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Kallelse till Kommunfullmäktige 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunfullmäktige, måndag den 
7 juni 2021, kl 14:00. Lindeskolans aula. Samtliga ledamöter deltar på distans för 
att minska smittspridningen av covid-19. Allmänhet och media uppmuntras 
följa sammanträdes via webbsändning på kommunens webbplats. 

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 

 

Arnold Bengtsson (S) Anna Lundström 

Ordförande Sekreterare 

Ledamöter Ersättare 

Daniel Andersson (S) Kristine Andersson (S) 

Joacim Hermansson (S) Sanna Jansson (L) 

Linda Svahn (S) Christina Pettersson (C) 

Jonas Bernström (S) Maria Lindkvist 

John Omoomian (S) Maria Odheim Nielsen (V) 

Ingela Larsson (S) Zaki Habib (S) 

Anders Ceder (S) Björn Pettersson (C) 

Ulla Lundqvist (S) Inger Karlsson 

Nafih Mawlod (S) Bertil Jansson (M) 

Lennart Olsson (S) Christian Kokvik (M) 

Bengt Storbacka (S) Agneta Nilsdotter (MP) 

Margareta Ahlm (S) Göran Gustavsson (M) 

Arnold Bengtsson (S) Mats Lagerman LPO 

Sofie Krantz (S) Vakant (SD) 

Ulf Axelsson (V) Vakant (SD) 

Gunilla Remnert (V) Vakant (SD) 

Hans Lindkvist (V) Stefan Eriksson (S) 

Jonas Kleber (C) Inger Söderberg (V) 



 Kommunfullmäktige (2021-06-07) - KS 2020/337-17 Kallelse Kommunfullmäktige 2021-06-07 : Kallelse Kommunfullmäktige 2021-06-07

2(4) 

 

Susanne Karlsson (C) Victoria Johansson (S) 

Magnus Storm (C) Bo Stenberg (S) 

Inga Ängsteg (C) Bengt Evertsson (MP) 

Johan Andersson (C) Vakant (S) 

Tuula Marjeta (C) Kent Hiding (KD) 

Pär-Ove Lindqvist (M) Krister Jakobsson (SD) 

Lillemor Bodman (M) Maria-Pia Karlsson (C) 

Jan Hansson (M) Ingrid Rörick Richter (L) 

Anniette Lindvall (M) Sven-Göran Holm (KD) 

Tomas Klockars (M) Lars Ljunggren (SD) 

Fredrik Lindmark (M) Tommy Kragh (S) 

Sven-Erik Larsson (M) Rickard Jirvelius (SD) 

Emil Wellander (M) Rose-Marie Eriksson (LPO) 

Markus Lundin (KD) Marina Mehtäläinen (SD) 

Margareta Andergard (KD) Reidar Larsson (SD) 

Nils Detlofsson (L)  

Inger Griberg (MP)  

Per Söderlund (SD)  

Björn Larsson (-)  

Tommy Lönnström (SD)  

Jari Mehtäläinen (SD)  

Thord Durnell (SD)  

Fredrik Rosenbecker (SD)  

Tom Persson (SD)  

Anders Persson LPO  
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Föredragningslista 

Nr. Ärende Dnr 

 Val av justerare   

 Beslutsärenden   

1. Godkännande av deltagande på distans  

2. Mål och budget 2021 revidering KS 2020/135 

3. Redovisning kommunalt partistöd 2020 KS 2020/82 

4. Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 
2024 

KS 2021/126 

5. Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 2020 

KS 2021/79 

6. Nerikes Brandkår årsredovisning 2020 KS 2021/68 

7. Allmänhetens frågestund, kl. 16.00  

8. Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktige efter Linda 
Andersson (S) 

KS 2021/146 

9. Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta 
Andergard (KD) om båtplatser och gästbrygga i 
Lindesjön 

KS 2021/147 

10. Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta 
Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun 

KS 2019/223 

11. Meddelanden   
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§67/21 Godkännande av deltagande på distans -   :

Denna behandling '§67/21 Godkännande av deltagande på distans' har inget tjänsteutlåtande.



§68/21 Mål och Budget 2021 revidering - KS 2020/135-45 Mål och Budget 2021 revidering : Mål och Budget 2021 revidering

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

2021-05-05  KS 2020/135 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Mål och Budget 2021 revidering 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Anta reviderad Mål och budget för år 2021 innebärande att 
skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning ökar med 33 000 
000 kronor. 

2. Bevilja tilläggsanslag till Socialnämnden med 25 000 000 kronor, 
Tillväxtnämnden med 2 000 000 kronor samt Kommunstyrelsen med 
6 000 000 kronor. 

3. Finansiering sker genom omdisponering av medel från de ökade 
intäkterna enligt punkt 1. 

Ärendebeskrivning 

Vid Mål- och budgetseminarium 2021-05-04 lämnades information om att 
skatteintäkterna, inklusive generella statsbidrag och utjämning innebär ökade 
intäkter i förhållande till antagen budget för 2021 med totalt 33 000 000 
kronor. Detta enligt april månads skatteunderlagsprognos. Beloppet fördelas 
enligt följande: 
 

Mnkr Budget 2021 Ökade intäkter Reviderad 
budget 

Skatteintäkter 1078,8 28 1106,8 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 

481,4 5 486,4 

Majoriteten föreslår att de ökande intäkterna används för att förstärka 
driftbudgetramarna enligt följande:  

Socialnämnden    25 000 000 kronor  
Tillväxtnämnden, Sfi   2 000 000 kronor 
Kommunstyrelsen, planeringsreserv  6 000 000 kronor 

Gunilla Sandgren 
Ekonomichef 

För kännedom: 

Socialnämnden 
Tillväxtnämnden 
Ekonomienheten 
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 Protokollsutdrag 8 (35) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §68/21   Dnr: KS 2020/135 

 

Mål och Budget 2021 revidering 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Anta reviderad Mål och budget för år 2021 innebärande 
att skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning 
ökar med 33 000 000 kronor. 

2. Bevilja tilläggsanslag till Socialnämnden med 25 000 000 
kronor, Tillväxtnämnden med 2 000 000 kronor samt 
Kommunstyrelsen med 6 000 000 kronor. 

3. Finansiering sker genom omdisponering av medel från de 
ökade intäkterna enligt punkt 1. 

Ärendebeskrivning 

Vid Mål- och budgetseminarium 2021-05-04 lämnades 
information om att skatteintäkterna, inklusive generella 
statsbidrag och utjämning innebär ökade intäkter i förhållande 
till antagen budget för 2021 med totalt 33 000 000 kronor. Detta 
enligt april månads skatteunderlagsprognos. Beloppet fördelas 
enligt följande: 
 

Mnkr Budget 2021 Ökade intäkter Reviderad 
budget 

Skatteintäkter 1078,8 28 1106,8 

Generella 

statsbidrag och 

utjämning 

481,4 5 486,4 

Majoriteten föreslår att de ökande intäkterna används för att 
förstärka driftbudgetramarna enligt följande:  

Socialnämnden   25 000 000 kronor  
Tillväxtnämnden, Sfi  2 000 000 kronor 
Kommunstyrelsen, planeringsreserv  6 000 000 kronor 
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 Protokollsutdrag 9 (35) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Anta reviderad Mål och budget för år 2021 innebärande 
att skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning 
ökar med 33 000 000 kronor. 

2. Bevilja tilläggsanslag till Socialnämnden med 25 000 000 
kronor, Tillväxtnämnden med 2 000 000 kronor samt 
Kommunstyrelsen med 6 000 000 kronor. 

3. Finansiering sker genom omdisponering av medel från de 
ökade intäkterna enligt punkt 1. 

 
Sammanträdet ajourneras kl. 09:15- 09:25 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
M, KD och L yrkar på följande ändringsförslag på punkt 2 i 
förslag till beslut: 
 
 Bevilja tilläggsanslag till Socialnämnden med 25 000 000 

kronor, Tillväxtnämnden med 2 000 000 kronor samt Barn- 
och utbildningsnämnden 3 000 000. Resterande 3 000 000 
lägg till i årets resultat. 

 
M, KD och L yrkar på följande tilläggsförslag: 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i 

uppdrag att upphandla en konsult som ska göra en översyn 
av socialförvaltningens arbete med huvudsaklig inriktning 
på att gå igenom arbetsmetoder, digitala hjälpmedel samt 
hur arbetet är organiserat. Syftet med utredningen är att ge 
stöd till förvaltningen och nämnden att effektivisera sitt 
arbete utan att ge avkall på kvalitén. I utredningen skall 
också ingå jämförande studier för att få del av hur 
framgångsrikt förändrings- och utvecklingsarbetearbete med 
att effektivisera (sänka kostnader) genomförs i andra 
kommuner inom socialförvaltningens område. 
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 Protokollsutdrag 10 (35) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Arbetet skall mot bakgrund av de mycket stora 
budgetunderskotten bedrivas skyndsamt och påbörjas så 
snart som möjligt. 
 
Kommundirektören skall leda arbetet och skall till 
kommunstyrelsen fortlöpande rapportera om arbetets 
fortskridande. 
 
Kostnad för utredningen skall finansieras med medel från 
kommunstyrelsens projektmedel. 

 
Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar bifall till punkt 1 och 3  
i majoritetens förslag till beslut. 
 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar bifall till M, KD och L:s 
ändringsförslag. 
 
Lillemor Bodman (M) Nils Detlofsson (L) och Marcus Lundin 
(KD) yrkar bifall till M, KD och L ändringsförslag samt 
tilläggsförslag. 
 
Linda Svahn (S), John Omoomian (S), Tommy Kragh (S), Mathz 
Eriksson (C), Jonas Kleber (C) och Ulf Axelsson (V) yrkar bifall 
till majoritetens förslag. 
Beslutsgång 

Ordförande ställer majoritetens förslag mot M, KD och L:s 
ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
majoritetens förslag. 
Omröstning har begärts och den ska genomföras. Du som vill 
bifalla majoritetens förslag röstar JA och du som vill bifalla M, 
KD och L:s ändringsförslag röstar NEJ. 

   

Ordförande lägger sin röst 
sist 

Majoritetens förslag röstar: JA 

M, KD och L:s ändringsförslag röstar: NEJ 
    

Namn JA NEJ AVSTÅR 

Linda Svahn (S) x   

John Omoomian (S) x   

Jonas Bernström (S) x   
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 Protokollsutdrag 11 (35) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Tommy Kragh (S) x   

Jonas Kleber (C) x   

Mathz Eriksson (C) x   

Ulf Axelsson (V) x   

Pär-Ove Lindqvist (M)  x  

Lillemor Bodman (M)  x  

Markus Lundin (KD)  x  

Nils Detlofsson (L)  x  

Fredrik Rosenbecker (SD)  x  

Jari Mehtäläinen (SD)  x  

Tom Persson (SD)  x  

Bent Storbacka (S) 
ordförande  

x   

Totalt 8 7  

 

Med 8 JA-röster för majoritetens förslag och 7 NEJ-röster för M, 
KD och L:s ändringsförslag beslutar kommunstyrelsen bifalla 
majoritetens förslag. 

Ordförande ställer M, KD och L:s tilläggsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelser avslår tilläggsyrkande. 

Omröstning har begärts och den ska genomföras. Du som vill 
bifalla M, KD och L:s tilläggsförslag röstar JA och du som vill avslå 
förslaget röstar NEJ. 

 

Ordförande lägger sin röst 
sist 

M, KD och L:s tilläggsförslag röstar: JA 

Avslå förslaget röstar: NEJ 
    

Namn JA NEJ AVSTÅR 

Linda Svahn (S)  x  

John Omoomian (S)  x  

Jonas Bernström (S)  x  

Tommy Kragh (S)  x  

Jonas Kleber (C)  x  
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 Protokollsutdrag 12 (35) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Mathz Eriksson (C)  x  

Ulf Axelsson (V)  x  

Pär-Ove Lindqvist (M) x   

Lillemor Bodman (M) x   

Markus Lundin (KD) x   

Nils Detlofsson (L) x   

Fredrik Rosenbecker (SD)  x  

Jari Mehtäläinen (SD)  x  

Tom Persson (SD)  x  

Bent Storbacka (S) 
ordförande  

 x  

Totalt 4 11  

Med 4 JA-röster för M, KD och L:s tilläggsförslag och 11 NEJ-
röster för avslag beslutar kommunstyrelsen avslå M, KD och L:s 
tilläggsförslag. 

Reservationer 

M, KD, L, och SD reserverar sig mot kommunstyrelsen beslut om 
att avslå ändringsyrkandet. 

M, KD och L reserverar sig mot kommunstyrelsen beslut om att 
avslå tilläggsyrkandet. 
_____ 

För kännedom: 

Socialnämnden 
Tillväxtnämnden 
Ekonomienheten 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (2) 

    KS 2020/82 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen                    
Kommunfullmäktige  
           

Redovisning kommunalt partistöd 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna utbetalning av 
partistöd för 2022 till partierna enligt följande: 

Socialdemokraterna 218 960 kronor 
Sverigedemokraterna 147 560 kronor 
Moderata Samlingspartiet 133 280 kronor 
Centerpartiet 104 720 kronor 
Miljöpartiet de Gröna 33 320 kronor 
Vänsterpartiet 61 880 kronor 
Liberalerna 33 320 kronor 
Kristdemokraterna 47 600 kronor 
Landsbygdspartiet oberoende 33 320 kronor 

Landsbygdspartiet oberoende har inte inkommit med en redovisning för 2020 
eftersom de inte har fått sin utbetalning för 2021 och inte kan redovisa vad de 
har gjort för pengarna.  

Ärendebeskrivning 

Från och med 1 februari 2014 har nya regler för partistöd i kommunallagen 
trätt i kraft, dessa ska gälla från och med 2015-01- 01. Utifrån detta beslutade 
kommunfullmäktige § 161/2014 att anta nya riktlinjer för kommunalt 
partistöd i Lindesbergs kommun. Riktlinjen reviderades av 
kommunfullmäktige 2020, kommunfullmäktige § 72/2020. 

I kommunens riktlinjer för partistöd samt i kommunallagens 4 kap 29 § står 
det att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång 
per år. Det står även att om redovisning och granskningsrapport inte lämnats 
in till kommunstyrelsen senast den 30 juni utbetalas inget stöd för 
nästkommande år. 

Redovisning och granskningsrapport 2020 saknas från Landsbygdspartiet 
oberoende per den 30 april 2021. Övriga partier som är representerade i 
kommunfullmäktige har lämnat in redovisning och granskningsrapport för 
2020. 

Partistödet betalas årligen ut i förskott, senast 1 november. 

Väljer kommunfullmäktige att godkänna redovisning och granskning ska 
partistöd för 2022 betalas ut enligt följande: 

Socialdemokraterna 218 960 kronor 
Sverigedemokraterna 147 560 kronor 
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Moderata Samlingspartiet 133 280 kronor 
Centerpartiet 104 720 kronor 
Miljöpartiet de Gröna 33 320 kronor 
Vänsterpartiet 61 880 kronor 
Liberalerna 33 320 kronor 
Kristdemokraterna 47 600 kronor 
Landsbygdspartiet oberoende 33 320 kronor 

Partistödet består av: 

Ett grundstöd, som uppgår till 40 % av prisbasbeloppet 
Ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet 
Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor.  

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kanslienheten 

Bilagor: 

Redovisning från respektive parti 
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 Protokollsutdrag 20 (35) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §71/21   Dnr: KS 2020/82 

 

Redovisning kommunalt partistöd 2020 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
utbetalning av partistöd för 2022 till partierna enligt följande: 

Socialdemokraterna 218 960 kronor 
Sverigedemokraterna 147 560 kronor 
Moderata Samlingspartiet 133 280 kronor 
Centerpartiet 104 720 kronor 
Miljöpartiet de Gröna 33 320 kronor 
Vänsterpartiet 61 880 kronor 
Liberalerna 33 320 kronor 
Kristdemokraterna 47 600 kronor 
Landsbygdspartiet oberoende 33 320 kronor 

Landsbygdspartiet oberoende har inte inkommit med en 
redovisning för 2020 eftersom de inte har fått sin utbetalning för 
2021 och inte kan redovisa vad de har gjort för pengarna.  

Ärendebeskrivning 

Från och med 1 februari 2014 har nya regler för partistöd i 
kommunallagen trätt i kraft, dessa ska gälla från och med 2015-
01- 01. Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige § 161/2014 
att anta nya riktlinjer för kommunalt partistöd i Lindesbergs 
kommun. Riktlinjen reviderades av kommunfullmäktige 2020, 
kommunfullmäktige § 72/2020. 

I kommunens riktlinjer för partistöd samt i kommunallagens 4 
kap 29 § står det att beslut om att betala ut partistöd ska fattas 
av fullmäktige minst en gång per år. Det står även att om 
redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni utbetalas inget stöd för 
nästkommande år. 

Redovisning och granskningsrapport 2020 saknas från 
Landsbygdspartiet oberoende per den 30 april 2021. Övriga 
partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat 
in redovisning och granskningsrapport för 2020. 

