6 

Summa rörelsens intäkter 0,2 245,1 260,5 31,4 -44,6 492,6 

Drift -1,8 -58,9 -126,7 -40,5  -183,7 

Fastighetsunderhåll/Energikostnade
r 

 -119,4 -39,0   -158,4 

Summa rörelsens kostnader -1,8 -178,3 -165,7 -40,5 44,6 
-

342,1 

Driftnetto -1,6 66,8 94,7 -9,3  150,6 

Avskrivningar  -24,7 -104,6 -0,1  -129,4 

Jämförelsestörandeposter       

Rörelseresultat -1,6 42,0 -9,9 -9,5  21,1 

Summa finansiella poster -1,6 -0,9 -39,4   -41,9 

Resultat före skatt och 
bokslutsdispositioner 

-3,2 41,1 -49,3 -9,5  -20,8 

Stadshus-koncernen månadsrapport 2020-03 

Stadshus Utfallet för Stadshus är ca 0,4 mkr bättre än budget vilket beror på lägre 
driftkostnad samt räntekostnader. 
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LEAB-koncernen Intäkterna är ca 11 mkr lägre än budget vilket till stor del förklaras med det 
milda vädret under inledningen på året. Detta kompenseras av att driften är knappt 0,9 mkr 
bättre än budget samt att energikostnaderna har varit ca 10 mkr lägre än budgeterat. I övrigt 
så följer bolaget den budget som är lagt. Utfallet för 2020–03 landar på 18,4 mkr efter 
finansnetto. 

FALAB-koncernen Intäkterna är ca 2,3 mkr lägre än budgeterat vilket till stor del beror på 
ökade vakanser. Driftkostnaderna följer budget vilket är ovanligt denna tid på året med tanke 
på att kostnaderna inte är periodiserade. Normalt brukar driftkostnaderna avvika negativt 
från budget med tanke på att det borde ha varit kallare denna tid på året. T.ex. så är 
uppvärmningen drygt 1 mkr lägre jmf med föregående år. Underhållskostnaderna är drygt 
3 mkr lägre än budgeterat. Även avskrivningarna är lägre än budget, skillnaden på 8,4 mkr är 
ev. kommande nedskrivningar. När det gäller räntorna så följer de budget. 

Detta innebär att res. efter fin.netto landar på -2,5 mkr, vilket är ca 9,8 mkr bättre än budget. 
Justerar vi resultatet för underhåll och ev. kommande nedskrivningar så är res. efter 
finansnetto 1,9 mkr sämre än budget vilket beror på lägre intäkter. 

BELAB Bolaget har haft en väldigt bra start på året, med mycket besökare i alla våra 
verksamheter, och i och med detta ligger bolaget just nu väldigt bra till mot den periodiserade 
budgeten. Däremot slår den nuvarande situationen med Covid-19 väldigt hårt mot alla våra 
verksamheter. Badhuset Energikällan har öppet men har väldigt få besökare, Lindesberg 
Arena är stängd för allmänheten, inga skolelever i byggnaden p.g.a. Lindeskolans 
distansundervisning och minimal verksamhet från föreningslivet på kvällarna. Lindesbergs 
Bio är helt stängd p.g.a. restriktionerna från regeringen samt att alla biopremiärer är 
uppskjutna. Allt detta kommer påverka bolaget negativt i ekonomisk bemärkelse, bara i slutet 
av mars tappade bolaget 100 tkr av det plus bolaget hade mot budget. Det är svårt att svara 
exakt på hur hårt det kommer påverka bolaget i sin helhet eftersom ingen vet hur länge 
situationen håller i sig, men prognosen just nu ligger på att hålla den lagda budgeten. 

Bolaget följer utvecklingen noga och är beredda att snabbt göra ekonomiska förändringar i 
bolaget för att följa budgeten. 
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2020-01-27  KS 2019/119 

 Personalenheten 
Carina Fyrpil 
 0581-810 20 
carina.fyrpil@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 

Pensionsmyndigheten 
 
 

Inkommen aktivitetsrapport oktober-december 2019 

Förslag till beslut 

 Pensionsmyndigheten har tagit del av inkommen aktivitetsrapport 
 
 

Ärendebeskrivning 

Pensionsmyndigheten, tillika Kommunstyrelsen har enligt KS 2019/113 
godkänt ansökan om aktiv omställningsinsats och ekonomiskt 
omställningsstöd, enligt Tillämpningsanvisningar OPF-KL. Enligt 
Tillämpningsanvisningar för OPF-KL ska en aktivitetsrapport lämnas var 
tredje månad till pensionshandläggare för vidareförmedling till 
pensionsmyndigheten (som i Lindesbergs kommun är Kommunstyrelsen). Det 
är pensionsmyndigheten som beslutar ifall kravet på egen aktivitet inte 
uppfylls och kan stoppa utbetalning genom att meddela personalenheten 
detta. 

Ärendets beredning 

Aktivitetsrapporten har inkommit inom föreskriven tid och visar på aktivitet 
för oktober till och med december 2019. Enligt Tillämpningsanvisningar OPF-
KL har sökande genom aktivitetsrapporten redovisat att en handlingsplan 
finns för arbete i kombination med kunskapsåterhämtning. 

 
 

 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

Sökande har uppfyllt de formkrav som ställs enligt gällande 
Tillämpningsanvisningar OPF-KL genom att inlämna aktivitetsrapport inom 
föreskriven tid. 

  

 

 
Henrik Arenvang Carina Fyrpil 
Kommundirektör Personalchef 

För kännedom: 

Pensionshandläggare 

Bilagor: 

Inkommen aktivitetsrapport 2020-01-10 
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2020-03-04  KS 2020/37 

 Näringslivsenheten 
Jonas Andersson 
 0581-811 66 
jonas.andersson@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 

Nyttjanderättsavtal för ishallar i Fellingsbro Lindesberg 

Guldsmedshyttan 

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet beslutar att Lindehov ska ha kommunal bokning och ingå 
”Avgifter och villkor för bokningsbara idrottslokaler/anläggningar i 
Lindesbergs kommun”. 
 