Partistödet betalas årligen ut i förskott, senast 1 november. 
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 Protokollsutdrag 21 (35) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Väljer kommunfullmäktige att godkänna redovisning och 
granskning ska partistöd för 2022 betalas ut enligt följande: 

Socialdemokraterna 218 960 kronor 
Sverigedemokraterna 147 560 kronor 
Moderata Samlingspartiet 133 280 kronor 
Centerpartiet 104 720 kronor 
Miljöpartiet de Gröna 33 320 kronor 
Vänsterpartiet 61 880 kronor 
Liberalerna 33 320 kronor 
Kristdemokraterna 47 600 kronor 
Landsbygdspartiet oberoende 33 320 kronor 

Partistödet består av: 

Ett grundstöd, som uppgår till 40 % av prisbasbeloppet 
Ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet 
Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
utbetalning av partistöd för 2022 till partierna enligt följande: 

Socialdemokraterna 218 960 kronor 
Sverigedemokraterna 147 560 kronor 
Moderata Samlingspartiet 133 280 kronor 
Centerpartiet 104 720 kronor 
Miljöpartiet de Gröna 33 320 kronor 
Vänsterpartiet 61 880 kronor 
Liberalerna 33 320 kronor 
Kristdemokraterna 47 600 kronor 
Landsbygdspartiet oberoende 33 320 kronor 

Landsbygdspartiet oberoende har inte inkommit med en 
redovisning för 2020 eftersom de inte har fått sin utbetalning för 
2021 och inte kan redovisa vad de har gjort för pengarna.  

 
_____ 
 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
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    KS 2021/126 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
beslutar 

1. Mål och budget för år 2022 och VP 2023–2024 budgetramar 
(nettokostnader) och investeringar antas. 

2. Investeringsvolymen för vatten/renhållningsverksamheten fastställs 
till 56 miljoner kronor. Finansieringen kan ske med nyupplåning. 
Övriga investeringar finansieras med långfristig upplåning till 
10miljoner kronor. Låneramen för långfristig upplåning fastställs till 
maximalt 66 miljoner kronor under 2022. 

3. Finansiella mål – Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Soliditeten skall 
vara oförändrad eller öka under planperioden 2022–2024. 

4. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramar skall hållas. Om en 
situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar 
inte överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen tills annat 
beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. (Skall 
fortsättningsvis framgå av årshjulet) 

5. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om omdisponeringar av 
budgeterade medel för projekt i investeringsbudget samt besluta om 
ombudgeteringar mellan åren för redan beslutade projekt. (Skall 
fortsättningsvis framgå av årshjulet) 

6. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, medges rätt att besluta om 
omdisponeringar av budgeterade medel för 
vatten/renhållningsprojekt. Kommunstyrelsen skall informeras om 
detta i den månadsvisa uppföljningen efter beslut i direktionen. (Skall 
fortsättningsvis framgå av årshjulet) 

7. Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är                
61 541 000 kronor för år 2022. (kompensation för ökade 
lönekostnader efter genomförd löneöversyn 2022 tillkommer) 

8. Medlemsbidraget, inklusive hyresbidrag till Nerikes Brandkår är 30 
717 000 kronor för år 2022.    
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Ärendebeskrivning 

Enlig Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen ska 
kommunstyrelsen varje år besluta om årshjul för planering och uppföljning. 
Det innefattar arbetet med mål och budget, helårs- och delårsredovisningar, 
internkontroll, samt andra uppföljningar som kommunstyrelsen för att 
fullgöra sin uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen beslöt 2020-12-15 anta årshjul 
för 2021. 

Mål- och budgetprocessen påbörjades med en investeringsdag 2021-02-02. 
Dagen var en förberedelse och grund utifrån ett strategiskt perspektiv för 
arbetet under våren med drift- och investeringsbudget, samt få en helhetsbild 
av investeringsbehoven de närmaste fem åren utifrån grunduppdrag och 
kvalité. De kommunala verksamheternas lokalbehov presenterades och 
fastighetsbolagens byggnationer av lokaler och bostäder. Vidare 
presenterades detalj-och översiktsplaner, Frövi verksamhetsområde och 
Samhällsbyggnadsförbundets behov inom såväl den skatte- som 
avgiftsfinansierade verksamheten. Investeringarna har även behandlats av 
utskottet för stöd och strategi 2021-03-09 och 2021-04-27. Tillkommande 
driftkostnader (exklusive kapitalkostnader) för de objekt där så är aktuellt 
har även presenteras. 

Analysdagen genomfördes 2021-03-17. Under dagen lämnades en beskrivning 
av verksamheternas grunduppdrag utifrån vad som hände under föregående 
år och vilka slutsatser man kan dra av det. Befolkningsförändringar i 
kommunen och frågor som arbetsgivare var andra områden som behandlades 
under dagen. De kommunala bolagen deltog även och presenterade sitt 
uppdrag utifrån bl a ägardirektivet. Syftet med dagen var att den skulle utgöra 
underlag för kommande planeringsprocess.  

Vid Mål- och budgetseminarium 2021-03-24 gavs en presentation av 
årsredovisningen 2020 samt de ekonomiska planeringsförutsättningarna, 
som exempelvis befolkningsprognos, prognos över volymjusteringar, 
skatteunderlag och omvärldsanalys. Kommunfullmäktiges grunduppdrag och 
kvalitetsfaktorer och utmaningar i framtiden behandlades. Även utrymme för 
politiska diskussioner fanns kring frågan – Vad krävs för att få en hållbar 
kommun utifrån de utmaningar som finns och kommer i framtiden utifrån ett 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart perspektiv. 

Vid Mål- och budgetseminarium 2021-05-04 lämnade förvaltningscheferna en 
analys av de effektiviseringar som gjordes 2020, presenterade vilka beslut 
som har tagits om effektivisering 2021 samt vad dessa innebär för 
verksamheterna. Arbetet med effektiviseringarna för åren 2023 och 2024 
berördes även. Skatteintäkterna har beräknats efter skatteunderlagsprognos 
per den 29 april 2021 och innebär ökade intäkter med cirka 30 miljoner 
kronor innevarande år och för aktuell planperiod. Förslag till investeringar 
presenterades även. 

Under dagen fanns även utrymme för politiska diskussioner inför fortsatt 
arbete med att fördela budgetramar.  
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Majoritetens förslag innebär tillskott av driftbudgetramarna i förhållande till 
tidigare beslutad verksamhetsplan enligt följande:  

Socialnämnden    25 Miljoner kronor 

Tillväxtnämnden, svenska för invandrare 2    Miljoner kronor 

Kommunstyrelsen, planeringsreserv  6    Miljoner kronor 

Investeringarna uppgår under planperioden till 352,8 miljoner kronor. 92,8 
miljoner kronor för år 2022, 153,1 miljoner kronor för år 2023 samt 106,9 
miljoner kronor för år 2024. Plan finns även för åren 2025–2026. 

Vatten/renhållningsinvesteringarna beräknas lånefinansieras i sin helhet. 
Dessa uppgår till 56 miljoner kronor för år 2022, 116 miljoner kronor för år 
2023 och 70 miljoner kronor för år 2024. 

Henrik Arenvang Gunilla Sandgren 
Kommundirektör Ekonomichef 

För kännedom: 

Samtliga nämnder 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Nerikes Brandkår 

Bilagor: 

Mål-och budget 2022 och VP 2023-2024 
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1 Majoritetsföreträdarna har ordet 

1.1 Politisk inriktning 2022-Framåt tillsammans 

Socialdemokraterna och Centerpartiet lägger en budget för 2022 och VP för 2023-2024 
genom att hålla i den så viktiga effektiviseringen så varje skattekrona användas klokt. Vi tar 
också höjd för morgondagens behov med nödvändiga förstärkningar. Kommunens 
planeringsreserv ökar och vi har ett budgeterat positivt resultat på sista raden.  

Pandemin har dominerat och endast framtiden kan utvisa vilka långsiktiga spår den lämnar 
kvar. Att nu både fortsätta att vara sparsam med de resurser vi har, öka beredskapen för en 
okänd framtid och samtidigt satsa framåt är viktigt. Vi stärker äldreomsorgen och stärker vår 
förmåga att möta sociala utmaningar. Vi investerar bl a i reningsverk, gång- och cykelvägar, 
lekplatser, vägar, IT mm för ca 90 mkr under 2022. Det planeras nya översiktsplaner i Storå, 
Guldsmedshyttan och Fellingsbro. Parallellt med det fortsätter vi satsa på infrastruktur som 
möjliggör nya spännande industrietableringar och jobbmöjligheter. Vi ökar också insatserna 
att få fler i arbete genom både ramjusteringar och projektmedel. Alla som kan, behövs i 
arbetskraften. En positiv skatteprognos de närmaste åren samt en kommun med ökad 
inflyttning och ett sjudande närings- och föreningsliv, ger oss modet att göra det. 

Gamla detaljplaner ska uppdateras och kommunen inleder en markstrategi för ökad 
planeringsförmåga som möjliggör för fler att bygga och bo i vår kommun. En arkitekturpolicy 
ska tas fram för att ge bättre stöd i byggplaner. En ny skola, Lindbackaskolan tas i bruk inte 
bara av elever och lärare, utan även av föreningar och idrottsklubbar. 

Den kreativitet och lösningsfokusering vi ser hos medborgare, föreningar och företag vill vi 
stärka. Med de kommunala bolagen i spetsen vill vi vara ett showroom för hållbar utveckling. 
Näringslivet, föreningarna och de kommunala verksamheterna förväntar sig ett hållbart 
samhälle, som särskilt ger hopp åt dagens unga. Vi vill därför ge förutsättningar och 
inspiration till att utveckla framtidens samhälle. Genom att bl a ännu mer konkretisera 
Agenda 2030 i budgeten och utveckla beslutsunderlagen tar vi ansvar. 

Med detta ger vi en fortsatt god kommunal service och skapar möjlighet att hantera nya 
utmaningar. Samtidigt ger vi utrymme för det där lilla extra. Föreslagen budget och VP är 
försiktig och framåtsyftande på samma gång. Vi värnar våra äldre och ger kommande 
generationer en bra start och hopp för framtiden!  

 

                                                     

Bengt Storbacka           Jonas Kleber 

Kommunstyrelsens ordförande      Kommunstyrelsens vice ordförande 
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2 Inledning 
Kommunfullmäktiges Mål och budget är det övergripande och överordnande styrdokumentet 
som innehåller planperiodens förutsättningar. 

Nämndernas uppgift är att fastställa grunduppdraget, kvalitetsfaktorer samt utforma 
utvecklingsmål på sin nivå. Mål och budget fastställs av kommunfullmäktige i juni månad.  
Nämndernas verksamhetsplan fastställs i respektive nämnd senast november 2021 och 
meddelas till kommunstyrelsen i december 2021. 

3 Vision 
Lindesbergs kommun - där Bergslagen och världen möts 

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

 
  

I Lindesbergs kommun ges alla möjlighet att växa och förverkliga sina liv. Vi satsar på skolan, 
främjar arbete och företagande, underlättar för näringslivet och hjälper arbetslivet med 
kompetensförsörjning. Vi ska bli en av Sveriges främsta skolkommuner, ge de bästa 
möjligheterna till arbete och eget företagande och erbjuda en rik, varierad fritid. Lokal 
utveckling gör kommunen hållbar i både tätorter och på landsbygden. Vare sig du är beroende 
av samhällets stöd eller inte, lever både gammal och ung ett gott och tryggt liv i kommunen. 
Dina drömmar, behov och ambitioner är centralt för kommunens utveckling! 

Med den vackra Bergslagsnaturen som närmaste granne är det lätt att hitta ett hem att trivas 
i, från Kloten i norr till Fellingsbro i söder. I Lindesberg har vardagen sin naturliga gång. Här 
finns de livliga centralorterna och landsbygdens lugn. Kommunikationer, ett sjudande 
affärsliv, attraktiva bostäder, industrimark och ett varierat och rörligt arbetsliv är självklart. 

Här bygger vi ett hållbart samhälle som inkluderar alla människor.  

En god välfärd och rika möjligheter med ett sprudlande kultur- och föreningsliv ger det lilla 
extra som vi behöver. Förutsättningarna för handel och näringsliv är utmärkta. I kommunen 
finns en framsynt planberedskap så olika boendealternativ i attraktiva lägen snabbt erbjuds 
likaväl som mark för industrietablering och effektivt företagsstöd. 
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I Lindesbergs kommun finns unika förutsättningar med flera idrottsanläggningar och klubbar 
som erbjuder bredd- och elitverksamhet. Här finns sjukvård på nära håll var du än befinner 
dig och akutsjukhus på huvudorten. De goda kommunikationerna gör det enkelt att pendla. 
Lindesbergs kommun ligger i hjärtat av Bergslagen och har drygt 23 500 invånare. 
Näringslivet präglas både av historisk tillverkningsindustri och många nya små och stora 
företag inom både teknik, tjänste- och varuproduktion. 

4 Hållbar utveckling 
Lindesbergs kommun och Bergslagen bubblar av kreativitet, innovation och 
framåtanda. Med kommande generationers bästa för våra ögon höjer vi nu dessutom 
ambitionsnivån med målet att göra Lindesbergs kommun till ett showroom för hållbar 
utveckling. 

Det är vårt ansvar som vuxna att ge dagens unga framtidstro bortom klimathot och social oro. 
Hit ska man komma för att inspireras och utvecklas tillsammans med våra lokala företag och 
organisationer, utifrån de tre aspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Just 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet kommer från och med nu och i framtiden 
genomsyra politikens beslutsunderlag. 

Kommunkoncernen andas redan idag enormt mycket hållbarhet där Linde energi samarbetar 
med lokala industrier för att ta tillvara spillvärme och har byggt Örebro läns största solpark – 
Solhagen i Torphyttan, Besök Linde bidrar till social hållbarhet genom gränsöverskridande 
och inkluderande möten och LIBO bygger in framtidens energiteknik i sina bostäder. 

”Framtidens stadsdel, Lindesberg” är utgångspunkten i vårt strategiska arbete mot att bli en 
förebild och föregångare inom hållbar utveckling. Projektet, som leds av Lindesbergs bostäder 
AB (LIBO) och är en långsiktig satsning på Hagabergsområdet i Lindesberg, sker i samverkan 
med kommunala verksamheter och externa aktörer. 

Vi ska visa upp kraften som finns i kommunen. Med start i de kommunala bolagen blir vi 
Sveriges första kommunövergripande showroom för en hållbar framtid! Vi vill bjuda in 
näringslivet och övriga civilsamhället att skapa landets första lokala skyltfönster för hållbar 
tillväxt och välfärd. 

  

  

 
De globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030, antogs av FN:s generalförsamling i 
september 2015. Alla har ett ansvar att bidra till målen och i Sverige ligger ansvaret på 
arbetet med de globala utmaningarna lokalt. Utmaningen blir att se och bedöma hållbarheten 
utifrån de tre delarna som en helhet. Hållbarutveckling i Lindesbergs kommun innebär att 
resurserna används på ett sätt så att kommande generationers möjligheter till utveckling inte 
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äventyras. Lindesbergs kommun har från och med 2022 integrerat Agenda 2030 i 
kommunfullmäktiges grunduppdrag Hållbar utveckling i Lindesbergs kommun, 
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål. 

5 Lindesbergs styrmodell 
Styrmodell lyfter vikten av tillit i kommunens styrning och ledning, mellan och inom 
kommunens strukturer. Utöver en tillitsfull styrning behövs även ett tillitsbaserat ledarskap 
och en organisation där tillit är en del av den rådande kulturen. Tillitsbaserad styrning och 
ledning innebär att minska onödig kontroll och detaljstyrning och att bättre ta tillvara 
medarbetarnas kompetens för att skapa mer kvalitet i tjänsterna till medborgaren. Tillit i 
Lindesbergs kommun är när styrning, kultur och organisation fokuserar på verksamhetens 
syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera 
samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att varje nivå 
kan, vill och vågar hjälpa kommunens personer, medborgare, elever, invånare, företagare och 
besökare. I Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige, nämnder och utvecklingsmål som 
ska leda kommunen till ett önskat läge. Förvaltningens uppföljning sker genom att följa 
nyckeltal samt genom dialoger. Det minskar detaljstyrning för dem närmast 
brukare/elever/kunder. Det skapar tillit mellan politik och förvaltning, mellan ledning och 
chefer samt mellan chefer och medarbetare 

Utgångspunkter 

• Styrmodellen ska omfatta alla delar av styrningen. 
• Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning som berör kommunens 

verksamheter. 
• Styrmodellen är både en struktur och ett arbetssätt för planering och uppföljning. 
• Styrningen utgår från verksamheternas grunduppdrag. 
• Ansvaret för att planera, utveckla och följa upp verksamheten ska ligga så nära 

medarbetare och medborgare som möjligt. 
• Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över 

tid. De politiska viljeinriktningarna framkommer i det som man fyller styrmodellen 
med. 
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6 God ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning för Lindesbergs kommun innebär att säkerställa en ekonomi som 
håller över tid. Det innebär att kommunens finansiella och verksamhetens mål uppnås, att 
verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt för att uppnå hållbar 
utveckling. 

Hållbar utveckling innebär att en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling innefattar 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska hållbarheten väger tungt vid 
bedömning av god ekonomisk hushållning men finns det inte en social- och 
ekologiskhållbarhet så försvårar det att uppnå en god ekonomisk hushållning. 

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande 
intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör inte öka i snabbare takt än 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Genom att inte förbruka alla intäkter i den ordinarie 
verksamheten skapas förutsättningar för att finansiera investeringar, betala räntor på lån 
samt för att klara oförutsedda kostnader. 

Det är viktigt för god ekonomisk hushållning att soliditeten över en längre period utvecklas i 
positiv riktning. Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme. Det visar i 
vilken utsträckning tillgångar har finansierats med eget kapital respektive lån. Att visa 
överskott till följd av tillfälliga intäkter eller realisationsvinster är inte ett långsiktigt hållbart 
sätt att bygga en budget. Ett positivt resultat är viktigt för att klara framtida investeringar och 
förändringar i demografin. 

För att skapa ett finansiellt handlingsutrymme är Lindesbergs kommuns finansiella mål: 

1. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka under planperioden 2022–2024. 
2. Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämning. 

Kommunala bolagen  

Styrningen sker utifrån de mål som kommunfullmäktige sätter upp och de resultat som skall 
uppnås. Detta framgår av ägardirektiven som utfärdats. Kommunens bolag skall även följa det 
årshjul som beslutats av kommunstyrelsen samt i tillämpliga delar följa de strategier som 
fastställts av kommunfullmäktige. 
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7 Viktiga förhållanden för resultat och ställning 

7.1 Samhällsekonomisk utveckling 

Än har inte världen besegrat pandemin. Det kommer att ta tid. Men mycket talar för att vi 
under 2021 når en bra bit på väg, nu när vaccinationen tar fart.  Trots omfattande 
restriktioner och vågor att smittspridning befinner sig ekonomin i en återhämtningsfas både 
globalt och i Sverige. Under loppet av 2021 beräknas konjunkturen stärkas allt snabbare och 
prognosen för svensk BNP-tillväxt är dryga 3 procent, vilket skulle innebära att raset från 
2020 hämtas igen. 

Kommunernas ekonomi i Sverige 

År 2020 var ett omtumlande år, som slutade i ett rekordhögt resultat för kommunerna på 
drygt 35 miljarder. Överskottet motsvarar 5,7 procent av skatter och generella statsbidrag. De 
samhällsekonomiska förutsättningarna såg svaga ut innan året började. När pandemin slog till 
fick det genomgripande påverkan på många verksamheter och det var i princip omöjligt att 
gissa vilka ekonomiska konsekvenser detta sammantaget skulle få. Många verksamheter fick 
stängas och i andra verksamheter minskade efterfrågan. Den lägre omfattningen av 
verksamheter och ökning av de generella statsbidragen är några förklaringar bakom de höga 
resultaten. De närmaste åren ser förhållandevis ljus ut i kommunerna. En bra real 
skatteunderlagsutveckling väger upp det faktum att de generella statsbidragen minskar. Ett 
stort frågetecken är dock om huruvida det har byggt upp en "verksamhetsskuld", 
motsvarande den inom hälso- och sjukvården, och vilken betydelse den kan komma att få för 
framtida behov. Stora, tillfälliga statsbidrag till äldreomsorgen ställer krav på en snabb 
anpassning och mer, och bättre, utbildad personal, samtidigt som antalet personer i särskilt 
boende har minskat. Resultaten försvagas successivt, men hamnar över 2 procent av skatte 
och generella statsbidrag 2021–2023. År 2024 bedöms kommunerna dock behöva antingen 
ett tillskott eller vidta kostnadsbesparande åtgärder. (Ekonomirapporten maj 2021) 

  

RIPS (Riktlinje för beräkning av pensionsskuld) 

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

Förändringen beror främst på att medellivslängden har ökar. Ökningen är främst för män 
samt att höginkomsttagare lever längre. Detta kommer att påverka pensionskostnaden på 
förmånsbestämda pensionsåtagande. Riktmärket och snittet för kommuner är 5,5 procent på 
avsättningen och 3,1 procent på ansvarsförbindelsen. 

Arbetsmarknad  

Redan under hösten 2019 ökade antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 
tolv månader till följd av en dämpad konjunktur och en ökad strukturomvandling på 
arbetsmarknaden. Pandemin har förstärkt utvecklingen och det finns en överhängande risk 
att antalet långtidsarbetslösa, som redan är på rekordhöga nivåer, fortsätter att öka. 

Krisen har bidragit till att strukturomvandlingen på arbetsmarknaden har påskyndats. 
Strukturomvandlingen på arbetsmarknaden innebär att digitaliseringen och 
automatiseringen ställer nya och högre krav på arbetskraftens kompetenser.  
Strukturomvandlingen riskerar att öka obalansen på arbetsmarknaden ytterligare då fler 
personer saknar efterfrågade kompetenser.  
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Samtidigt riskerar de som redan var arbetslösa innan krisen att få det ännu svårare när 
kompetenskraven ökar, framför allt arbetslösa med kort utbildning. Det finns därför en risk 
att strukturarbetslösheten stiger i spåren av pandemin, vilket kan medföra att den totala 
arbetslösheten permanentas på en högre nivå. Utvecklingen förstärks av att branscher som 
hotell, restaurang och handel med många ingångsjobb har drabbats hårt av krisen. Det 
innebär att inträdet för nya personer på arbetsmarknaden, som unga och utrikes födda, 
riskerar att försenas och försvåras. När fler nya personer sedan fyller på arbetskraften 
successivt riskerar de som blev arbetslösa under ett tidigt skede att hamna längre bak i kön. 
Det är dock tydligt att de som får jobb i huvudsak är personer som varit arbetslösa under 
kortare tid och som nästan uteslutande har minst en gymnasieutbildning. En fullföljd 
gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att varaktigt etablera sig på 
arbetsmarknaden. (Arbetsförmedlingen) 

Befolkning 

Nya befolkningsprognosen (april 2021) som SCB (statens statistiska centralbyrå) visar på att 
befolkningen i Sverige ökar mindre i alla åldrar men 80+ ökar snabbare är befolkningen i 
yrkesför ålder trots att man har räknat upp av man jobbar till 66 år. 
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7.2 Kommunalekonomisk utveckling 

Inom den kommunala ekonomin och verksamheter har det varit stora svängningar under 
2020. Vissa verksamheter har gått på sparlåga, andra har fått lägga om arbetet helt på ett sätt 
som aldrig kunde förutspås. År 2020 visade på ett stort överskott tack vare tillfälliga och 
riktade statsbidrag.  From år 2021 och framåt så finns inte dessa intäkter och 
smittspridningen är fortfarande på hög nivå i maj månad 2021. Hur det kommer att påverka 
kommunens ekonomi på helåret är svårt att samt prognostisera. Det som syns redan nu är att 
bla orosanmälningar och externa placeringar ökar inom individ och familj. Priserna för en 
placering har nästan fördubblats i vissa fall. 

Drift- och investeringsramar utgör de ekonomiska förutsättningarna för nämndernas 
planering av verksamheten. Kommunfullmäktige fördelar ramarna till nämnderna, så att 
nämnderna kan prioritera och skapa en riktning av grunduppdrag, kvalitetsfaktorer. 

Den totala prognosen för nämnderna år 2021 är ett negativt resultat och har varit så något år 
bakåt i tiden men efter april månads utgång är det även en prognos på ett negativ resultat för 
kommunen totalt. 

Kommunens skatteintäkter 

Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna det är ca 56 procent av de totala 
intäkterna i kommunen. Skattesatsen för Lindesbergs kommun för år 2022 är 22:30 och 
därmed oförändrad jämfört med år 2021. Kommunens skatteintäkter påverkas främst av 
skatteunderlagets utveckling och befolkningsförändring. Skatteprognosen i april 2021 visar 
på att skatteintäkterna och statsbidragen ökar och bedömningen är att de ökar med ca 33 
Mnkr from år 2021 samt för perioden 2022–2024 för Lindesbergs kommun. Om ökningen blir 
i den storleksordningen beror på hur pandemin utvecklas under sommaren och hösten, då 
den påverkar exempelvis arbetslöshet, sjukfrånvaro, socialohälsa mm. Kommunen har ett 
flertal stora industrier som genererar många arbetstillfällen, måste de varsla personal så 
påverkar det kommunens skatteintäkter och eventuellt arbetslösheten i Lindesbergs 
kommun. Ökar arbetslösheten så kan det även generera högre kostnader för ekonomiskt 
bistånd. 

• Skatteintäkter och utjämningsbidrag i Lindesbergs kommun beräknas utifrån den 
prognos som SKL (Sveriges kommuner och landsting) presenterade i cirkulär 21:20 i 
april månad 2021. 

• Beräkningen baseras på kommunens egna befolkningsprognos. 
Övriga planeringsförutsättningar 

• Pensionsberäkningen grundas på uppgifter från KPA Pension, december 2020 med en 
femårig prognos 

• Internräntan är 1 procent år 2022 
• Borgensavgiften 0,3 % på aktuellt lånebelopp  
• Ökade personalkostnader har budgeterats i en centralpott som fördelas till nämnderna 

då resultatet av löneförhandlingarna är slutförda. 
• Budget för ökade kostnader för avskrivningar och drift finns på finansförvaltningen 
• I verksamhetsplan 2022–2024 ingår en effektivisering/verksamhetsavveckling för 

samtliga nämnder. 
• I verksamhetsplan 2022–2024 så finns det en planeringsreserv under 

kommunstyrelsen med 11 Mnkr år 2022 och 16 Mnkr för åren 2023 och 2024 
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Effektiviseringarna per nämnd som är beslutade enligt Verksamhetsplan. 

Effektiviseringar per nämnd (Mnkr) 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Barn- och utbildningsnämnd 7,0 4,5 4,5 4,6 20,6 

Kommunstyrelse (förvaltningen) 4,3 0,7 1,2 0,5 6,7 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen    3,1 3,1 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen    0,3 0,3 

Socialnämnd 3,0 3,9 3,9 3,8 14,5 

Tillväxtnämnden 5,0 0,5 0,0 0,7 6,2 

RIPS (Riktlinje för beräkning av pensionsskuld) 

Beräkningen av RIPS kommer att förändras utifrån att medellivslängden ökar, riktmärket är 
5,5% på avsättningen och ansvarsförbindelsen 3,1%.  Procenttalen är vad man beräknar med 
i snitt lokala avvikelser kan förekomma. Beräkning kommer senare under våren från KPA 
pension. 

Soliditet 

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur 
stor del som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto lägre är skuldsättningen i 
kommunen. 

Soliditeten påverkas av två faktorer: årliga resultatet och förändringen av tillgångar. För att få 
med de pensionsförpliktelser med löneskatt som finns utanför balansräkningen, används 
måttet soliditet inklusive pensionsförpliktelser. Det ger en bättre bild av kommunens totala 
långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Kommunens soliditet har utvecklats positivt de 
senaste åren vilket medför att kommunens egna kapital täcker pensionsskulden. Prognosen är 
att soliditeten stärks ytterligare under planperioden. 

Soliditeten för kommuner som även de är lågpendlings kommun nära större stad så hade de 
en soliditet på 14,5 procent år 2020, snittet i riket ligger på 26,7 procent år 2019 (finns inte 
resultat för 2020 för riket klart). Lindesbergs kommuns soliditet är högre än jämförbara 
kommuner och närmar sig rikets. 

Det finansiella målet är att soliditeten ska vara oförändrad eller öka jämfört med föregående 
år. 
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Resultatutveckling  

Kommunallagen fastställer att kommunen för ett räkenskapsår måste redovisa högre intäkter 
än kostnader. För att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för investeringar, reserv 
för oförutsedda händelser och kostnader utanför egen kontroll, konjunktursvängningar eller 
förändrade lagar och förordningar måste resultatet inte bara vara i balans utan det krävs 
positiva resultat. Ska de budgeterade resultaten uppnås så krävs det att nämnderna klarar av 
att genomföra de effektiviseringar som finns i planperioden, samt att de underskott som finns 
i prognosen efter april 2021 återhämtas. From år 2022 så är planeringsreserven 11 Mnkr, 16 
Mnkr för 2023 och 2024.Planeringsreserven byggs upp för att kunna möta upp eventuella 
förändringar av skatteprognoser, oförutsedda kostnader. Kommunstyrelsen har även en 
budget för projekt med 5 Mnkr per år. Dessa medel ska användas till politiska prioriteringar 
för att driva projekt som kan leda till kvalitetsutveckling av kommunens verksamheter. 

 
  

Investeringsbudget 

Fördelningen av investeringsbudgeten sker med utgångspunkt utifrån reinvesteringar, 
nyinvesteringar och inventarier. Reinvesteringar har prioriterats först för att säkerställa att 
grunduppdraget uppnås. De största reinvesteringsbehoven framåt finns inom vatten, 
renhållning och gata. 

De största enskilda investeringsprojekten under perioden är Lindesbergs reningsverk, ny 
återvinningscentral, ombyggnation Kristinavägen samt reservvattenledning mellan Nora och 
Lindesberg. 

En stor investering som är i planeringsfasen och som inte finns med i budget är Frövi 
industriområde där detaljplanen är under granskning tom 21 maj 2021 och investeringen kan 
eventuellt påbörjas under planperioden. 

Diagrammet beskriver nettoinvesteringarna fördelat på avgiftsfinansierade verksamhet och 
övrig verksamhet. Avgiftsfinansierad verksamhet är vatten och renhållning och övriga 
investeringar är till största delarna infrastrukturella satsningar. 
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Investeringarna på 92,8 Mnkr, år 2022 motsvarar 6 procent av verksamhetens 
nettokostnader. Det har även aviserats efter april månad 2021 att några investeringsprojekt 
kommer att behöva ombudgeteras till år 2022. De projekten med störst budget är 
nybyggnation av bro vid Loppholmen, nytt villaområde, Rya vattenverk, Frövi 
industriområde. 

Likviditet och kassaflöde 

Genomförs alla planerade investeringar och lån upptas med 66 Mnkr år 2022 och 126,0 Mnkr 
2023 och 85 Mnkr år 2024 för investeringar, så är prognosen att kommunens likvida medel 
minskar under planperioden med ca 43 Mnkr. Investeringar avseende vatten – och 
renhållning finansieras med lån. 

Befolkningsutveckling och demografin 

Lindesbergs kommun hade totalt 23 658 invånare. Under åren 2010–2020 ökade antalet 
invånare i Lindesbergs kommun med 629 personer. Fördelat på män och kvinnor är det 414 
män och 215 kvinnor.  Av dessa år har det var tre år som det har varit befolkningsminskning 
och det är under åren 2012, 2017 samt 2018. År 2020 skiljde sig åt jämfört med flera år 
tillbaka då inflyttningsnettot var + 67 personer. 

 
Även invandringsnettot skiljer sig åt under 2020, en stor orsak till detta är pandemin då 
många gränser har varit stängda under stor del av år 2020. Hur det kommer att se i framtiden 
är svårt att prognostisera utifrån hur länge gränserna är stängda och pandemin pågår. 
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Per sista februari 2021 har antalet invånare ökat med 4 personer och det är främst i 
åldersgrupperna 65-år och äldre. Prognosen fram till år 2030 är att personer som är 80 år- 
och äldre kommer att öka med ca 60 procent jämfört med 2020, det är högre än riket (49 
procent) och för invånare i åldrarna 0–18 år är prognosen på ca 2 procent i ökning. Personer 
som är i arbetsförålder 19–64 år prognostiseras med en minskning på ca 3 procent till 2030 
jämfört med år 2020 i Lindesbergs kommun. I riket är prognosen att de i arbetsför ålder ökar 
med ca 3,9 procent, 20–66 år. Så det innebär att Lindesbergs kommun har större utmaningar 
gällande demografin än snittet i riket de närmaste åren framåt då de äldre ökar i snabbare 
takt än de i arbetsförålder. Tas hänsyn till att personer jobbar lite längre så motsvarar det inte 
ökningen av personer som är 80 år och äldre. 

Andel av befolkningen i Lindesbergs kommun för respektive åldersintervall. 

Åldersintervall 2010 2020 2030 

0–18 år 21% 21% 20% 

19–64 år 57% 54% 47% 

65–79 år 16% 19% 24% 

80-W 6% 6% 9% 

  

Arbetsmarknad 

Lindesbergs kommun har en total arbetslöshet på 8,5 procent (kvinnor 8,6 och män 8,5) i 
mars 2021 vilket är i stort på samma som riket (8,4 procent) och lägre än Örebro län (8,8 
procent). Arbetslösheten i kommunen har de senaste året följt utvecklingen i riket i stort. 
Under 2020 blev det en förändring där avståndet minskade och Lindesbergs kommuns 
arbetslöshet närmade sig riksgenomsnittet. De grupper som ligger högre än riket är 
arbetslösheten för ungdomar och utrikesfödda men arbetslösheten för utrikesfödda har 
minskat från 28,2 procent 2019 till 22,8 procent i mars 2021. I diagram som följer framgår 
hur arbetslösheten utvecklats under 2019-mars-2021. 
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Långtidsarbetslösheten (öppet arbetslös mer än 12 månader) i Lindesbergs kommun följer 
trenden som i riket att den ökar. Mellan mars-2020 och mars -2021 har antalet inskrivna 
arbetslösa som varit utan arbete i mer än tolv månader ökat med 10,7 procent (mars-2019-
mars-2020, 5,5 procent). En fullföljd gymnasialutbildning är en viktig del för att minimera 
långtidsarbetslöshet och varaktigt kunna etablera sig på arbetsmarknaden.  I Lindesbergs 
kommun är det ca 40 procent som inte har en fullföljd gymnasial utbildning (3 år). 