Tillväxtutskottet reviderar ”Avgifter och villkor för bokningsbara 
idrottslokaler/anläggningar i Lindesbergs kommun”. 
 
Tillväxtutskottet ger föreningskonsulent i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
kommunal bokning av ishallen Lindehov. 
 
Tillväxtutskottet ger kommundirektör uppdrag teckna gällande avtalen med 
ishockeyföreningarna, enligt bilagor. 
 
Tillväxtutskottet lämnar förslag till kommunstyrelsen att föreslå 
Samhällsbyggnadsnämnden ett namnbyte av ishallen Lindehov. 
 
Ärendebeskrivning 

I Lindesbergs kommun finns tre ishallar, och diskussioner kring driftstider 
har varit återkommande i olika forum de senaste åren. 
 
Ishallarna Bernehov (Fellingsbro ishall) och Råsshallen ägs delvis av 
kommunen och delvis av föreningarna. Kommunen äger ”plattan” och 
föreningarna ”skalet”. Kommunen ansvarar via Samhällsbyggnadsförbundet 
driften av isen och föreningarna ansvara för underhåll av skalet (tak, väggar 
mm). 
 
Ishallen i Lindesberg, Lindehov, ägs av kommunala fastighetsbolaget FALAB, 
och skötsel av isen sker via Samhällsbyggnadsförbundet. 

Henrik Arenvang Jonas Andersson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommundirektör 
Föreningskonsulent 
Kommunstyrelsen 
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Tillväxtutskottet 2020-03-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §9/20   Dnr: KS 2020/37 

 

Nyttjanderättsavtal för ishallar i Fellingsbro 

Lindesberg Guldsmedshyttan 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar att Lindehov ska ha kommunal 
bokning och ingå ”Avgifter och villkor för bokningsbara 
idrottslokaler/anläggningar i Lindesbergs kommun”. 
 
Tillväxtutskottet reviderar ”Avgifter och villkor för 
bokningsbara idrottslokaler/anläggningar i Lindesbergs 
kommun”. 
 
Tillväxtutskottet ger förvaltningschef i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för kommunal bokning av ishallen Lindehov. 
 
Tillväxtutskottet ger kommundirektör uppdrag teckna gällande 
avtalen med ishockeyföreningarna, enligt bilagor. 
 
Tillväxtutskottet lämnar förslag till kommunstyrelsen att föreslå 
Samhällsbyggnadsnämnden ett namnbyte av ishallen Lindehov 
och Lindbacka idrottshall. 
 
Ärendebeskrivning 

I Lindesbergs kommun finns tre ishallar, och diskussioner kring 
driftstider har varit återkommande i olika forum de senaste 
åren. 
 
Ishallarna Bernehov (Fellingsbro ishall) och Råsshallen ägs 
delvis av kommunen och delvis av föreningarna. Kommunen 
äger ”plattan” och föreningarna ”skalet”. Kommunen ansvarar 
via Samhällsbyggnadsförbundet driften av isen och föreningarna 
ansvara för underhåll av skalet (tak, väggar mm). 
 
Ishallen i Lindesberg, Lindehov, ägs av kommunala 
fastighetsbolaget FALAB, och skötsel av isen sker via 
Samhällsbyggnadsförbundet. 
 
Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet beslutar att Lindehov ska ha kommunal 
bokning och ingå ”Avgifter och villkor för bokningsbara 
idrottslokaler/anläggningar i Lindesbergs kommun”. 
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Tillväxtutskottet 2020-03-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Tillväxtutskottet reviderar ”Avgifter och villkor för 
bokningsbara idrottslokaler/anläggningar i Lindesbergs 
kommun”. 
 
Tillväxtutskottet ger föreningskonsulent i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för kommunal bokning av ishallen Lindehov. 
 
Tillväxtutskottet ger kommundirektör uppdrag teckna gällande 
avtalen med ishockeyföreningarna, enligt bilagor. 
 
Tillväxtutskottet lämnar förslag till kommunstyrelsen att föreslå 
Samhällsbyggnadsnämnden ett namnbyte av ishallen Lindehov. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår ändring av 
förvaltningens förslag att tillväxtutskottet uppdrar till 
förvaltningschef att ta fram riktlinjer för kommunal bokning av 
ishallen Lindehov.  
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår ändring förvaltningens 
förslag att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
Samhällsbyggnadsnämnden ett namnbyte av ishallen Lindehov 
och Lindbacka idrottshall. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår följande beslutsgång. 
 
Först behandlas förvaltningens förslag punkt 1, 2 och 4. Därefter 
behandlas förvaltningens förslag punkt 3 med Irja Gustafsson 
(S) ändringsförslag. Slutligen behandlas förvaltningens förslag 
punkt 5 med Irja Gustafsson (S) ändringsförslag. 
 
Tillväxtutskottet godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningens förslag punkt 1, 2 och 4 och finner att förslaget 
godkänns. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningens förslag punkt 3 med Irja Gustafsson (S) 
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 
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Tillväxtutskottet 2020-03-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningens förslag punkt 5 med Irja Gustafsson (S) 
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommundirektör 
Föreningskonsulent 
Kommunstyrelsen 
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2020-03-19  KS 2018/13 

 IT-teleenheten 
Anders Widegren 
 0581-811 60 
anders.widegren@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
 

Lägesrapport om fiberutbyggnad 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen tar del av hur arbetet med fiberutbyggnad går i 
Lindesbergs kommun. 