  

  

8 Grunduppdrag 

8.1 Arbetsgivare 

Beskrivning 
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen 
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en 
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna. 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, 
ledarskap, medarbetarskap och 
kompetensförsörjning 

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

Friska medarbetare Sjukfrånvaro hos medarbetare 

8.2 Välfärd och service 

Beskrivning 
Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och 
utvecklande arbete. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja en 
positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i åldrarna. En 
genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en aktiv 
samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en god och 
jämlik hälsa. 
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Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

God ekonomisk hushållning Soliditeten ska vara oförändrad eller öka jämfört med 
föregående år 

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

Nämndernas effektiviseringar ska beslutas och 
genomföras under planperioden 

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

God kommunal service Nöjda medborgare 

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

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

Utbetalning av försörjningsstöd exklusive intäkter 

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

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

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

8.3 Samhälle och demokrati 

Beskrivning 
Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå 
inflytande över de beslut som tas. Lindesbergs kommun har respekt för människors olikheter 
och arbetar för en samhällsutveckling som inte äventyrar möjligheterna för kommande 
generationer. Aktuella översiktsplaner och en planberedskap för byggande i hela kommunen 
ska finnas. Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt som är avgörande 
för kommunens utveckling. 
 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Samverkan internt och externt för att möta 
framtidens välfärdsutmaningar 

Befolkningsprognos 

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

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

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

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

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

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

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

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

Uppdaterade detalj- och exploateringsplaner i de 
mest efterfrågade områdena 

8.4 Hållbar utveckling i Lindesbergs kommun 

Beskrivning 
Agenda 2030 syftar till att skapa hållbarutveckling och består av 17 globala mål. Hållbar 
utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjlighet att tillfredsställa sina behov. De tre dimensionerna av hållbarutveckling, det vill 
säga de ekonomiska, social och miljömässiga dimensionerna, var en viktig utgångspunkt i 
framtagande av de 17 globala målen. De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa 
hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla. 
 
 

Kvalitetsfaktor 

 Lindesbergs kommun ska arbeta för att motverka fattigdom 
Mål 1 Ingen fattigdom beskrivs så här i Agenda 2030 
Avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv. 
Fattigdom handlar inte bara om inkomst. Den handlar också om brist på makt, inflytande, socialt skydd och 
säkerhet. Målet handlar om att minska antalet människor som lever i fattigdom och se till att de får tillgång 
till grundläggande välfärd. 
Kommunen kan bidra till målet genom att de som lever i den största ekonomiska utsattheten kan få hjälp 
att ta sig ur den, samverka med civilsamhället. 

 Lindesbergs kommun serverar mat till kommunens verksamheter som är näringsriktig 
Mål 2 Ingen hunger beskrivs s å här i Agenda 2030. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning 
och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. Genom att arbeta med bla minskat matsvinn, 
hälsosam och näringsriktig kost inom skola, vård och omsorg, kan kommunen bidra till målet. 

 Lindesbergs kommun ska främja välbefinnande och hälsosamma liv för alla åldrar 
Mål 3 God hälsa och välbefinnande i Agenda 2030 beskriv så här: Säkerställa hälsosamma liv och främja 
välbefinnande för alla i alla åldrar. Hälsan har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara 
skolan, arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv och något som bidrar till samhällets tillväxt och 
hållbara utveckling. För kommunen handlar det om hur skolan, den sociala omsorgen fungerar, hur 
bostads- och samhällsplaneringen fungerar och vilket utbud det finns på kultur- och fritidsaktiviteter. 

 Lindesbergs kommun ska arbeta för inkludering och likvärdig utbildning av god kvalitet och 
främja livslångt lärande 
Mål 4 God utbildning för all i Agenda 2030 beskriv så här: Säkerställa inkluderande och likvärdig 
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Utbildning är en mänsklig rättighet och en 
viktig investering för att utrota fattigdom och skapa utveckling i samhället. För kommunerna innebär det 
att ha en förskola, grundskola, gymnasium och delar av vuxenutbildning som är av bra kvalitet och även 
vara uppdaterad på de lokala arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetens utbildas. 
 

 Lindesbergs kommun ska arbeta för att uppnå en jämställdhet 
Mål 5 Jämställdhet beskrivs så här i agenda 2030: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors makt. 
Det handlar om att kvinnor, flickor, män och pojkar ska ha samma rättigheter, villkor och möjligheter att 
forma sina liv. Flickor och kvinnor ska ha makt över sina egna liv och bestämma över sina egna kroppar. 
För kommunen innebär ska ge kvinnor och män, flickor och pojkar, en likvärdig service och främja en 
jämställd samhällsutveckling. 



§70/21 Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024 - KS 2021/126-1 Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024 : Verksamhetsplan 2022-2024 (Kommunfullmaktige)docx

  

Kommunfullmäktige, Verksamhetsplan 2022-2024 18(31) 

Kvalitetsfaktor 

 Lindesbergs kommun ska leverera dricksvatten av godkänd kvalitet samt rena spillvatten till 
godkända värden 
Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla beskrivs så här i Agenda 2030: 
Säkerställa tillgången till en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Tillgång till vatten är en 
grundläggande förutsättning för att kunna leva ett anständigt liv. Vattenkvaliteten ska förbättras genom 
minskade föroreningar, ökad återvinning och effektivare vattenanvändning. Kommunen ansvar för 
tillgången till dricksvatten och avloppsvattnet ska renas. 

 Lindesbergs kommun ska bidra till en hållbar energi. 
Mål 7 Hållbar energi för alla beskrivs så här i Agenda 2030: Säkerställa tillgång till ekonomisk överkomlig, 
tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Valet av energiform påverkar i hög grad utsläppen av 
klimatpåverkande gaser till atmosfären. Kommuner är stora energianvändare men också stora 
energiproducenter, som sådan är det viktigt med att i upphandlingar ställa krav och i den egna produkten 
se till att följa utvecklingen och använda den senaste tekniken. Genom bla förnybar energi och utfasning av 
de fossila bränslena inom både elproduktion och fjärrvärme. 

 Lindesbergs kommun ska arbeta för anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och det beskriv så här i Agenda 2030 Verka för en 
varaktig, inkluderande och hållbar tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga 
anställningsvillkor för alla. Kommunen stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även om de 
strå långt ifrån arbetsmarknaden via samverkan med arbetsförmedlingen, näringslivet och den social 
ekonomin. Kommunen ansvara även för vuxenutbildningen som bidrar till att människor kan utbilda sig 
och hitta arbete. 

 Lindesbergs kommun bidrar till en hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur beskrivs i agenda så här: Bygga motståndskraftig 
infrastruktur, verka för inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. Genom 
investeringar i långsiktigt hållbara transportsystem, förnybara energi samt ökad tillgång till kunskap kan 
fler samhällen skapa positiv utveckling när det gäller hälsa, ekonomisk tillväxt samt tillgång till utbildning 
som kan lyfta människor ut fattigdom. I kommuner är system för vatten, avlopp och kollektiv trafik några 
exempel. Genom upphandling kan utvecklingen styras mot innovation exempelvis genom smartare teknik. 

 Lindesbergs kommun bidrar till en minskad ojämlikhet 
Mål 10 Minskad ojämlikhet beskrivs så här i Agenda 2030: Minska ojämlikheter mellan olika grupper i 
befolkningen, mellan samhällen och mellan länder. Kommunerna kan genom sitt ansvar för skola, omsorg 
och socialt stöd goda möjligheter att motverka ojämlikhet mellan olika individer och grupper av både barn 
och vuxna, bla genom fullföljd utbildning som är en av flera faktorer som minskar ojämlikhet. 

 Lindesbergs kommun bidrar för en hållbar samhällsplanering 
Mål 11 Hållbara städer och samhällen beskrivs så här i Agenda 2030: Det handlar om att göra städer, 
samhällen säkra inkluderande och hållbara. Kommunen ansvara för samhällsplaneringen och planerar för 
mark- och vattenanvändningen, bostadsförsörjningen samt delar av infrastrukturen och den tekniska 
försörjningen. 
 
 

 Lindesbergs kommun bidrar till en hållbar konsumtion och produktion 
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion beskrivs så här i agenda 2030: Göra städer och bosättningar 
inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Säkerställa strukturer som bidrar till mer hållbar 
konsumtion och produktion. Kommunen är stor konsument och upphandlar varje år varor och tjänster för 
stora summor. Genom att använda olika upphandlingsinstrument kan kommunen skapa innovationsdriven 
utveckling av såväl sina egna som sina leverantörers verksamheter i en hållbar riktning och ta tillvara 
avfallet genom återvinning. 
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Kvalitetsfaktor 

 Lindesbergs kommun bidrar för att minska klimatpåverkan 
Mål 13 Bekämpa klimatförändringar beskrivs så här i Agenda 2030: Effekten av klimatförändringar 
påverkar oss alla, men de som lever i fattigdom drabbas hårdare. Förändrat klimat orsakar bla torka, 
vattenbrist, översvämningar, naturkatastrofer och kollapsade ekosystem. Kommunerna kan klimatanpassa 
den fysiska planeringen genom att både förebygga och minimera riskerna för naturolyckor. Det kan 
exempelvis genom infrastrukturplanering och satsning på kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy och 
trafikplanering och minska energianvändningen. 

 Lindesbergs kommun bidrar till fredliga och inkluderande samhällen 
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen beskrivs så här i Agenda 2030: Alla människor har rätt till 
frihet och möjlighet att påverka sina egna liv oberoende av etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning. 
Alla människor har rätt att leva i fred och säkerhet utan rädsla för våld och förtryck. Att kommunens 
verksamheter fungerar rättssäkert och motverkar korruption bidrar till att behålla en tilltro till samhällets 
intuitioner. 

8.1 Hållbar utveckling i Lindesbergs kommun 

Beskrivning 
Agenda 2030 syftar till att skapa hållbarutveckling och består av 17 globala mål. Hållbar 
utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjlighet att tillfredsställa sina behov. De tre dimensionerna av hållbarutveckling, det vill 
säga de ekonomiska, social och miljömässiga dimensionerna, var en viktig utgångspunkt i 
framtagande av de 17 globala målen. De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa 
hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla. 
 

Lindesbergs kommun ska arbeta för att motverka fattigdom 

Beskrivning 
Mål 1 Ingen fattigdom beskrivs så här i Agenda 2030 
Avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och 
tryggt liv. Fattigdom handlar inte bara om inkomst. Den handlar också om brist på makt, 
inflytande, socialt skydd och säkerhet. Målet handlar om att minska antalet människor som 
lever i fattigdom och se till att de får tillgång till grundläggande välfärd. 
Kommunen kan bidra till målet genom att de som lever i den största ekonomiska utsattheten 
kan få hjälp att ta sig ur den, samverka med civilsamhället. 
 

Lindesbergs kommun serverar mat till kommunens verksamheter som är näringsriktig 

Beskrivning 
Mål 2 Ingen hunger beskrivs s å här i Agenda 2030. Avskaffa hunger, uppnå tryggad 
livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. Genom att 
arbeta med bla minskat matsvinn, hälsosam och näringsriktig kost inom skola, vård och 
omsorg, kan kommunen bidra till målet. 
 

Lindesbergs kommun ska främja välbefinnande och hälsosamma liv för alla åldrar 

Beskrivning 
Mål 3 God hälsa och välbefinnande i Agenda 2030 beskriv så här: Säkerställa hälsosamma liv 
och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Hälsan har en avgörande betydelse för 
människors möjlighet att klara skolan, arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv och 
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något som bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling. För kommunen handlar det 
om hur skolan, den sociala omsorgen fungerar, hur bostads- och samhällsplaneringen 
fungerar och vilket utbud det finns på kultur- och fritidsaktiviteter. 
 

Lindesbergs kommun ska arbeta för inkludering och likvärdig utbildning av god kvalitet 
och främja livslångt lärande 

Beskrivning 
Mål 4 God utbildning för all i Agenda 2030 beskriv så här: Säkerställa inkluderande och 
likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Utbildning är en 
mänsklig rättighet och en viktig investering för att utrota fattigdom och skapa utveckling i 
samhället. För kommunerna innebär det att ha en förskola, grundskola, gymnasium och delar 
av vuxenutbildning som är av bra kvalitet och även vara uppdaterad på de lokala 
arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetens utbildas. 
 

Lindesbergs kommun ska arbeta för att uppnå en jämställdhet 

Beskrivning 
Mål 5 Jämställdhet beskrivs så här i agenda 2030: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och 
flickors makt. Det handlar om att kvinnor, flickor, män och pojkar ska ha samma rättigheter, 
villkor och möjligheter att forma sina liv. Flickor och kvinnor ska ha makt över sina egna liv 
och bestämma över sina egna kroppar. För kommunen innebär ska ge kvinnor och män, 
flickor och pojkar, en likvärdig service och främja en jämställd samhällsutveckling. 
 

Lindesbergs kommun ska leverera dricksvatten av godkänd kvalitet samt rena 
spillvatten till godkända värden 

Beskrivning 
Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla beskrivs så här i Agenda 2030: 
Säkerställa tillgången till en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Tillgång till 
vatten är en grundläggande förutsättning för att kunna leva ett anständigt liv. 
Vattenkvaliteten ska förbättras genom minskade föroreningar, ökad återvinning och 
effektivare vattenanvändning. Kommunen ansvar för tillgången till dricksvatten och 
avloppsvattnet ska renas. 
 

Lindesbergs kommun ska bidra till en hållbar energi. 

Beskrivning 
Mål 7 Hållbar energi för alla beskrivs så här i Agenda 2030: Säkerställa tillgång till ekonomisk 
överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Valet av energiform påverkar i hög 
grad utsläppen av klimatpåverkande gaser till atmosfären. Kommuner är stora 
energianvändare men också stora energiproducenter, som sådan är det viktigt med att i 
upphandlingar ställa krav och i den egna produkten se till att följa utvecklingen och använda 
den senaste tekniken. Genom bla förnybar energi och utfasning av de fossila bränslena inom 
både elproduktion och fjärrvärme. 
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Lindesbergs kommun ska arbeta för anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Beskrivning 
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och det beskriv så här i Agenda 2030 
Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar tillväxt, full och produktiv sysselsättning med 
anständiga anställningsvillkor för alla. Kommunen stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för 
alla grupper, även om de strå långt ifrån arbetsmarknaden via samverkan med 
arbetsförmedlingen, näringslivet och den social ekonomin. Kommunen ansvara även för 
vuxenutbildningen som bidrar till att människor kan utbilda sig och hitta arbete. 

Lindesbergs kommun bidrar till en hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Beskrivning 
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur beskrivs i agenda så här: Bygga 
motståndskraftig infrastruktur, verka för inkluderande och hållbar industrialisering samt 
främja innovation. Genom investeringar i långsiktigt hållbara transportsystem, förnybara 
energi samt ökad tillgång till kunskap kan fler samhällen skapa positiv utveckling när det 
gäller hälsa, ekonomisk tillväxt samt tillgång till utbildning som kan lyfta människor ut 
fattigdom. I kommuner är system för vatten, avlopp och kollektiv trafik några exempel. Genom 
upphandling kan utvecklingen styras mot innovation exempelvis genom smartare teknik. 

Lindesbergs kommun bidrar till en minskad ojämlikhet 

Beskrivning 
Mål 10 Minskad ojämlikhet beskrivs så här i Agenda 2030: Minska ojämlikheter mellan olika 
grupper i befolkningen, mellan samhällen och mellan länder. Kommunerna kan genom sitt 
ansvar för skola, omsorg och socialt stöd goda möjligheter att motverka ojämlikhet mellan 
olika individer och grupper av både barn och vuxna, bla genom fullföljd utbildning som är en 
av flera faktorer som minskar ojämlikhet. 
 

Lindesbergs kommun bidrar för en hållbar samhällsplanering 

Beskrivning 
Mål 11 Hållbara städer och samhällen beskrivs så här i Agenda 2030: Det handlar om att göra 
städer, samhällen säkra inkluderande och hållbara. Kommunen ansvara för 
samhällsplaneringen och planerar för mark- och vattenanvändningen, bostadsförsörjningen 
samt delar av infrastrukturen och den tekniska försörjningen. 
 

Lindesbergs kommun bidrar till en hållbar konsumtion och produktion 

Beskrivning 
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion beskrivs så här i agenda 2030: Göra städer och 
bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Säkerställa strukturer som 
bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion. Kommunen är stor konsument och 
upphandlar varje år varor och tjänster för stora summor. Genom att använda olika 
upphandlingsinstrument kan kommunen skapa innovationsdriven utveckling av såväl sina 
egna som sina leverantörers verksamheter i en hållbar riktning och ta tillvara avfallet genom 
återvinning. 
 



§70/21 Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024 - KS 2021/126-1 Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024 : Verksamhetsplan 2022-2024 (Kommunfullmaktige)docx

  

Kommunfullmäktige, Verksamhetsplan 2022-2024 22(31) 

Lindesbergs kommun bidrar för att minska klimatpåverkan 

Beskrivning 
Mål 13 Bekämpa klimatförändringar beskrivs så här i Agenda 2030: Effekten av 
klimatförändringar påverkar oss alla, men de som lever i fattigdom drabbas hårdare. 
Förändrat klimat orsakar bla torka, vattenbrist, översvämningar, naturkatastrofer och 
kollapsade ekosystem. Kommunerna kan klimat anpassa den fysiska planeringen genom att 
både förebygga och minimera riskerna för naturolyckor. Det kan exempelvis genom 
infrastrukturplanering och satsning på kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy och 
trafikplanering och minska energianvändningen. 
 

Lindesbergs kommun bidrar till fredliga och inkluderande samhällen 

Beskrivning 
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen beskrivs så här i Agenda 2030: Alla människor 
har rätt till frihet och möjlighet att påverka sina egna liv oberoende av etnicitet, kön, religion 
eller sexuell läggning. Alla människor har rätt att leva i fred och säkerhet utan rädsla för våld 
och förtryck. Att kommunens verksamheter fungerar rättssäkert och motverkar korruption 
bidrar till att behålla en tilltro till samhällets intuitioner. 
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9 Utvecklingsmål 

9.1 Arbetsgivare 

Beskrivning 
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen 
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en 
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna. 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

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

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

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

 

9.2 Välfärd och service 

Beskrivning 
Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och 
utvecklande arbete. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja en 
positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i åldrarna. En 
genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en aktiv 
samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en god och 
jämlik hälsa. 
 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En ökad långsiktig ekonomisk planering Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar 

 

9.3 Samhälle och demokrati 

Beskrivning 
Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå 
inflytande över de beslut som tas. Lindesbergs kommun har respekt för människors olikheter 
och arbetar för en samhällsutveckling som inte äventyrar möjligheterna för kommande 
generationer. Aktuella översiktsplaner och en planberedskap för byggande i hela kommunen 
ska finnas. Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt som är avgörande 
för kommunens utveckling. 
 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Samverkan mellan kommunen och näringsliv ska öka Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI 

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

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

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

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

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

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

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

Lindesbergs kommun ska bli mer inkluderande Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. 
Kvinnor 

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

Utbetalning av försörjningsstöd exklusive intäkter 

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

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



§70/21 Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024 - KS 2021/126-1 Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024 : Verksamhetsplan 2022-2024 (Kommunfullmaktige)docx

  

Kommunfullmäktige, Verksamhetsplan 2022-2024 25(31) 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

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

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

Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning 
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10 Ekonomi 

Budgetramar per nämnd 

  Budget 2021 Budget 2022 VP 2023 VP 2024 

Revision 0,9 0,9 0,9 0,9 

     

Kommunstyrelsen totalt 192,6 194,0 195,4 195,5 

Kommunstyrelsens projekt 
fördelas enligt beslut 5,0 5,0 5,0 5,0 

Planeringsreserv 5,0 5,0 10,0 10,0 

Tillägg planeringsreserv 6,0 6,0 6,0 6,0 

varav 
Kommunstyrelseförvaltningen 94,4 94,8 93,8 93,3 

     

varav 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

48,6 49,0 45,9 45,9 

     

varav VA/renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 

     

varav Räddningstjänst 30,2 30,8 31,3 31,9 

     

varav 
Överförmyndarverksamhet 3,5 3,5 3,5 3,5 

     

Tillväxtnämnden 78,8 79,0 78,3 78,3 

     

Barn- och utbildningsnämnd 639,9 636,1 631,6 631,6 

     

Socialnämnd 570,0 568,9 565,0 565,0 

     

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 14,8 14,9 14,6 14,6 

     

Summa nämnder/ 
verksamheter 1 497,0 1 493,8 1 485,8 1 485,9 

     

Finansförvaltning 1 505,5 1 499,8 1 491,8 1 491,9 

     

Resultat 8,5 6,0 6,0 6,0 
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Investeringsbudget per nämnd 

Nämnd Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

      

Kommunstyrelsen 16,0 12,0 12,0 12,0 15,0 

Kommunstyrelsen till 
förfogande 8,0 5,0 5,0 5,0 8,0 

Busshållplatser 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Gång- och cykelvägar 
enligt plan 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Mark- och 
exploatering 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

      

Samhällsbyggnads-
förbundet 
Bergslagen 

     

-varav gata 13,2 21,8 22,0 10,1 10,1 

Ombyggnad 
Kristinavägen 0,0 11,0 11,0 0,0 0,0 

Reinvesteringar 
underhåll gator och 
vägar 

4,7 4,7 5,7 5,7 5,7 

Reinvesteringar trafik 
och tillgänglighet 1,0 0,8 0,9 0,9 0,9 

Reinvesteringar väg 
och gatubelysning 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 

Sandfickor 0,3     

Reinvesteringar 
vägbelysning 
Ramsberg 

1,0     

Reinvesteringar 
broar/vägtrummor 4,0 3,0 2,0 1,0 1,0 

-varav park/skog 2,2 1,8 1,4 1,8 1,4 

Lekplatser 0,6 1,1 0,7 1,1 0,7 

Flugparken etapp 3 1,0     

Plantering träd och 
möblering 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 

      

- varav idrott 2,6 1,5 1,5 5,5 1,5 

Reinvesteringar 
idrott 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 

Pooltäckning, 
reningsanläggning 
Fellingsbrobadet 

1,2     

Kylanläggning 
Råsshallen    4,0  
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Nämnd Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 
 
Vatten/renhållning 

 
56,0 

 
116,0 

 
70,0 

 
24,0 

 
18,0 

-varav renhållning 1,0 22,0    

Ny 
återvinningscentral 1,0 22,0    

      

- varav 
vatten/avlopp 55,0 92,0 70,0 24,0 18,0 

Lindesbergs 
reningsverk 25,0 75,0 50,0   

Mindre 
ledningsarbeten och 
dagvatten 

7,0 8,0 8,0 8,0 10,0 

Mindre 
vattenanläggningar 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 

Reservvattenledning 
Lindesberg-Nora 15,0     

Vattenförnyelse 
Kristinavägen 2,0 3,0 6,0   

Vattentornet 
Hagaberg (tätskikt)    10,0  

      

Barn- och 
utbildningsnämnd 2,8     

Ny grundskola 
Brotorp/Lindbacka-
skolan 

0,8     

IT på nya 
Brotorp/Lindbacka-
skolan 

1,7     

Omflyttning Tuvan 0,3     

      

Totala investeringar 92,8 153,1 106,9 53,4 46,0 
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Resultatbudget 

Bokslut Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 VP 2023 VP 2024 

Verksamhetens 
intäkter 330,3 330,1 330,9 330,9 330,9 

Verksamhetens 
kostnader -1 805,9 -1 894,4 -1 922,1 -1 947,4 -1 984,3 

Avskrivningar -22,2 -23,2 -24,2 -25,2 -25,2 

Nettokostnader -1 497,8 -1 587,4 -1 615,4 -1 641,7 -1 678,5 

      

Skatteintäkter 1 085,5 1 107,4 1 146,8 1 184,8 1 221,3 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 

465,9 486,6 472,5 460,7 461,3 

Verksamhetens 
resultat 53,6 6,5 3,9 3,9 4,0 

      

Finansiella 
intäkter 14,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Finansiella 
kostnader -1,1 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 

Extraordinära 
kostnader      

Årets resultat 66,9 8,5 6,0 6,0 6,0 
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Balansbudget 

  Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 VP 2023 VP 2024 

Immateriella 
anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mark, byggnader, tekniska 
anläggningar 351,1 445,6 555,6 675,6 749,3 

Maskiner och inventarier 41,3 56,3 66,3 76,3 86,3 

Övriga materiella 
anläggningstill 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Materiella 
anläggningstillgångar 392,4 501,9 621,9 751,9 835,6 

Finansiella 
anläggningstillgångar 409,5 409,5 409,5 409,5 409,5 

Finansiella 
anläggningstillgångar 409,5 409,5 409,5 409,5 409,5 

      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 801,9 911,4 1 031,4 1 161,4 1 245,1 

      

BIDRAG TILL 
INFRASTRUKTUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förråd, exploatering m.m. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Kortfristiga fordringar 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassa och bank 318,2 272,2 224,2 226,3 233,5 

OMSÄTTNINGS-
TILLGÅNGAR 445,0 399,0 351,0 353,0 360,3 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 246,9 1 310,4 1 382,4 1 514,4 1 605,4 

      

Ingående eget kapital 725,6 792,5 801,0 807,0 813,0 

Årets resultat 66,9 8,5 6,0 6,0 6,0 

Resultatutjämning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övrigt eget kapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EGET KAPITAL 792,5 801,0 807,0 813,0 819,0 

Avsättning för pensioner 
mm 120,2 120,2 120,2 120,2 120,2 

Övriga avsättningar 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 

AVSÄTTNINGAR 133,8 133,8 133,8 133,8 133,8 

Långfristiga lån 13,0 68,0 134,0 260,0 345,0 

Övriga kortfristiga skulder 307,6 307,6 307,6 307,6 307,6 

      

SKULDER 320,6 375,6 441,6 567,6 652,6 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

1 246,9 1 310,4 1 382,4 1 514,4 1 605,4 

Ansvarsförbindelse      

Pensionsförpliktelse 
inklusive löneskatt 500,4 474,3 451,6 432,9 415,4 

Borgensförbindelse 2 336,6 2 336,6 2 336,6 2 336,6 2 336,6 
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Kassaflödesanalys 

  Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 VP 2023 VP 2024 

LÖPANDE VERKSAMHET      

Årets resultat 66,9 8,5 6,0 6,0 6,0 

Justering av- och nedskrivningar 22,2 23,2 24,2 25,2 25,2 

Justering korrigering -1,1     

Justering för gjorda avsättningar -0,3     

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 87,6 31,7 30,2 31,1 31,2 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 3,7     

Ökning/minskning kortfristiga skulder 33,8     

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 125,1 31,7 30,2 31,1 31,2 

      

INVESTERINGSVERKSAMHET      

Investering fastigheter och inventarier -24,5 -68,6 -36,8 -37,1 -36,9 

Investering vatten och renhållning -26,0 -55,5 -56,0 -116,0 -70,0 

Försäljning inventarier/mark 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 

Finansiell leasing -8,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 

Ombudgetering 2020–2021  -56,0    

Beräknad ombudgetering 2021–2022  49,4 -49,4   

Kassaflöde investeringsverksamhet 56,4 -132,7 -144,2 -155,1 -108,9 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHET      

Långfristig skuld finansiell leasing 3,4     

Minskning av finansiell anläggningstillgång      

Ökning av långfristiga skulder investeringar 
vatten  55,0 56,0 116,0 70,0 

Ökning långfristiga skulder 
skattefinansierade investeringar   10,0 10,0 15,0 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 3,4 55,0 66,0 126,0 85,0 

      

Årets kassaflöde 72,2 -46,0 -48,0 2,0 7,3 

      

Likvida medel vid årets början 246,1 318,2 272,2 224,2 226,3 

      

Likvida medel vid årets slut 318,2 272,2 224,2 226,3 233,5 

 

 

 



§70/21 Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024 - KS 2021/126-1 Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024 : Budget m kd l 2022

 

Förslag till 

Mål och Budget 2022 Vp 2023–2024 

 

 

    
 

Bakgrund 
Vårt budgetförslag tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut om budgetramar som 

togs den 10 juni 2019 och som vi yrkade bifall till. Vi tyckte då och tycker fortfarande att det 

var ett bra budgetförslag som på allvar tog tag i de problem vi har och ökade de budgeterade 

resultaten för budgetperioden. Därefter tappade tyvärr majoriteten återigen styråran och 

ändrade sitt tidigare förslag till att bli ett urvattnat förslag om effektiviseringar och 

besparingar. Det innebar att resultaten över tid ligger mycket långt ifrån vad kommunen skulle 

behöva för att kunna finansiera investeringar och t ex satsningar inom välfärden. 2022 års 

majoritetsbudget är ännu ett exempel på ekonomiskt oförstånd när resultaten inte ens över tid 

når upp till 0.5 % av budgetomslutningen. Det borde vara minst 3-4% enligt deras egna 

uppgifter i tidigare delårsbokslut. 

 

 

Sammanfattning av budgetförslag M, KD och L 

 

Satsningar 

Vi lägger ut 5 miljoner som satsningar, resurser till förfogande på styrelsen och nämnderna, i 

stället för att lägga dem som projekt under Kommunstyrelsen. Det är satsningar på problem-

och utvecklingsområden som är kända och som det behöver arbetas med.  

 

Kommunstyrelsen 

Bredbandsutbyggnad på landsbygden 1 mnkr. Tillgång till fiber är ett mycket viktigt 

medel för att landsbygden utanför tätorterna ska kunna leva och utvecklas. 2016 

kommunicerade kommunen ett mål att 90 % av kommunen skulle ha fiberuppkoppling senast 

2019. Detta har inte alls genomförts utan tillgång till internet har till och med blivit sämre 

eftersom det fasta nätet har ”släckts”ned. Under 2020 stängdes Yxe telestation och därefter 

kommer under 2021 telestationerna i Spannarboda, Mårdshyttan, Fornaboda, Gusselby, 

Ullersätter och Öskeviks by att stängas. 

 

Näringslivsutveckling 1 mnkr. Ett välmående näringsliv är en av hörnstenarna i en 

välfungerande kommun. Kommunens näringslivsarbete har under många år haft problem att 

nå ut till näringslivet och att ta in synpunkter för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. 

Vid de två senaste mätningarna 2019 och 2020 som genomfördes av Svenskt Näringsliv 

hamnade Lindesbergs kommun på 289:e respektive 285:e plats av 290 kommuner. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Höja kunskapsresultaten och måluppfyllelsen 2 mnkr. En skola där alla barn och 

ungdomar får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar för att nå sin fulla 

potential är självklart målet för alla skolhuvudmän. Det är särskilt viktigt att barn som är 

utlandsfödda får samma förutsättningar som barn födda i Sverige. Lindesbergs kommun har 

tyvärr misslyckats i den målsättningen under lång tid. Resultaten i åk 9 har under lång tid  p g 

a ett icke fungerande politiskt ledarskap varit förskräckande dåliga Vi vill också att en del av 

dessa pengar används för förstärkning av skolbiblioteken 

 

Socialnämnden 

Förebyggande arbete för att nå ungdomar som är i riskzonen för att påbörja ett 

missbruk av droger 1mnkr. Ett av vår tids största samhällsproblem är drogmissbruk och att 

missbruket drabbar allt yngre ungdomar. Samhället har en ytterst viktig uppgift att söka 

förhindra att ungdomar prövar droger och blir fast i ett drogmissbruk. I Lindesberg finns det 

god tillgång till droger genom direktförsäljning eller genom försäljning på internet. 

Försäljning sker på allmänna platser och i skolor. Vi måste bryta den negativa trenden. 

 

Vi vill också att det läggs mer arbete på förebyggande insatser för att tidigt kunna sätta in 

åtgärder. Fortbildning för anställda för att kunna använda vetenskapligt beprövade metoder 

och nya arbetssätt. Samarbete med andra kommuner på ett mer konstruktivt sätt för att nå 

bättre resultat samt även ett utvidgat samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen för att 

nå långsiktiga och hållbara resultat i det förebyggande arbetet med ungdomar. 

 

 

 

Kostnadseffektiviseringar och tillskott 

11,2 miljoner kostnadseffektiviseringar 2022, 11,3 miljoner 2023 och ytterligare 8,3 miljoner 

2024. Vi fördelar kostnadseffektiviseringarna, ramtillskott och satsningar över 3 år för att 

komma i balans och hamna på ett resultat som är knappa 2% eller ca 27,5 miljoner 

 

Kostnadseffektiviseringar ackumulerat, fördelat per nämnd styrelse  

   2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen  3,4 5,5 6,5 

Tillväxtnämnden  0,5 1,2 1,5 

BUN   9,0 13,6 17,6 

SOC   7,8 11,6 14,6 

Samhällsbyggnadsnämnden 0,1 0,3 0,3 

Totalt ackumulerad effektivisering 20,8 32,2 40,5 

Effektivisering / år  11,2 11,3 8,3 

 

 

Tillskott och satsningar per nämnd 

Kommunstyrelsen  2,0 2,0 2,0 

Tillväxtnämnden  2,0 2,0 2,0 

BUN   3,5 5,0 5,0 

SOC   26,0 26,0 26,0 

Totalt:   33,5 35,0 35,0 
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Vi har en majoritet i kommunen som på många områden misslyckats med sitt uppdrag att ge 

de boende i kommunen en bra verksamhet för det som de betalar i skatt och avgifter. Några av 

dessa områden är skola, social välfärd och god ekonomisk hushållning. 

 

Beträffande god ekonomisk hushållning så bör målet vara att utgifterna som mest ska vara 

98% av intäkterna för att kunna ha handlingsfrihet (och att inte höja skatten) om det blir 

sämre konjunktur eller om man vill göra nödvändiga satsningar inom prioriterade områden.  

 

Med majoritetens lågt budgeterade resultat kan de närmaste åren bli mycket smärtsamma om 

konjunkturen viker eller extra statsbidrag uteblir. Då måste kommunen göra stora besparingar 

inom skola och social omsorg för att klara ekonomin när inga marginaler finns. 