Redovisningen gäller aktuell status för kampanjgrupp 1-4 samt hur det 
planerade arbetet ser ut framöver. 
 

Henrik Arenvang Anders Widegren 
Kommundirektör Handläggare 

 



Kampanjgrupp 1
• Koverboda Klar

KS 2018/13-7



Kampanjgrupp 2
• Dalskogen Klar
• Björhyttan Klar
• Aspa Klar
• Storå-Kallernäs-Källbäcken Klar
• Bor Klar
• Rya Klar
• Björka Klar



Kampanjgrupp 3
• Gusselby Klar
• Salaboda Klar
• Fornaboda -Snuggan Klar
• Fanthyttan Klar
• Ytter Ekeby Slutförs under 2020
• Norrby -Oppeby Slutförs under 2020
• Finåker Slutförs under 2020
• Östra Öskevik 2 anslutningar återstår
• Mårdhyttan 7 anslutningar återsår



Kampanjgrupp 4
• Allmänningbo -Morskoga
• Blixterboda -Stensta
• Hidingen
• Håkansboda
• Kloten
• Lia
• Rabostan
• Ramsberg
• Spannarboda -Kåfalla
• Sällinge
• Vanneboda
• Vasselhyttan -Ingelshyttan -Nederhyttan
• Västerbro



Kampanjgrupp 4

• Ansluts alla under Q3 -Q4
• Mixnät bestående av fiber och FWA
• FWA = Trådlöst bredband 30 -100Mbit/s
• Ej öppet nät
• Lägre anslutningskostnad
• Ej valfri anslutningstyp



Kampanjgrupp 1 - 4

• Kampanjgrupp 1 130 anslutningar
• Kampanjgrupp 2 462 anslutningar
• Kampanjgrupp 3 773 anslutningar
• Kampanjgrupp 4 165 fiber 311 FWA = 476 anslutningar

• Antal fiberanslutningar 1530
• Totalt antal bredbandsanslutningar  1841



Vad händer sen?

• 58 nya ”prioområden ” framtagna 
• 1316 personer 

• Bredbandsstöd?
• Infrastruktur VS. Digitalisering eller båda samtidigt?



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

2020-04-14  KS 2019/235 

 Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang 
 0581-810 34 
henrik.arenvang@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
 

Genomlysning av Lindesbergs kommuns befintliga nämnd- och 

förvaltningsorganisation  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 Förslag till ny politisk organisation skickas på remiss till samtliga 
partier som finns representerade i kommunfullmäktige, med sista 
svarsdatum 15 juli 2020. 

 
Ärendebeskrivning 

Uppdrag 
Kommunstyrelsen ger kommundirektör i uppdrag att genomföra en 
genomlysning och översyn av Lindesbergs kommuns befintliga nämnds- och 
förvaltningsorganisation med förslag till förändringar i organisationsstruktur 
för att uppnå en kostnadseffektiv organisation och som ger bästa möjliga 
service för Lindesbergs kommuns medborgare. 

 
Syfte 
Syftet med projektet är att det ska leda till en mer kostnadseffektiv 
organisation och tydliga styrning, såväl politiskt som förvaltningsmässigt och 
som ger bästa möjliga service för Lindesbergs kommuns medborgare.  

 
Bakgrund 
Under perioden augusti 2013 och maj 2014 genomfördes en utredning 
avseende ny politisk organisation och förvaltningsorganisation för 
Lindesbergs kommun. I samband med att fullmäktige 2014 beslutade om den 
nya organisationen fattades även beslut om att genomföra en utvärdering 
under första halvåret 2017. 
 
Utgångspunkt för projekt ”Genomlysning och översyn av Lindesbergs 
kommuns befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation” ska ta vid och 
fortsätta från den utredningen 2017-06-08, AKK 2015/310-5 som gjordes av 
konsultföretaget KPMG. 

 
Tidplan: 

 
Projektet startade 1 oktober 2019 och projektslut 31 december 2020. 
 
Projektet kommer kunna redovisa olika delförslag som kan beslutas från 
projektstart 1 oktober 2019 fram till nästa mandatperiod 2023. 

 
Kommunstyrelsen beslutande 21/4 
Beslut om remiss till partierna gällande politisk organisation 



   
 

 2 (2)  

 
 

Utskick till partierna   1/5 (ut) 
Svar från partierna på remiss senast 15/7  (in) 

 
Kommunstyrelsen beredande  25/8 
Förslag om ny nämndsorganisation 

 
Kommunstyrelsen beslutande  22/9 
Beslut om ny nämndsorganisation 
 
Kommunfullmäktige   28/9 
Beslut om ny nämndsorganisation   

 
Start av förvaltningsorganisation påbörjas 1/10 
 
Handlingsplan tas fram och presenteras för  27/10 
kommunstyrelsen  

 
Remiss 

 
 Remiss sänds till samtliga partier i kommunfullmäktige  

senast 1 maj 2020 
 

 Med utskicket till partierna kommer följande handlingar 
o Utredning KMPG 2017 
o Utredning KPMG 2020 
o Projektdirektiven från kommunstyrelsen 
o Förslag till politisk organisation 
o Frågeställningar utifrån föreslaget till politik 

 Svar från partierna ska inkomma senast 15 juli 2020 
 

Redovisning av förslaget och inkomna remissvar sker på 
kommunstyrelsesammanträdet 25 augusti 2020. 

 

Henrik Arenvang 
Kommundirektör  

 

För kännedom: 

Politiska partierna 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-09-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §158/19   Dnr: KS 2019/235 

 

Genomlysning av Lindesbergs kommuns befintliga 

nämnd- och förvaltningsorganisation  
 

Beslut 

 

Projektdirektiv för Genomlysning av Lindesbergs kommuns 
befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation daterat den 21 
augusti 2019 antas.  
 