 

Vi från M. KD och L har sett detta komma och år efter år påpekat att god ekonomisk 

hushållning är basen i en välmående kommun. Tyvärr har S och C struntat i vår och all 

ekonomisk expertis råd att under goda tider inte öka driftkostnaderna så att man inte klarar 

98% målet (god ekonomisk hushållning).  

I vårt budgetförslag som utgår från den verklighet som S och C skapat under de senaste åren 

måste även vi ta bort verksamhet och skära ned på sådant som vi anser är prioriterade 

områden. 

 

Viktiga områden som vi vill lyfta fram under perioden 
 

Skolan 

Ska Lindesbergs vara en attraktiv kommun en skolkommun i framkant måste arbetet med att 

förbättra resultaten i våra skolor fortsätta med kraftfulla och effektiva åtgärder. Vi ser en 

positiv trend med början i de yngre åldrarna men det räcker inte. Lindesbergs kommun har 

sedan lång tid haft problem med resultaten i kommunens grundskolor. 

 

Vi har fortfarande en av Sveriges sämre grundskolor om vi ser till resultaten i årskurs 9 och 

det drabbar alla våra ungdomar. En stor del av dessa kan inte söka till ett nationellt 

gymnasieprogram ( 2020, 22.8% ) och kunskapsnivån är alldeles för låg. Mätt i meritvärde är 

den 209.4 poäng av 320 möjliga.  

 

En av Sveriges bästa grundskolor 2025 

 

Vi vill vi att senast 2025 ska vi ha en av Sveriges bästa grundskolor. En skola där elever får 

det de har rätt till, d v s få förutsättningar att fortsätta utvecklas som individer, få möjlighet att   

studera på ett gymnasieprogram samt därigenom få möjlighet till fortsatta studier eller arbete. 

Mycket behöver göras på kort och lång sikt. 

 

Vad som behöver göras vet professionen bäst men nu måste de också få stödet och resurserna 

från politiken att genomföra åtgärder för att få en positiv trenden. Arbetet skall inriktas på att 

få snabba och hållbara resultat som ger en resultatnivå som placerar Lindesbergs grundskola 

bland de 25 bästa i landet senast 2025. 

 

Stor vikt bör läggas på att utveckla ledarskapet inom skolan och att vid all rekrytering ha en 

ambitionsnivå att få några av de allra bästa lärarna, pedagogerna och skolledarna att ta 

anställning i kommunen. 

 



§70/21 Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024 - KS 2021/126-1 Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024 : Budget m kd l 2022

Vi vill också peka på den unika möjligheten med bygget av Lindbackaskolan och andra 

strukturella förändringar för att få till en genomgripande förändring och förbättring. I ett tidigt 

skede (nu) bör lärare, skolledare, verksamhetsutvecklare, förstelärare, pedagoger m. fl. få tid 

att arbeta med ” den nya skolan”. så att skolan blir så bra att den blir en symbol för ett 

framgångsrikt förändringsarbete inom skolområdet. 

 

Social välfärd 

 

Lindesbergs kommun består av många orter av varierade storlekar. Gemensamt för dessa är 

att det är en relativt stor andel äldre i befolkningen. Kraven på vård och omsorg kommer att 

öka de kommande åren eftersom antalet äldre och de allra äldsta (80+) ökar kraftigt. 

Efterfrågan på ett tryggt och socialt boende ökar och då framförallt på hemorten. 

 

Orterna runt huvudorten Lindesberg bör genomlysas och behovet av bostäder anpassade både 

till yngre och äldre kommuninnevånare bör presenteras för bl a de lokala byggentreprenörerna 

och det kommunala bostadsbolaget. En väl fungerande byggkedja är en förutsättning för att 

kunna tillgodose kommuninnevånarnas önskemål om olika boendeformer och bostadsorter. 

En boendeform som saknas i kommunen är trygghetsboende för äldre. Trygghetsboende är 

en bostadsform som inte kräver ett biståndsbeslut men som erbjuder ett boende med mer 

trygghet och social samvaro än vad som kan erbjudas i den äldres nuvarande bostadssituation. 

Detta är sannolikt en höjning av livskvalitet för många äldre att kunna välja ett annat boende 

med service och trygghet när man så önskar men också sannolikt en sänkning av 

hemtjänstkostnader på sikt. 

 

Låt Lindesbergs kommun bli en plats där vi värnar och ställer upp för våra äldre medborgare. 

 

Sänkning av antalet som får försörjningsstöd är ett långsiktigt arbete och någon snabb lösning 

finns inte. Tillgång till utbildning, arbetsplatser som anställer och en vass SFI utbildning är 

några ingredienser. Krav på bidragstagare bör vara ett aktivt deltagande i samhället. Vi ser 

positivt på ett samgående mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten. Vi vill att 

försörjningsstöd blir en del av arbetsmarknadsenheten. 

 

Jobb, näringsliv och företagande 
 

Fler människor i arbete är enligt vår uppfattning en av de viktigaste förutsättningarna för en 

välmående kommun. Ett sätt att nå dit är att näringslivet mår bra och anställer fler. Lindesberg 

kommun måste därför förbättra näringslivsklimatet. Vi har placering 285 av 290 kommuner 

när Svenskt Näringsliv rankar kommunerna. 

 

Mycket måste göras för att ändra företagens attityder till kommunen och kommunens attityder 

till företag och företagande. Bättre kommunikation med företagarna, bättre service och 

snabbare handläggning när det gäller myndighetsutövning är ett självklart sätt. Kommunen 

måste också ta fram fler byggklara fastigheter för enfamiljs- och flerfamiljshus samt 

industrimark för etablering i attraktiva lägen. Kommunen skall vara ett självklart val vid 

nyetablering.  

 

Det nya industriområdet i Frövi är ett bra exempel på ett attraktivt läge. Tillsammans med en 

utbyggnad av bangården ger det goda förutsättningar för etablering. 
 

Vi tycker det är viktigt att ha bra samarbete med arbetsförmedlingen och Sofint. Utveckling 

av arbetsmarknadsenheten och Masugnens utbildningskapacitet tror vi är en förutsättning för 
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att kommunen tillsammans med näringsliv och arbetsförmedling kan bryta utanförskap och 

hjälpa till att klara matchningen på arbetsmarknaden. Den totala arbetslösheten och 

ungdomsarbetslösheten har gått ned mycket under de senaste åren men på grund av 

Coronakrisen ökar den på flera områden och arbetslösheten för nyanlända är mycket hög. Det 

finns också en stor risk att långtidsarbetslösheten biter sig fast om den inte bryts. 

 

Bostäder 

Befolkningsutvecklingen har en mycket avgörande roll för kommunens ekonomi och vi vill 

att Lindesbergs kommun fortsätter att prioritera arbetet med att få fler och nya bostäder i 

attraktiva lägen. Vi tror på fler invånare och högre skatteintäkter om det går att lösa 

bostadsbristen i kommunen. I tätorten Lindesberg är bostadsbristen påtaglig. Detta ser vi som 

en möjlighet för att staden skall kunna fortsätta att växa och vara en motor i hela kommunens 

utveckling. 

 

När nya bostäder byggs frigörs oftast en villa eller en lägenhet som gör att rörelsen på 

bostadsmarknaden kommer igång vilket underlättar för bl a ungdomar att få tillgång till en 

bostad till lägre kostnad än för en nyproducerad lägenhet. Det saknas dock bostäder för äldre 

som av olika skäl vill flytta från sin lägenhet eller villa till ett bekvämare, tryggare och mer 

socialt boende. Kommunen bör för att möta det behovet omedelbart inleda en projektering av 

trygghetsboende för kategorin 60+. Vi anser att Kommunstyrelsen skall uppdras att driva 

frågan och arbeta in det i bostadsförsörjningsplanen. 

 

Planberedskapen är viktig och det arbetas med flera nya planer. Det finns förhoppningar att 

den relativt nya LISplanen (Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen) kan ge nya attraktiva 

lägen för byggnation i kommunen.  

 

Lång kö på detaljplaner 

Det är tyvärr fortfarande en oacceptabelt lång kö på nya detaljplaner vilket måste åtgärdas för 

att klara efterfrågan. Detta är i stora delar en avgiftsfinansierad verksamhet men tydlig 

politisk styrning och vilja saknas vilket har lett till den rådande situationen. 

 

Vi vill att Samhällsbyggnadsnämnden tillsätter interna resurser på planavdelningen. Dels för 

att arbeta av balansen, dels för att höja planberedskapen när t ex privata intressenter vill bygga 

bostäder eller industrilokaler och en detaljplaneändring är nödvändig. Målsättningen bör vara 

att arbetet med en sådan ändring skall kunna starta inom 3 månader. 

 

Vindbruksplan 

Lindesbergs kommun behöver ta fram en vindbruksplan  

Vi ser ett ökande intresse av att etablera vindkraftsparker runt om i Sverige så även i våran 

kommun. Därför behöver vi ta fram en vindbruksplan för att underlätta styrningen av 

etablering av vindkraftsverk till de mest lämpliga platserna och även för att påvisa platser som 

vi anser olämpliga för etablering. En vindkraftsplan behövs för att underlätta och ge 

förutsägbarhet för investerare samt för våra kommuninvånare. 

 

Ekonomiska planeringsförutsättningar 

Vi tycker att ordning och reda i ekonomin är mycket viktig punkt för att Lindesbergs kommun 

skall klara den kommande perioden. Kostnadskontroll och följsamhet måste råda när det 

gäller kommunens budget. Om inte det görs aktiva åtgärder (effektiviseringar) nu som i vårt 

budgetförslag för att minska kostnaderna och/eller att intäkterna ökar måste kraftiga 
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neddragningar göras längre fram. Dessutom kommer kommunen vara tvungen att låna till sina 

investeringar i allt större grad och det urholkar driftsbudgeten. 
Vi vill att det skall finnas utrymme för investeringar utan att ta upp lån och det kräver förutom 

det givna avskrivningsutrymmet ett positivt resultat på i storleksordningen 2-4% de 

kommande åren. 
 

Finansiella mål 

Vi tycker att det finansiella målet skall vara att verksamheternas nettokostnader inte får 

överstiga 98 % av skatter utjämning och generella statsbidrag och att det långsiktiga målet bör 

vara 96 %. 

 

 

Driftskostnader och kostnadsutveckling 

Driftskostnaderna har ökat relativt dramatiskt under de senaste åren och fortsätter att öka. 

Kommunen har ”räddats” av engångsposter som t ex extra statsbidrag, återbetalning av 

pensionsmedel. Att hoppas och tro att det återigen kommer pengar från andra källor än de 

ordinarie är en mycket oförnuftig politik och lägger grunden för en framtida skattehöjning. Vi 

har påtalat budgetavvikelser och kostnadsökningar vid ett flertal tillfällen de senaste åren men 

har fått litet gehör från sittande majoritet. 

 

Lindesbergs kommun måste på ett ansvarsfullt sätt arbeta för att minska kostnadsökningar för 

verksamheterna och organisationen eller tänker majoriteten öka intäkterna i motsvarande grad 

genom att höja skatten? Den frågan kvarstår med budgeterade resultat på mindre än 0,5%. 

 

Vi deltar aktivt i arbetet med att hålla nere kostnaderna samtidigt som vi vill ha en verksamhet 

med god service och hög kvalitet. Vi tycker att det är viktigt med långsiktig planering och 

kontinuitet. 

 

SKL (numera SKR) genomförde på kommunstyrelsens begäran en genomlysning av 

kommunens ekonomi under 2012 - 2013. Rapporten som redovisades i mars 2013 klargjorde 

att Lindesbergs kommun behöver minska driftskostnaderna långsiktigt med ca.70 miljoner 

kronor per år för att ha en ekonomi i balans. Det är drygt 8 år sedan rapporten redovisade men 

vi är fortfarande i nästan samma situation. M, KD och L gör en stor ansträngning i vår 

gemensamma budget för att nå 98% målet. 

 

Lokalkostnader 

Vi tycker att arbetet med minskade hyreskostnader för verksamhetslokaler måste fortsätta. Det 

handlar både om minskat antal kvadratmeter och lägre hyror. 

 

Organisation och ledarskap 

Vi måste fortsätta med effektivisering av organisationen. Vi ser att det finns mer 

samordningsvinster att göra inom flera områden. 

 

Bolagen 

Bolagskoncernen skall vara en tillgång för den kommunala verksamheten. Det kan vara 

effektiv fastighetsförvaltning med bra hyror och bra verksamhetslokaler. Det kan också vara 

mer samarbete mellan kommun och bolag när det gäller personalkompetens eller 

verksamheter. 

Vi kan också tänka oss utdelning i särskilda fall men det ska inte vara för att täcka generella 

driftunderskott i de kommunala verksamheterna. 
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Budget 2022 VP 2023-2024 2021-05-17

Budgetram KF M, KD och L förslag

Budget Förslag Förslag Förslag

Nämnd 2021 2022 2023 2024

Revisionen 876 876 876 876

Ram 876 876 876 876

Kommunstyrelsen totalt 186 681 182 072 176 461 175 561

Kommunstyrelsens projekt 5 000 3 500

Planeringsreserv 5 000

Satsningar bredband och näringslivsutveckling 2 000 2 000 2 000

Varav Kommunstyrelseförvaltningen 94 352 94 812 93 801 92 301

Ram 95 063 96 714 96 214 95 714

Effektivisering -711 -1 902 -2 413 -3 413

Varav Samhällsbyggnadsförbundet 48 633 47 460 45 860 45 860

Ram 48 633 48 960 48 960 48 960

Effektivisering -1 500 -3 100 -3 100

Varav VA/renhållning 0 0 0 0

Ram 0 0 0 0

Varav Räddningstjänst 30 244 30 848 31 348 31 948

Ram 30 244 30 848 31 348 31 948

Varav Överförmyndarverksamhet 3 452 3 452 3 452 3 452

Ram 3 452 3 452 3 452 3 452

Tillväxtnämnden 78 809 78 970 78 290 77 950

Ram 77 289 77 450 77 450 77 450

Effektivisering -480 -480 -1 160 -1 500

Ramtillskott SFI mm. 2 000 2 000 2 000 2 000

Barn- och utbildningsnämnd 642 863 639 637 636 617 632 617

Ram 644 384 645 179 645 179 645 179

Effektivisering mnkr -4 521 -9 042 -13 562 -17 562

Ramtillskott skolskjutsar 3 000 3 000 3 000 3 000

Satsningar måluppfyllelse 500 2 000 2 000

Socialnämnd 569 978 569 890 566 009 563 009

Ram 548 859 551 651 551 651 551 651

Effektivisering -3 881 -7 761 -11 642 -14 642

Ramtillskott 25 000 25 000 25 000 25 000

Satsningar förebyggande 1 000 1 000 1 000

Samhällsbyggnadsnämnden 14 750 14 768 14 563 14 563

Ram 14 750 14 868 14 868 14 868

Effektivisering -100 -305 -305

Summa nämnder/verksamheter 1 493 957 1 486 214 1 472 817 1 464 576
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Förslag Förslag Förslag Förslag

2021 2022 2023 2024

Finansförvaltning 1 505 457 1 499 814 1 491 817 1 491 916

Finansbudget grund 1 472 457 1 466 814 1 458 817 1 458 916

Ny skatteprognos 210504 33 000 33 000 33 000 33 000

Resultat 11 500 13 600 19 000 27 340
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Budget 2022-2024

RESULTATRÄKNING  

Bokslut Budget Förslag VP VP

2020 2021 2022 2023 2024

Verksamhetens intäkter 330 256 330 106 330 883 330 883 330 883

Verksamhetens kostnader -1 805 894 -1 891 388 -1 914 476 -1 934 396 -1 962 920

Avskrivning -22 210 -23 162 -24 162 -25 162 -25 162

Nettokostnader -1 497 848 -1 584 444 -1 607 755 -1 628 675 -1 657 199

Skatteintäkter 1 085 467 1 107 370 1 146 798 1 184 886 1 221 204

Gen.statsbidrag o utjämning 465 940 486 574 472 507 460 739 461 285

Verksamhetens resultat 53 559 9 500 11 550 16 950 25 290

Finansiella intäkter 14 476 5 500 5 500 5 500 5 500

Finansiella kostnader -1 123 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500

Extraordinära poster

Årets resultat 66 912 11 500 13 600 19 000 27 340
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Budget 2022-2024

Kassaflödesanalys
Bokslut Budget Förslag VP VP

2020 2021 2022 2023 2024

LÖPANDE VERKSAMHET

Årets resultat 66 912 11 500 13 600 19 000 27 340

Justering  av- och nedskrivningar 22 210 23 162 24 162 25 162 25 162

Justering korrigering -1 147

Justering för gjorda avsättningar -336

Medel från verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 87 639 34 662 37 762 44 162 52 502

Ökning/minskning kortfr fordringar 3 652 0 0 0 0

Ökning/minskning kortfr skulder 33 848 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 125 139 34 662 37 762 44 162 52 502

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering fastigheter och invent -24 466 -68 600 -36 800 -37 100 -36 900

Investering VA/renhållning -25 959 -55 500 -56 000 -116 000 -70 000

Ombudgetering -55 953

Beräknad ombudgetering 49 400 -49 400

Försäljning inventarier/mark 2 060 2 000 2 000 2 000 2 000

Finansiell leasing -8 022 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

Kassaflöde från investerings-

verksamheten -56 387 -132 653 -144 200 -155 100 -108 900

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Långfristig skuld finansell leasing 3 426

Minskning långfristiga fordringar

Minskning av finansiell anläggningstillgång/aktier

Ökning av långfr skulder va 55 000 56 000 116 000 70 000

Ökning långfr skulder skatterfinansierat 10 000 10 000 15 000

Kassaflöde från finansierings-

verksamheten 3 426 55 000 66 000 126 000 85 000

Upplösning av bidrag till 

statlig infrastruktur

Förändring likvida medel 72 178 -42 991 -40 438 15 062 28 602

Likvida medel  IB 246 052 318 230 275 239 234 801 249 863

förändring 72 178 -42 991 -40 438 15 062 28 602

Likvida medel UB 318 230 275 239 234 801 249 863 278 465
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Budget 2022-2024

Balansräkning
Bokslut Budget VP VP VP

2020 2021 2022 2023 2024

Immaterialla anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Immaterialla anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 351 109 445 600 555 638 675 576 749 314

Maskiner och inventarier 41 279 56 279 66 279 76 279 86 279

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar 392 388 501 879 621 917 751 855 835 593

Finansiella anläggningstillgångar 409 501 409 501 409 501 409 501 409 501

Finansiella anläggningstillgångar 409 501 409 501 409 501 409 501 409 501

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 801 889 911 380 1 031 418 1 161 356 1 245 094

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR 0 0 0 0 0

Förråd, exploatering mm 701 701 701 701 701

Kortfristiga fordringar 126 083 126 083 126 083 126 083 126 083

Kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0

Kassa och bank 318 230 275 239 234 801 249 863 278 465

OMSÄTTINGSTILLGÅNGAR 445 014 402 023 361 585 376 647 405 249

SUMMA TILLGÅNGAR 1 246 903 1 313 403 1 393 003 1 538 003 1 650 343

Ingående eget kapital 725 563 792 475 803 975 817 575 836 575

Årets resultat 66 912 11 500 13 600 19 000 27 340

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0

Övrigt eget kapital 0 0 0 0 0

EGET KAPITAL 792 475 803 975 817 575 836 575 863 915

Avsättning för pensioner mm 120 214 120 214 120 214 120 214 120 214

Övr avsättningar 13 599 13 599 13 599 13 599 13 599

AVSÄTTNINGAR 133 813 133 813 133 813 133 813 133 813

Långfristiga lån 13 049 68 049 134 049 260 049 345 049

Övriga kortfristiga skulder 307 566 307 566 307 566 307 566 307 566

SKULDER 320 615 375 615 441 615 567 615 652 615

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-

NINGAR OCK SKULDER 1 246 903 1 313 403 1 393 003 1 538 003 1 650 343

Ansvarsförbindelse

Pensionsförpliktelser inkl löneskatt 500 394 474 333 451 570 432 858 415 445

prognos dec 2020

Borgensförbindelse 2 336 584 2 336 584 2 336 584 2 336 584 2 336 584
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Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna redovisar nedan följande yrkanden 

 

 

 

 

Yrkande gällande punkt 1: 

 

Mål och budget för åren 2022 samt VP 2023 och 2024 från Moderaterna, Kristdemokraterna 

och Liberalerna antas och arbetas in i kommunstyrelsens föreliggande förslag på 

verksamhetsplaner och budgetramar (nettokostnader) och föreslagna investeringar antas med 

tillägget att badplats på Loppholmen med 6,3 miljoner också arbetas in inom ram. 

 

I övrigt  

 

Bifalla punkt 2-8 enligt föreliggande förslag 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lindesberg 2021-05-17 

 

 

 

 

 

 

Pär-Ove Lindqvist Markus Lundin Nils Detlofsson 

 

Moderaterna  Kristdemokraterna Liberalerna 
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 Protokollsutdrag 13 (35) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §69/21   Dnr: KS 2021/126 

 

Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 

2023 - 2024 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

1. Mål och budget för år 2022 och VP 2023–2024 
budgetramar (nettokostnader) och investeringar antas. 
 

2. Investeringsvolymen för 
vatten/renhållningsverksamheten fastställs till 56 
miljoner kronor. Finansieringen kan ske med 
nyupplåning. Övriga investeringar finansieras med 
långfristig upplåning till 10 miljoner kronor. Låneramen 
för långfristig upplåning fastställs till maximalt 66 
miljoner kronor under 2022. 
 

3. Finansiella mål – Årets resultat skall uppgå till minst 1 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka 
under planperioden 2022–2024. 
 

4. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramar skall 
hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att 
mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så 
gäller den ekonomiska ramen tills annat beslut fattas av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. (Skall 
fortsättningsvis framgå av årshjulet) 
 

5. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om 
omdisponeringar av budgeterade medel för projekt i 
investeringsbudget samt besluta om ombudgeteringar 
mellan åren för redan beslutade projekt. (Skall 
fortsättningsvis framgå av årshjulet) 

 
6. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, medges rätt att 

besluta om omdisponeringar av budgeterade medel för 
vatten/renhållningsprojekt. Kommunstyrelsen skall 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

informeras om detta i den månadsvisa uppföljningen 
efter beslut i direktionen. (Skall fortsättningsvis framgå 
av årshjulet) 
 

7. Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen är 61 541 000 kronor för år 2022. 
(kompensation för ökade lönekostnader efter genomförd 
löneöversyn 2022 tillkommer) 

 
8. Medlemsbidraget, inklusive hyresbidrag till Nerikes 

Brandkår är 30 717 000 kronor för år 2022. 
Ärendebeskrivning 

 
Enlig Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen ska 
kommunstyrelsen varje år besluta om årshjul för planering och 
uppföljning. Det innefattar arbetet med mål och budget, helårs- 
och delårsredovisningar, internkontroll, samt andra 
uppföljningar som kommunstyrelsen för att fullgöra sin 
uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen beslöt 2020-12-15 anta årshjul 
för 2021. 

Mål- och budgetprocessen påbörjades med en investeringsdag 
2021-02-02. Dagen var en förberedelse och grund utifrån ett 
strategiskt perspektiv för arbetet under våren med drift- och 
investeringsbudget, samt få en helhetsbild av 
investeringsbehoven de närmaste fem åren utifrån 
grunduppdrag och kvalité. De kommunala verksamheternas 
lokalbehov presenterades och fastighetsbolagens byggnationer 
av lokaler och bostäder. Vidare presenterades detalj-och 
översiktsplaner, Frövi verksamhetsområde och 
Samhällsbyggnadsförbundets behov inom såväl den skatte- som 
avgiftsfinansierade verksamheten. Investeringarna har även 
behandlats av utskottet för stöd och strategi 2021-03-09 och 
2021-04-27. Tillkommande driftkostnader (exklusive 
kapitalkostnader) för de objekt där så är aktuellt har även 
presenteras. 

Analysdagen genomfördes 2021-03-17. Under dagen lämnades 
en beskrivning av verksamheternas grunduppdrag utifrån vad 
som hände under föregående år och vilka slutsatser man kan dra 
av det. Befolkningsförändringar i kommunen och frågor som 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

arbetsgivare var andra områden som behandlades under dagen. 
De kommunala bolagen deltog även och presenterade sitt 
uppdrag utifrån bl a ägardirektivet. Syftet med dagen var att den 
skulle utgöra underlag för kommande planeringsprocess. 

Vid Mål- och budgetseminarium 2021-03-24 gavs en 
presentation av årsredovisningen 2020 samt de ekonomiska 
planeringsförutsättningarna, som exempelvis 
befolkningsprognos, prognos över volymjusteringar, 
skatteunderlag och omvärldsanalys. Kommunfullmäktiges 
grunduppdrag och kvalitetsfaktorer och utmaningar i framtiden 
behandlades. Även utrymme för politiska diskussioner fanns 
kring frågan – Vad krävs för att få en hållbar kommun utifrån de 
utmaningar som finns och kommer i framtiden utifrån ett 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart perspektiv. 

Vid Mål- och budgetseminarium 2021-05-04 lämnade 
förvaltningscheferna en analys av de effektiviseringar som 
gjordes 2020, presenterade vilka beslut som har tagits om 
effektivisering 2021 samt vad dessa innebär för 
verksamheterna. Arbetet med effektiviseringarna för åren 2023 
och 2024 berördes även. Skatteintäkterna har beräknats efter 
skatteunderlagsprognos per den 29 april 2021 och innebär 
ökade intäkter med cirka 30 miljoner kronor innevarande år och 
för aktuell planperiod. Förslag till investeringar presenterades 
även. 

Under dagen fanns även utrymme för politiska diskussioner 
inför fortsatt arbete med att fördela budgetramar. 
 
Majoritetens förslag innebär tillskott av driftbudgetramarna i 
förhållande till tidigare beslutad verksamhetsplan enligt 
följande: 
 
Socialnämnden: 25 Miljoner kronor 
Tillväxtnämnden, svenska för invandrare: 2 Miljoner kronor 
Kommunstyrelsen, planeringsreserv: 6 Miljoner kronor 

Investeringarna uppgår under planperioden till 352,8 miljoner 
kronor. 92,8 miljoner kronor för år 2022, 153,1 miljoner kronor 
för år 2023 samt 106,9 miljoner kronor för år 2024. Plan finns 
även för åren 2025–2026. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Vatten/renhållningsinvesteringarna beräknas lånefinansieras i 
sin helhet. Dessa uppgår till 56 miljoner kronor för år 2022, 116 
miljoner kronor för år 2023 och 70 miljoner kronor för år 2024. 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 
 

1. Mål och budget för år 2022 och VP 2023–2024 
budgetramar (nettokostnader) och investeringar antas. 
 

2. Investeringsvolymen för 
vatten/renhållningsverksamheten fastställs till 56 
miljoner kronor. Finansieringen kan ske med 
nyupplåning. Övriga investeringar finansieras med 
långfristig upplåning till 10 miljoner kronor. Låneramen 
för långfristig upplåning fastställs till maximalt 66 
miljoner kronor under 2022. 
 

3. Finansiella mål – Årets resultat skall uppgå till minst 1 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka 
under planperioden 2022–2024. 
 

4. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramar skall 
hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att 
mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så 
gäller den ekonomiska ramen tills annat beslut fattas av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. (Skall 
fortsättningsvis framgå av årshjulet) 
 

5. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om 
omdisponeringar av budgeterade medel för projekt i 
investeringsbudget samt besluta om ombudgeteringar 
mellan åren för redan beslutade projekt. (Skall 
fortsättningsvis framgå av årshjulet) 

 
6. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, medges rätt att 

besluta om omdisponeringar av budgeterade medel för 
vatten/renhållningsprojekt. Kommunstyrelsen skall 
informeras om detta i den månadsvisa uppföljningen 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

efter beslut i direktionen. (Skall fortsättningsvis framgå 
av årshjulet) 
 

7. Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen är 61 541 000 kronor för år 2022. 
(kompensation för ökade lönekostnader efter genomförd 
löneöversyn 2022 tillkommer) 

 
8. Medlemsbidraget, inklusive hyresbidrag till Nerikes 

Brandkår är 30 717 000 kronor för år 2022. 
Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M), Jari Mehtäläinen 
(SD), Marcus Lundin (KD) och Nils Detlofsson (L) avstår från att 
delta i beslutet och återkommer till kommunfullmäktige. 
 
Ulf Axelsson (V) avstår från att delta i beslutet. 
 
John Omoomian (S) och Jonas Kleber (C) yrkar bifall till 
majoritetens förslag. 
Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller förslag till 
beslut och finner så beslutat. 
 
_____ 
För kännedom 

Samtliga nämnder 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Nerikes Brandkår 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

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

Kommunstyrelsen 

Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2020 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
godkänns 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020 

Ärendebeskrivning 

Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020. 

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Ekonomienheten 
Samtliga medlemskommuner 
Revisorerna  
Samhällsbyggnadsförbunde Bergslagen 
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Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får härmed avge 
årsredovisnng för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 
 
 
 
 
 
Antagen av Direktionen 2021-03-26 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Allmänt om verksamheten 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen – en del av din vardag 
Ändamålet med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens verksamhet är att tillhandahålla de 
tjänster som medlemskommunerna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive 
kommuns ambitionsnivå för den tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser 
som förbundet förfogar över.  

Respektive medlemskommun förbinder sig i ett långsiktigt åtagande att säkerställa förbundets 
utveckling och kompetensförsörjningen inom den tekniska verksamheten. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är ett kommunalförbund med fyra medlemskommuner 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Kansliet är placerat i Pershyttan, Nora. 
 

Samhällsbyggnadsförbundets verksamheter 
Skattefinansierade verksamheter 

 Gata/Park/Idrott (GPI) 

 Lokal- och miljöservice (LMS) 
 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

 Avfall och Återvinning 

 Vatten och avlopp (VA) 

 

Organisation  
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Politiska inriktningsmål 
Övergripande 

o Kunderna/medborgarna är nöjda med våra tjänster och service. 

o Förbundet kännetecknas av förtroende, öppenhet, respekt, engagemang och 
tillgänglighet. 

Ekonomi och effektivitet 

o  Förbundet har en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. 

o Förbundet har ett effektivt resursutnyttjande av de tilldelade kommunala medlen. 

Miljö 

o Förbundet ska vara ett föredöme för det ekologiskt hållbara samhället. 

Rollen som arbetsgivare  

o Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

o Förbundet är med och bygger ett socialt hållbart samhälle. 
 

Uppdrag och verksamhetsidé 
Vision 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (nedan kallad förbundet) ska verka för utökat 
samarbete mellan kommunerna, och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern 
som med hög kompetens och effektivitet utför tekniska uppdrag inom förbundets geografiska 
område med fokus på medborgarnytta och god miljö. 

Uppdrag och verksamhetsidé 
Förbundet ska uppfylla behoven av kommunalteknisk service med säkerställd kompetens 
genom att verka för en trygg och säker miljö, tillhandahålla friskt vatten, välskötta parker, gator 
och lokaler, bra fritidsanläggningar och avfallet på rätt ställe. 

Värdegrund 
Förbundets värderingar är: Förtroende, Öppenhet, Respekt, Engagemang (FÖRE). 
Värderingarna ska skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla 
medarbetare i deras dagliga arbete. 
 
 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella och verksamhetsmässiga 
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
 
God ekonomisk hushållning innebär att såväl förbundets finansiella som verksamhetsmässiga 
mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt, miljömedvetet och effektivt 
samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. 
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Finansiellt perspektiv 
Skattefinansierade verksamheter 
 
Balanskrav 
Tidigare års resultat är reglerat av samtliga medlemskommuner i enlighet med förbunds-
ordningen.  

 

Redovisat balanskravsresultat omfattar förbundets skattefinansierade verksamheter inom de 
fyra medlemskommunerna. Resultatet inom de skattefinansierade verksamheterna kommer i 
enlighet med förbundsordningen regleras med respektive medlemskommun och således 
tillgodoförs alternativt belastar respektive medlemskommuns resultaträkning. 
 
Resultatkrav  
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras genom driftbidrag från medlems-
kommunerna. Resultatmålet för 2020 är ett nollresultat (före avräkning mot kommunerna). 
Överskottet blev 5 411tkr och resultatmålet uppnåddes ej. 
 
Avgiftsfinansierade verksamheter  
För verksamheterna som finansieras via avgifter – Avfall och återvinning samt Vatten och avlopp 
– redovisas de slutliga resultaten i respektive medlemskommuns redovisning. Målet är att över 
tid redovisa ett nollresultat före avräkning mot kommunerna. Återvinningen gick med 
underskott på -4 207tkr mot budgeterat 0 tkr, och VA visade överskott med 5 366tkr mot 
budgeterat 3 600tkr. Ingen verksamhet nådde budget. 
 
Verksamhetsmässigt perspektiv  
I förbundets övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning uppnås genom att 
eftersträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktig god ekonomi. 

Verksamhetsmålen beskrivna under respektive process är utformade för att uppfylla förbundets 
övergripande mål. 

Förutom de redovisade målen utförs ett antal aktiviteter som syftar till god ekonomisk hushåll-
ning. Som exempel kan nämnas: 

 Utveckling av verktyg för långsiktig ekonomisk planering. 
 Utveckling av nyckeltal i syfte att förbättra analys och planering. 

 
I förbundets Verksamhetsplan med mål 2020 nämns fler aktiviteter som ska utföras för att 
målen ska uppnås. 

 
 

Avstämning mot kommunallagens balanskrav avseende förbundets 
skattefinansierade verksamheter 2020

Årets resultat 5 411

Reducering av realisationsvinster -695 

Återföring av realisationsförluster 0

Reducering av orelaiserade vinster och förluster i värdepapper 0
Återföring av orelaiserade vinster och förluster i värdepapper 0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4 716
Årets balanskravsresultat 4 716
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Årets resultat 
Över-/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning. 

 
 
De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på 5 411tkr och de avgifts-
finansierade verksamheterna ett överskott på 1 159tkr. 
 