Delrapportering och återkoppling till kommunstyrelsen i januari 
2020. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2019 (KS §99/19) att 
ge kommundirektör i uppdrag att genomföra en genomlysning 
och översyn av Lindesbergs kommuns befintliga nämnds- och 
förvaltningsorganisation med förslag till förändringar i 
organisationsstruktur för att uppnå en kostnadseffektiv 
organisation och som ger bästa möjliga service för Lindesbergs 
kommuns medborgare. 
 
Väl fungerande förvaltnings- /politisk organisation är 
förutsättningen för att skattemedel samt avgifter och 
ersättningar från brukare/kunder används på bra sätt och att 
styrning och uppföljning fungerar på ett effektivt sätt. 
 
Syftet med projektet är att det ska leda till en mer 
kostnadseffektiv organisation och tydliga styrning, såväl 
politiskt som förvaltningsmässigt och som ger bästa möjliga 
service för Lindesbergs kommuns medborgare. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Projektdirektiv för Genomlysning av Lindesbergs kommuns 
befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation daterat den 21 
augusti 2019 antas.  
 
Delrapportering och återkoppling till kommunstyrelsen i januari 
2020. 
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Kommunstyrelsen  2019-09-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

_____ 

 
För kännedom 

Kommundirektören 
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 PROJEKTDIREKTIV 
 

 
 2019-08-21 KS 2019/235-1 
Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang  
0581-810 34 

henrik.arenvang@lindesberg.se  Kommunstyrelsen 
 

 
Genomlysning av Lindesbergs kommuns befintliga nämnds- och 

förvaltningsorganisation 

Projektnamn 

Genomlysning och översyn av Lindesbergs kommuns befintliga nämnds- och 
förvaltningsorganisation  

Inledning 

Bakgrund 

Väl fungerande förvaltnings- /politisk organisation är förutsättningen för att skattemedel 
samt avgifter och ersättningar från brukare/kunder används på bra sätt och att styrning 
och uppföljning fungerar på ett effektivt sätt.  
 
I dag finns två nämnder samt två utskott under kommunstyrelsen. De två nämnderna är; 
Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden, samt utskotten till kommunstyrelsen 
Tillväxtutskottet och Utskottet för stöd och strategi. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna i norra Örebro län 
med Lindesbergs kommun som värdkommun. 
 

Ansvaret för det kommunaltekniska området är överlämnat av kommunerna i norra 
Örebro län till kommunalförbundet Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Förbundet 
leds av en direktion med företrädare för medlemskommunerna. Förbundet har sitt säte i 
Nora kommun. 
 

Kommunen är medlem i kommunalförbundet Nerikes Brandkår med säte i Örebro 
kommun och överförmyndarnämnden är gemensam för fyra norra kommunerna i Örebro 
län med säte i Ljusnarsbergs kommun. 

Syfte 

Syftet med projektet är att det ska leda till en mer kostnadseffektiv organisation och 
tydliga styrning,  såväl politiskt som förvaltningsmässigt och som ger bästa möjliga service 
för Lindesbergs kommuns medborgare. 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen ger kommundirektör i uppdrag att genomföra en genomlysning och 
översyn av Lindesbergs kommuns befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation med 
förslag till förändringar i organisationsstruktur för att uppnå en kostnadseffektiv 
organisation och som ger bästa möjliga service för Lindesbergs kommuns medborgare. 
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Under perioden augusti 2013 och maj 2014 genomfördes en utredning avseende ny 
politisk organisation och förvaltningsorganisation för Lindesbergs kommun. I samband 
med att fullmäktige 2014 beslutade om den nya organisationen fattades även beslut om 
att genomföra en utvärdering under första halvåret 2017. 

Utgångspunkt för projekt ”Genomlysning och översyn av Lindesbergs kommuns befintliga 
nämnds- och förvaltningsorganisation” ska ta vid och fortsätta från den utredningen 
2017-06-08, AKK 2015/310-5 som gjordes av konsultföretaget KPMG. 

Projektmål  

En eventuell ny politisk organisation samt förändringar i förvaltningsorganisationen ska 
vara klar att kunna genomföras när nästa mandatperiod påbörjas 2023. 
 
Projektet kommer kunna redovisa olika delförslag som kan beslutas från projektstart 1 
september 2019 fram till projektslut 31 december 2020. 

Uppföljning 

 Uppföljning och avstämning ska ske kontinuerligt till kommunstyrelsen. 

Parallella processer 

 Utredning av arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd, Dnr: KS 2018/304 

 Genomlysning över alla lokaler som används av kommunens förvaltningar och ge förslag 
effektivare lokalutnyttjande. Dnr: KS 2019/138 

 Uppdrag till kommunchefer från KNÖL-KS att ta fram en projektplan för framtidens 
gemensamma Samhällsbyggnadsförbund/förvaltning. KNÖL-KS 2019-05-24 

Målgrupper 

 Förtroendevalda och personal i förvaltningar.  

Projektkostnader  

 Projektet ryms inom kommundirektörs befintlig budget.  
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Projektorganisation 

Projektägare  

 Kommundirektör, Henrik Arenvang, 

Konsultstöd 

 KPMG, Sara Linge 

Styrgrupp 

 Kommunledningsgruppen 

o Stabschefer 

o Förvaltningschefer 

o Vid behov, Bolagschefer och förbundschef SBB 

Referensgrupp 1 

 Utskottet för stöd och strategi 

Referensgrupp 2 

 Kommunövergripande samverkansgrupp (arbetsgivare och personalföreträdare) 

Referensgrupp 3 

 Kanslichef 

 Controller 

 Kvalitetsgruppen (utvecklingsstrateger på förvaltningar) 
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Tid- och aktivitetsplan 

Uppstart 

 Genomförandeplan beslutas i kommunstyrelsen 25 september 2019 

 Projektstart 1 oktober 2019 
 

Del 1. Utvärdering. Nulägesanalys  

 Nulägesanalys 

 Intervjuer och enkäter genomförs sker under oktober – november 2019. 

 Delrapportering och återkoppling till kommunstyrelsen i december 2019. 

Del 2. Planering. Analys 

 Analys, utredning och dialogmöten under januari – mars 2020 

 Delrapportering och återkoppling till kommunstyrelsen april 2020 

 Eventuella verksamhetsförändringar kan genomföras till 1 juli 2020 eller 1 januari 
2021 

Del 3. Slutrapport 

 Förankring av framtagen nulägesanalys och målbild 

 Framtagande av riskanalys 

 Återkoppling till kommunstyrelsen i september 2020, och beslut i kommunfullmäktige 
november 2020 

 Eventuella verksamhets- eller nämndförändringar kan genomföras från 1 januari 
2021 eller till annat lämpligt datum. 

 Projektet avslutas 31 december 2020 
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Referenser 

 Ny politisk och förvaltningsorganisation för Lindesbergs kommun, DNR 2013/312 
 

 Ärende AKK2015/310 
Utvärdering av ny politisk organisation och verksamhetsorganisation, 
 

 Lindesbergs kommun, Utvärdering av politisk organisation och 
verksamhetsorganisation 
April 2017, KPMG, AKK2015/310-5 

Riskanalys 

 Förändring kan skapa oro hos politiska företrädare samt chefer och medarbetare. 
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2020-04-15  KS 2020/116 

 Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang 
 0581-810 34 
henrik.arenvang@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
 

Politisk styrgrupp för Framtidens Stadsdel Lindesberg 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om följande funktioner som ska ingå i politisk 
styrgrupp för Framtidens Stadsdel Lindesberg 

Styrelsen för Linde Stadshus AB (7) 

Ordförande i de kommunala bolagen ( * max 3) 

Ordförande i nämnderna (* max 3) 

Oppositionsråd (* max 1) 

*) Är person vald i två organisationer, så deltar endast i en funktion. 

Tjänstepersoner som deltar är kommundirektör, ekonomichef och 
kommunikatör, samt representant från FALAB/LIBO 

Henrik Arenvang 
Kommundirektör 

För åtgärd: 

Kanslienheten 

För kännedom: 

De valda och utsedda 
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2020-02-18  KS 2018/202 

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

Medborgarförslag om utomhusbad på Loppholmarna i Lindesberg 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås 
 
Ärendebeskrivning 

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att en utomhusbassäng byggs 
på Loppholmarna, liknande den som finns i Rockhammar. 

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

 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

 

För kännedom: 

Förslagsställaren 
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2020-04-15  KS 2020/50 

 Näringslivsenheten 
Charlotte Lindström 
0581-812 03 
charlotte.lindstrom@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
 

Ställningstagande gällande plankorsningar i Lindesbergs tätort - 

inför yttrande till Trafikverket 

Förslag till beslut 

Tillväxtförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om följande inspel till 
Trafikverket: 

 Förorda att plankorsningen vid Lidl behålls och att den förses med 
anpassning för gång- och cykeltrafik. 

 Acceptera, vid behov, en stängning av plankorsningen vid 
Hermanstorpsvägen. 

 Att plankorsningen vid Hermanstorpsvägen ersätts med en ny gång- 
och cykelpassage, vars placering ska ha motsvarande funktion som 
nuvarande plankorsning. 

 att om befintlig gångtunnelvid stationen ska finnas kvar, att den byggs 
om och då trygghets- och tillgänglighetsanpassas. 

 Uppdra åt Infrastrukturansvarig att färdigställa yttrande i enlighet med 
innehållet i denna tjänsteskrivelse. 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har inlett ett arbete med Funktionsutredning för Lindesbergs 
bangård, ett startmöte med tjänstemän genomfördes den 4 februari 2020. 
Funktionsutredningen ska utreda åtgärder som höjer kapaciteten på 
bangården, minskar järnvägens barriäreffekt och förbättrar tillgängligheten. I 
detta arbete sker en översyn av samtliga plankorsningar i Lindesbergs tätort. 
Åtgärderna som utreds i Funktionsutredningen baseras på de åtgärdspaket 
som tagits fram inom ramen för Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie gällande 
kapacitet på järnvägen, sträckan Frövi Ställdalen. 

Trafikverket har varit tydliga med att en plankorsning måste stängas om det 
ska finnas plats för de tekniska åtgärder som krävs för att kunna höja 
kapaciteten på bangården. 

Funktionsutredningen befinner sig i ett mycket tidigt skede och Trafikverket 
har uppmanat kommunen att inkomma med ställningstagande kring eventuell 
stängning av plankorsningar, målpunktsanalys och eventuellt andra behov 
som är relaterade till bangården/stationsområdet. 

Kommunen har senast 2017 diskuterat frågan om stängning av 
plankorsningar med Trafikverket. Då var frågan mer statisk och det handlade 
om att plankorsningen vid Lidl skulle stängas och ersättas med planskild 
korsning för gång- och cykeltrafik. Frågan har sen dess varit vilande. 

Då frågan angående stängning av plankorsning i Lindesbergs tätort är av 
strategisk karaktär och initialt kommer uppfattas som en stor förändring i 
tätorten är det viktigt att Kommunstyrelsen tar ställning i frågan. 
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Kommunen har till och med den 30 april på sig att inkomma med underlag 
gällande kommunala ställningstaganden och förutsättningar till Trafikverkets 
arbete med Funktionsutredningen. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts av Infrastrukturansvarig på Näringslivsenheten i 
samråd med planarkitekt och stadsarkitekt på Samhällsbyggnads-
förvaltningen. 

Dialog med kommunala råden genomförs under vecka 15-16, i syfte att fånga 
upp viktiga inspel från deras målgrupper. 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

Förvaltningen bedömer att det är rimligt att tillmötesgå Trafikverket gällande 
stängning av en plankorsning i Lindesbergs tätort mot bakgrund av att det 
finns ett övergripande samhällsintresse i att få en ökad kapacitet på 
bangården. 

I den målpunktsanalys som gjorts har det kunnat konstateras att 
plankorsningen vid Lidl är av stor betydelse för tätorten. Bland annat så har 
vårdcentralen byggts sen frågan var aktuell senast, vidare har även gång- och 
cykelvägnätet byggts ut i anslutning till denna plankorsning.  

Flertalet förskolor, inklusive planerade ut- och nybyggnationer av dessa finns 
på östra sidan av järnvägen och behov att ta sig dit finns från boende i hela 
tätorten. Utifrån perspektivet att kommunen ska verka för ett minskat 
bilanvändande är det rimligt att anta att behovet av fungerande stråk för 
gång- och cykeltrafikanter kommer få en allt större betydelse i den 
kommunala samhällsplaneringen. I öst-västlig riktning, över järnvägen, sker 
ett dagligt flöde av medborgare i syfte att nå förskolor/skolor, arbetsplatser, 
rekreation och centrumfunktioner.  

Förvaltningen har mot bakgrund av detta gjort bedömningen att 
plankorsningen vid Lidl behöver finnas kvar och också anpassas för samtliga 
trafikslag. När det gäller plankorsningen vid Hermanstorpsvägen bedöms en 
stängning på denna plats vara det alternativ, som ur ett helhetsperspektiv, får 
minst påverkan för samhället. En kommunal acceptans för stängning av denna 
plankorsning är därför rimlig. Behovet av att kunna förflytta sig i detta stråk 
kvarstår dock och det är mot bakgrund av detta som kommunen också 
behöver driva frågan gällande en tillgänglighetsanpassad gång- och 
cykelpassage, lokaliserad någonstans i den nuvarande korsningspunktens 
närhet. 

Magnus Sjöberg Charlotte Lindström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Infrastrukturansvarig 

För kännedom: 

Sara Hallström, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Simon Ljunggren, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Håkan Blaxmo, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Bilagor: 

Powerpoint med information om funktionsutredning Lindesbergs bangård 



Funktionsutredning 
för bangården i 

Lindesberg -
Plankorsningar

KS 2020/50-5



Process framåt - funktionsutredning

• Startmöte med Trafikverket 4 feb 2020

• Tjänstemannaberedning 12 feb

• Internmöte med Förvaltningen 26 feb och 4 mars

• Tjänstemannaberedning 11 mars

• Beredande KS 24 mars

• Dialog med kommunala råden

• Beslutande KS 21 april

• Yttrande lämnas till Trafikverket 30 april



Bakgrund

• Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie för Frövi –Ställdalen (pågår)

- beskriver brister och problem för kapacitet och tillgänglighet i Lindesberg

• Bristerna har studerats tidigare, bl a 2017

- exempelvis diskuterades stängning av plankorsningen vid Lidl.

• Trafikverket avser nu i samverkan med kommun och Regionen utreda förslag i en funktionsutredning

- översyn av samtliga plankorsningar. Syfte är att få ökad kapacitet för järnvägen, minska 
barriäreffekt genom planskildhet och förbättra tillgänglighet.

- Utredningen kommer att innehålla förslag till olika placeringar av plattformar och 
spårutformning.

• Förslag till förändring av passager och utformning av bangård förs i dialog med kommun och 
Regionen. Kommunen och Regionen ombeds delge inriktning och underlag som behöver ingå i 
utredning. 



Viktig förutsättning i Funktionsutredning

• En plankorsning behöver stängas för att få plats med 
de tekniska åtgärder som krävs för att uppfylla syftet 
med FU 

(Syfte: ökad kapacitet för järnvägen, minska 
barriäreffekt genom planskildhet och förbättra 
tillgänglighet.)

• Bangården kan sannolikt skjutas i nord-sydlig riktning 
om behov finns => ger spelrum för att överväga vilken 
plankorsning



Tidigt skede – avgörande input till 30 april

Frågor att ta ställning till:

• Vilken plankorsning kan stängas i Lindesberg?

• Vilka behov ser kommunen kring 
stationsområdet/bangården?

• Vilka målpunkter behöver beaktas?

• Behöver det finnas en GC-passage i befintligt läge 
(gångtunneln) eller kan alternativa lägen ses över?



Ärendets beredning

Strategiska dokument och riktlinjer

• I Lindesbergs utvecklingsstrategi betonas vikten av att GC-vägnätet måste 
utvecklas i hela kommunen för att få kommuninvånarna att gå och cykla 
mer. 

• Mål ur cykelplanen för Lindesberg 2017:

”I Lindesberg ska det finnas ett heltäckande, funktionsenligt, 
sammanhängande och gent gång- och cykelnät”

”Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik till prioriterade målpunkter ska öka”

• Vision 2025, Boverket

• Miljömålet God bebyggd miljö – vad ansvarar kommunen för?



Ärendets beredning

Målpunktsanalys – en snabbanalys:

• Utsträckt tätort, korsningspunkter på flera ställen behövs

• Nybyggd vårdcentral och påbörjat GC-vägnät i anslutning 
till plankorsning Kristinavägen, 

• Långtidsparkering östra sidan, 

• Östra sidan, många målpunkter runt Kyrkberget, ex 
förskolor

• Målpunkt rekreation, ex grönt stråk mellan Lindesjön och 
Frosths konditori 

• Centrumfunktioner

• Bostäder i östra/västra delarna, skapar flöden





Föreslår KS att besluta om följande strategisk 
input till FU:

• Behåll plankorsningen vid Lidl och anpassa denna för 
GC-trafik också.

• Acceptera en stängning av plankorsningen vid 
Hermanstorpsvägen.

• Att plankorsningen vid Hermanstorpsvägen ersätts 
med en ny gång- och cykelpassage, vars placering ska 
ha motsvarande funktion som nuvarande 
plankorsning.

• Ska befintlig gångtunnel finnas kvar behöver den 
tillgänglighets- och trygghetsanpassas.
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 Näringslivsenheten 
Charlotte Lindström 
 0581-812 03 
charlotte.lindstrom@lindesberg.se 

  

 

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

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

Tillväxtutskottet 
Kommunstyrelsen 
 

Överlåtelse av ansvar för drift- och underhållsfrågor för 

kommunal järnväg till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta 
 Lindesbergs kommun överlåter ansvar för drift och underhåll av 

kommunal järnväg till Samhällsbyggnadsförbundet 

 Överlåtelsen om ansvar träder ikraft 2020-06-30 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun äger järnväg i Storå och Frövi och är därmed 
infrastrukturturförvaltare i lagens mening. Kopplat till förvaltarskapet finns 
ett lagstadgat krav på att inneha ett så kallat säkerhetstillstånd, vilket utfördas 
av Transportstyrelsen. Detta tillstånd ska förnyas vart femte år och det är i 
samband med krav på förnyelse som frågan om ansvarsfördelning för 
järnvägsfrågorna nu har aktualiserats. 

Förvaltarskapet kräver kompetens inom drift- och underhållsfrågor och ett 
strukturerat system för uppföljning av lagkrav kopplat till åtagandet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ansvarar för drift och underhåll 
gällande övrig kommunal infrastruktur och en dialog gällande överlåtelse av 
järnvägsfrågorna har därför inletts med förbundet. Förbundschef Ola Westin 
och kommundirektör Henrik Arenvang har inom ramen för denna dialog 
kommit överens om att lyfta frågan om överlåtelse för beredning i 
Tillväxtutskottet och, senare i maj, för beslut i Kommunstyrelsen. 

Beslut i frågan om överlåtelse behöver fattas innan sommaren. Tidplanen 
baseras på det faktum att kommunen har fått krav på sig, från 
Transportstyrelsen, att förnya sitt säkerhetstillstånd. I avvaktan på en 
överlåtelse av frågan till Samhällsbyggnadsförbundet har kommunen fått 
uppskov med ansökan i sex månader, dock längst till 18 augusti 2020.  

Ett säkerhetstillstånd är kopplat till infrastrukturförvaltarens 
organisationsnummer och vid ett eventuellt överlåtande av ansvaret behöver 
Samhällsbyggnadsförbundet förbereda en egen ansökan om 
säkerhetstillstånd. 

Ärendets beredning 

Ärendet har initierats av Tillväxtförvaltningen. Dialog om möjligheter och 
tillvägagångssätt har skett mellan Förbundet och företrädare för Lindesbergs 
kommun. Aktuell tjänsteskrivelse beskriver den bakgrund och strategi för en 
överlåtelse som framkommit i denna dialog.  
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Förbundsordningen reglerar Samhällsbyggnadsförbundets verksamhet. En 
analys av dess formuleringar har gjorts i syfte att utreda om den aktuella 
frågan ryms inom åtagandet. Följande formulering ur förbundsordningen där 
trafik benämns bedöms rymma även järnvägsfrågorna. 

”Ändamålet med förbundet är att medlemmarna i detta överlåter de 
lagstadgade kommunaltekniska verksamheterna vatten och avlopp, avfall och 
gata/trafik.” 

Vid ett övertagande av drift och underhållsfrågorna för järnväg kommer 
Samhällsbyggnadsförbundet behöva utreda vad det innebär att ansvara för 
drift och underhåll av järnväg. Att sammanställa en helhetsbild av det är en 
förutsättning för att kunna genomföra arbetet. Infrastrukturförvaltarskapet är 
dessutom reglerat i lag vilket ytterligare understryker behovet av en komplett 
helhetsbild och rätt kompetens.  

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

Tillväxtförvaltningen förordar att ansvaret för drift och underhåll överlåts till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen från och med 30 juni 2020.  

Förvaltningens uppfattning är att drift och underhållsfrågor bör hanteras 
samlat, inom ramen för den tekniska förvaltning, som 
Samhällsbyggnadsförbundet ansvarar för, oavsett infrastrukturslag. En 
överlåtelse av ansvaret ger utrymme för ett samlat ansvar gällande 
infrastrukturen i kommunen, där en aktör kan se till helheten. 

Konsekvenser 

Samhällsbyggnadsförbundet behöver utreda vad det innebär att ansvara för 
drift och underhåll av järnväg. 

Magnus Sjöberg Charlotte Lindström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Kommundirektör 
Förbundschef Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Näringslivschef 
Infrastrukturansvarig 
Förvaltningschef tillväxtförvaltningen 
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Tillväxtutskottet 2020-04-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §16/20   Dnr: KS 2020/108 

 

Överlåtelse av ansvar för drift- och underhållsfrågor 

för kommunal järnväg till 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

1. Lindesbergs kommun överlåter ansvar för drift och 
underhåll av kommunal järnväg till 
Samhällsbyggnadsförbundet 

2. Överlåtelsen om ansvar träder ikraft 2020-06-30 
 
Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun äger järnväg i Storå och Frövi och är 
därmed infrastrukturturförvaltare i lagens mening. Kopplat till 
förvaltarskapet finns ett lagstadgat krav på att inneha ett så 
kallat säkerhetstillstånd, vilket utfördas av Transportstyrelsen. 
Detta tillstånd ska förnyas vart femte år och det är i samband 
med krav på förnyelse som frågan om ansvarsfördelning för 
järnvägsfrågorna nu har aktualiserats. 

Förvaltarskapet kräver kompetens inom drift- och 
underhållsfrågor och ett strukturerat system för uppföljning av 
lagkrav kopplat till åtagandet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ansvarar för drift 
och underhåll gällande övrig kommunal infrastruktur och en 
dialog gällande överlåtelse av järnvägsfrågorna har därför 
inletts med förbundet. Förbundschef Ola Westin och 
kommundirektör Henrik Arenvang har inom ramen för denna 
dialog kommit överens om att lyfta frågan om överlåtelse för 
beredning i Tillväxtutskottet och, senare i maj, för beslut i 
Kommunstyrelsen. 

Beslut i frågan om överlåtelse behöver fattas innan sommaren. 
Tidplanen baseras på det faktum att kommunen har fått krav på 
sig, från Transportstyrelsen, att förnya sitt säkerhetstillstånd. I 
avvaktan på en överlåtelse av frågan till 
Samhällsbyggnadsförbundet har kommunen fått uppskov med 
ansökan i sex månader, dock längst till 18 augusti 2020.  

Ett säkerhetstillstånd är kopplat till infrastrukturförvaltarens 
organisationsnummer och vid ett eventuellt överlåtande av 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

ansvaret behöver Samhällsbyggnadsförbundet förbereda en 
egen ansökan om säkerhetstillstånd. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
2. Lindesbergs kommun överlåter ansvar för drift och 

underhåll av kommunal järnväg till 
Samhällsbyggnadsförbundet 

3. Överlåtelsen om ansvar träder ikraft 2020-06-30 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 

Kommundirektör 
Förbundschef Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Näringslivschef 
Infrastrukturansvarig 
Förvaltningschef tillväxtförvaltningen 
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 Näringslivsenheten 
Charlotte Lindström 
0581-812 03 
charlotte.lindstrom@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Information om Trafikverkets gångtunnel vid resecentrum i 

Lindesberg 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har efterfrågat information gällande gångtunneln under 
järnvägen vid Resecentrum i Lindesberg. Även medborgare har i olika 
sammanhang framfört synpunkter på gångtunnelns skick och hur den 
upplevs. 

Trafikverket har inlett ett arbete med Funktionsutredning (FU) för 
Lindesbergs bangård, ett startmöte med tjänstemän genomfördes den 4 
februari 2020. Funktionsutredningen ska utreda åtgärder som höjer 
kapaciteten på bangården, minskar järnvägens barriäreffekt och förbättrar 
tillgängligheten. Inom ramen för detta arbete kommer gångtunnelns funktion 
att analyseras och möjligheter att ersätta funktionen och/eller bygga om 
tunneln att utredas. 

Förutsättningarna i nuläget är följande: 

• Trafikverket äger och ansvarar för drift av tunneln 

• Trafikverket planerar att genomföra en uppfräschning av tunneln i 
vår (betongarbeten). 

• Tidplan för FU innebär att utkast går på remiss vid årsskiftet 
2020/2021 

Ärendets beredning 

Vid sidan om Trafikverkets arbete med FU har Tillväxtförvaltningen fört 
dialog med Trafikverket om möjligheten att vidta åtgärder på kort sikt. 
Följande frågor har diskuterats: 

• Kraftigare belysning i tunneln, Trafikverket har fått frågan och 
utreder om detta kan åtgärdas i samband med vårens arbeten i 
tunneln. 

• Är det rimligt att stänga tunneln nattetid för att öka säkerheten? 

• Kan/ska tunneln kameraövervakas? Vem 
ansvarar/driftar/finansierar det? 
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Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

Förvaltningen föreslår att arbetet med att öka tryggheten och en förbättrad 
upplevelse i gångtunneln vid järnvägsstationen hanteras inom ramen för 
kommunens deltagande i arbetet med Trafikverkets FU för bangården i 
Lindesberg. 

Magnus Sjöberg Charlotte Lindström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Infrastrukturansvarig. 

För kännedom: 

Sara Hallström, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Simon Ljunggren, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

Bilagor: 

Powerpoint med information om gångtunneln vid Resecentrum. 



Information 
Gångtunnel

KS 2020/83-1



Nuläge

• Trafikverket äger och ansvarar för drift av tunneln

• Trafikverket planerar att genomföra en uppfräschning 
i vår (betongarbeten).

• Trafikverket har startat en Funktionsutredning (FU) för 
Lindesbergs bangård, tunneln ingår i denna.

• Tidplan för FU, utkast på remiss vid årsskiftet



Framtida hantering

• Kort sikt - Kraftigare belysning i tunneln, Trafikverket 
har fått frågan och utreder om detta  kan åtgärdas i 
samband med vårens arbeten i tunneln.

• Lång sikt – tunneln ersätts med motsvarande 
funktion, utreds i Trafikverkets FU



Vad kan göras ytterligare på kort sikt?

Från dialog med Trafikverket:

• Är det rimligt att stänga tunneln nattetid för att öka 
säkerheten?

• Kan/ska tunneln kameraövervakas? Vem 
ansvarar/driftar/finansierar det?



Förankring av input till FU – hur/när/forum?

Kommunen behöver ta ställning till följande:

• Är det ok att stänga en eller flera plankorsningar i 
Lindesberg? 

• Vilka önskemål/behov ser kommunen gällande 
plankorsningar och stationsområdet?

• Vilka viktiga målpunkter/stråk/flöden har vi i kommunen 
med koppling till stationen?

• Måste det finnas passage vid Stationshuset (nuvarande 
gångtunnel) eller ok med alternativ placering?

• TB, TU, KS, Kommunsamverkan, internremiss, 
medborgardialog?
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