Investeringsverksamhet 
Förbundet har ingen egen investeringsverksamhet i anläggningar. Investeringar sker i fordon, 
maskiner och inventarier.  

Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje avdelning ut-
arbetar förslag till investeringsbudget med fem års framförhållning som redovisas i respektive 
kommun. Den investeringsram som beslutas i kommunfullmäktige utgör sedan förbundets  
investeringsplan.  

 
 

Väsentliga händelser  
Gemensamt / Övergripande 
 

o Hösten 2019 tillsattes fyra nya avdelningschefer för den nya organisationen. Vårens 
arbete har präglats av att sätta organisationen på plats och få den att fungera optimalt.  
 

o Den andra stora händelsen är covid-19-pandemin. Denna har medfört att många 
medarbetare jobbar hemma med digitala hjälpmedel i syfte att minska smittspridningen. 
Lokalvården är den avdelning som p g a pandemin har anpassat sig till lite nya uppdrag 
för verksamheten, övriga avdelningar har fortsatt med uppdragen som tidigare. 
 

 
Avdelning Gata/Park/Idrott (GPI) 
 

Gata 
o Den milda vintern har medfört omdisponering av budgeterade medel från 

vinterväghållningen till sommarväghållning. 
o Ny redskapsbärare (hjullastare) har köpts in till verksamheten i Nora. 
o Gång- och Cykelbron Storå mellan Granlidenplan och Herrgårdsvägen har renoverats.  
o Vi har under hösten bytt en stor vägtrumma Köpingsvägen Lindesberg. 
o Gång- och Cykelbron vid Bryggeriområdet Nora har renoverats under hösten. 
o Broutredningar pågår i Ljusnarberg vid ett flertal broar, reparationer 2021. 

Flerårsöversikt 2020 2019 2018 2017 2016
Verksamhetens intäkter 407 810 398 297 418 405 356 142 359 038
Årets resultat
Gemensamt 0 0 0 0 0
Skattefinansierade verksamheter 5 411 -5 747 -1 989 -1 774 -596
Totalt 5 411 -5 747 -1 989 -1 774 -596
Eget kapital
Gemensamt 0 0 0 0 0
Skattefinansierade verksamheter 5 411 -5 747 -1 989 -1 774 -596
Totalt 5 411 -5 747 -1 989 -1 774 -596
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Park/Skog 
o Ny redskapsbärare (hjullastare) har köpts in till verksamheten i Lindesberg. 
o Vibyn Frövi har vi under hösten 2020 planterat växter vid bullervallen som förskönar 

området. 
o Etablering av Flugparken Lindesberg har pågått stor del av sommaren och hösten.  
o När det var dags för julgran tog vi kontakt med Lindenytt som gjorde ett reportage om 

att medborgare som hade en ståtlig gran som de ville ha bort från sin tomt kunde skänka 
granen. Vi bekostade nedtagning mot att granen skänktes till kommunen och det blev en 
gran från Gusselby 2020. 

 
Idrott 
o Vid uppstart av ishallen i Fellingsbro har det konstaterats ett allvarligt fel på en 

kompressor så denna har blivit utbytt (garantijobb). 
o Nya bryggor Sågdammen Ljusnarsberg. 
o Några mindre reinvesteringar har utförts vid Olofsvallen, nya ytterdörrar m m . 
o Nya tvättbryggor har byggts under året i Lindesberg. 

 
 

Avdelning Lokal- och miljöservice (LMS) 

o Covid-19 har påverkat LMS stort med de anpassningar som varit nödvändiga för rådande 
förhållanden och rekommendationer. Under hela året fick avdelningen pausa vissa 
inplanerade aktiviteter för att istället säkerställa att det fanns bemanning och 
städmaterial och framförallt stötta och skapa en trygghet för medarbetarna. 
 
 

Avdelning Avfall och Återvinning 

o Textilinsamlingen har införts på ÅVC. 
o Samverkansavtal har tecknats med Örebro, Kumla och Sydnärkes kommunalförbund. 
o Digitalt företagskort har införts på ÅVC. 

 
 

Avdelning Vatten och Avlopp (VA) 

o Fortsatt arbete med reservvatten, i alla kommuner.  
o Ombyggnation av Nora reningsverk.  
o I Ljusnarsbergs kommun så har ledningsdragning påbörjats för sammankoppling av den 

nya vattentäkten vid Sundet med Finnhyttans vattenverk.  
o I Lindesbergs kommun så har ombyggnation av Ramsbergs vattenverk påbörjats, med 

uppdatering av skalskydd, säkerhetsbarriärer och flödesmätning. Dessutom pågår 
reservvattenutredning och revidering av befintligt vattenskyddsområde med 
bidragspengar från Länsstyrelsen.   

o Ombyggnationen av minireningsverken i Öskevik och Älvestorp har försenats på grund 
av byte av leverantör.  
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Sammanfattning 

 

Det ekonomiska resultatet för 2020 visar ett positivt utfall med 6,6 mnkr.  

De skattefinansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 5,4mnkr, de 
avgiftsfinansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 1,1mnkr. 

Resultatet har påverkats positivt av bl a extraordinära händelser som lägre kostnader för 
snöröjning. Vidare har pandemin medfört kompensation för sjuklön, sänkta arbetsgivaravgifter 
och lägre kostnader för resor. 
 

 

Övergripande 

År 2020 går till historien som året då mänskligheten fick känna på kraften i en global pandemi 
och hur snabbt den kom att påverka även på lokal nivå. Bilden är dock sannolikt tudelad när 
man under 2021 ska utvärdera hur vi alla påverkats. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
summerar ett år som på många sätt varit positivt, också från ett Corona-perspektiv. Vi har varit 
friskare än vanligt och sjuktalen har aldrig varit lägre, det digitala arbetssättet fick sitt stora 
genombrott och förbundet är idag helt uppdaterat på ett digitalt arbetssätt, från den enskilda 
datorn till konferensrum men framför allt i medvetandet hos medarbetarna. Det digitala mötet 
är numera normen.  

Många tjänstemän har under stora delar av året bedrivit sitt arbete från hemmet. Nya 
samarbetsformer och arbetssätt fick mer eller mindre hittas över en natt. I bokslutet kan vi inte 
se att det skulle ha påverkat de åtaganden som låg inom förbundet för året. Effektiviteten har 
snarare ökat inom vissa områden. Möjligen utifrån att många fått en ökad arbetsro. Där vi haft 
en negativ effekt är i det övergripande utvecklingsarbetet som kräver en annan typ av närvaro 
än det löpande arbetet. En del viktiga utvecklingsprojekt och interna konferenser och möten har 
skjutits på.  

Ledningsgruppen har arbetat strukturerat under hela året med att framför allt fatta beslut för att 
anpassa organisationen utifrån rådande läge med Corona samt informera alla medarbetare om 
myndigheternas rekommendationer. Att de medarbetare som kunnat ska arbeta hemifrån samt 

Verksamhet
(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 34 211 34 211 0 27 480 27 480 0 69 237 69 237 0

Skattefinansierat
Gata/Park/Idrott 117 817 113 455 4 362 104 153 104 153 0 97 086 103 764 -6 678
- varav gemensam GPI 32 102 32 102 0 19 997 22 287 -2 290
- varav Gata trafik 48 092 43 676 4 416 48 670 46 380 2 290 61 944 67 619 -5 675
- varav Park 22 327 22 410 -83 22 006 22 006 0 20 783 20 062 721
- varav Idrott 15 296 15 267 29 13 480 13 480 0 14 360 16 083 -1 724
Lokalvård 49 285 48 238 1 047 48 869 48 869 0 47 207 46 276 931
Summa 167 102 161 693 5 409 153 022 153 022 0 144 293 150 040 -5 747

Avgiftsfinansierat
Återvinning 63 266 67 473 -4 207 62 180 62 180 0 61 339 64 814 -3 476
Vatten och avlopp 141 006 135 640 5 366 133 440 129 840 3 600 135 177 139 415 -4 238
Summa 204 272 203 113 1 159 195 620 192 020 3 600 196 516 204 229 -7 713

Totalt 405 585 399 017 6 568 376 122 372 522 3 600 410 046 423 507 -13 461
Varav interna 115 980 101 152 115 052 115 052

Bokslut 2020 Budget 2020 Bokslut 2019
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att begränsa externa besökare till förbundets lokaler har varit några av de beslut som 
ledningsgruppen fattat.  

Oron i organisationen har varit relativt låg men en ökad chefsnärvaro har krävts, framför allt 
under våren, för att svara på frågor och funderingar som medarbetare haft.  

År 2020 var annars året då förbundet skulle inleda ett helt verksamhetsår i den nya linje-
stabsorganisationen. Den nya organisationen kom att hamna i skymundan en hel del för Corona. 
När ledningsgruppen summerar året utifrån ett organisationsperspektiv är vi dock rörande 
överens om att den nya organisationen gagnat i hanteringen av inte minst Corona. Vi verkställde 
beslut snabbare och klarade också av att ställa om snabbare. 

Andra väsentliga händelser var att arbetet med att utvärdera den nya organisationen inleddes, 
en löneöversyn genomfördes och en lönekartläggning initierades. Vidare sågs förbundets 
lönekriterier över.  

Ett stort utvecklingsarbete har också bedrivits för att svara upp mot medlemskommunernas 
utredningar angående förbundets framtid och uppdrag. Underlag och beräkningar har 
framförallt tagits fram inom avdelningen för Lokalvård- och miljöservice samt stabens 
ekonomifunktion. 

 

 

Framtid  
Förbundet har visat sig framgångsrikt i att rekrytera kompetent personal för de fyra 
medlemskommunernas räkning, vilket är en förutsättning för att kommunernas ambitioner och 
skyldigheter ska kunna tas om hand inom det kommunaltekniska området. Samtidigt ser bristen 
på kompetent arbetskraft i samhället ut att öka. Kommande år kommer kräva strukturella 
förändringar för att fortsätta klara både den dagliga driften av kommunaltekniska tjänster samt 
det stora utvecklingsarbete som krävs för att bland annat digitalisera och öka effektiviteten i 
förbundets tjänster. 

Förbundets nya organisation som inrättades i början av året riktar nu in sina insatser på att 
effektivisera verksamheten och i högre grad ifrågasätta hur uppdragen bedrivs. Samtidigt pågår 
ett internt arbete att tydligare visa på den underhållsskuld som finns inom framför allt gata, park 
samt vatten och avlopp i respektive medlemskommun. Under året togs det fram en 
underhållsplan för kommunernas gator och gång- och cykelvägar. Planen visar på stora 
underhållsbehov inom samtliga kommuner och att investeringstakten måste öka för att möta 
dessa behov. Sannolikt kommer kommande underhållsplaner inom andra områden visa på 
samma sak, inte minst för vatten och avlopp.  

För framtiden behövs en större nationell debatt hur Sveriges kommuner ska finansiera den stora 
underhållsskuld som finns inom samhällsbyggnad, en skuld som troligen byggts upp sedan 
mitten av 90-talet fram till idag. Behovet är särskilt stort för glesbygdskommuner med 
minskande skatteunderlag men där kostnaderna för framför allt vatten, avlopp och vägar inte 
minskar i samma takt som befolknings- och skatteunderlaget.   

I början av året initierade förbundets medlemskommuner en utredning som syftar till att ta fram 
en mer enhetlig finansieringsmodell och ekonomi- och budgetprocess för förbundet samt se 
över den politiska styrningen. Tre områden där förbundet välkomnar en ökad tydlighet från 
medlemskommunerna och där det sannolikt finns mycket kvalité att hämta i samverkan.  
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Med en ny organisation på plats som tydligare visar på de behov som ligger framför oss de 
kommande årtionden och en ökad tydlighet inom de områden som medlemskommunerna nu 
utreder kommer förbundet stå bättre rustat för framtiden.   
 
Verksamhetsmål – Gemensamma   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat
Av kommuninvånarna ska 70% uppleva att de 
fått ett bemötande i  kontakten med Samhälls-
byggnadsförbundet som kännetecknas av 
tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt 
och engagemang, FÖRE.

Utfall 70%

Den totala sjukfrånvaron ska minska med 
0,5 procentenheter jämfört med 2019.

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,8 
procentenheter jämfört med föregående år.

Kompetensförsörjning på definierade brist-
tjänster, bättre resultatet jämfört med 
föregående år

På definierade bristtjänster med svårighet att 
rekrytera mäts ansökningar/tjänst. 
Utfall 2019 var 9,8 ansökningar/tjänst (5 st) , utfall 
2020 var 17 ansökningar per tjänst (3 st)

I medarbetarenkäten 2020 ska NMI, Nöjd-
Medarbetar-Index, vara lika med eller högre 
än 75 %.

Utfall 77%

Förbundet ska 2021 uppnå 100% andel 
heltidsarbetande.

Målet för heltid som norm 2020 är 96%. Utfall 89%
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Personal 
Personalstruktur 
 

 
 
 

 
 
Per den 31 december 2020 hade förbundet 207 tillsvidareanställda medarbetare. 
54 procent av förbundets medarbetare är kvinnor. Fördelningen män/kvinnor är konstant över 
tid, följer traditionella könsmönster och skiljer sig stort mellan avdelningarna. Staben har den 
jämnaste könsfördelningen med 63% kvinnor.  
 
10 procent, 21 stycken, av förbundets medarbetare arbetar i en chefsbefattning. Andelen 
kvinnliga chefer är 36 procent.  
 
89 procent av förbundets medarbetare är i sin grundanställning anställda på heltid.  
48 procent av medarbetarna är 50 år eller äldre, 21 procent är 60 år eller äldre. Medelåldern 
inom förbundet är 49 år. 
 
Under 2020 slutade totalt 18 personer sina tillsvidareanställningar. Av dessa gick 9 personer i 
pension, 6 gick till annan arbetsgivare och 3 slutade av annan orsak. Under samma period har 21 
tillsvidaretjänster tillsatts. Det är endast 1 utökning av tjänst jämfört med 2019, övriga 
tillsättningar är ersättare (varav en ersätter medarbetare som slutade 2019) samt 
konverteringar. Av dessa 21 har 7 tjänster tillsatts inom LMS, 5 tjänster inom GPI, 4 tjänster 
inom Staben och 3 tjänster inom VA samt 2 inom Avfall & Återvinning.  
 
 
 

Personal 2020 2019 2018
Medelantal anställda*
Kvinnor 107 112 110
Män 113 116 118
Totalt 220 228 228
Löner och ersättningar (tkr)
Direktionen 420 497 447
Övriga anställda 84 199 85 641 83 584
Totalt 84 619 86 138 84 031
Sociala kostnader (tkr)
Pensionskostnader övr anställda 5 577 6 128 7 368
Övriga sociala kostnader 26 257 27 874 27 296
Totalt 31 834 34 002 34 664
*Medelantal anställda omräknat från arbetade timmar

        Tillsvidare anställda 2020
Kvinnor Män Totalt Andel Slutat Börjat

Stab 17 10 27 13% -4 4
GPI 7 35 42 20% -5 5
LMS 76 7 83 40% -5 7
VA 9 33 42 20% -2 2
Avfall 2 11 13 6% -2 3

SBB totalt 111 96 207 -18 21
Andel 54% 46%
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Övertid 
Under 2020 har medarbetarna totalt arbetat 3 446 övertidstimmar inom förbundet. En 
minskning med 890 timmar i jämförelse med helår 2019 som då uppgick till 4 336 timmar.  I 
nedanstående tabell redovisas övertid respektive mertid. I övertiden ingår även timmar 
arbetade i beredskap inom GPI och VA. 
 
 

 
 
Arbetstidsfrågor  
Förbundet har en upprättad handlingsplan gällande ”Heltid som norm”.  Kollektivavtal mellan 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunal gör gällande att en handlingsplan för att 
uppnå heltid som norm senast 2021 ska finnas hos varje arbetsgivare.  
Den officiella statistiken från SKL visar att ingen kommun kommer upp i 100 procent 
heltidstjänster. Statistiken tar inte hänsyn till personal med stadigvarande sjukersättning eller 
personal som inte vill arbeta heltid. De kommuner som mer än andra definierar sig som 
heltidskommuner ligger på strax över 90 procent i andel heltidstjänster av sina 
tillsvidareanställda. Av förbundets tillsvidareanställda medarbetare har 89% en 
heltidsanställning år 2020, vilket är en ökning från 87% föregående år. Resultatet ligger därmed 
bra i linje med ovan nämnda sk heltidskommuner.  
 
Sysselsättningsgraden bland män och kvinnor har ändrats från föregående år. 81% av kvinnorna 
arbetar heltid vilket är en ökning från 77% föregående år och bland männen ser vi en sänkning 
från 100% till 99%.  
 
Störst andel medarbetare som deltidsarbetar finns inom LMS. Medelsysselsättningsgraden här 
är 93 procent vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Önskemål om 
att sänka sin sysselsättningsgrad för ett mer hållbart arbetsliv har förbundet som arbetsgivare 
tillmötesgått inom LMS. Individuella önskemål om att gå upp i sysselsättningsgrad under 2020 
har utifrån verksamhetens behov kunnat uppfyllas.  Tjänster som har utlysts har till 
övervägande del haft en sysselsättningsgrad om 100%.  
 
Jämlikhet 
Samhällsbyggnadsförbundet ska värna om alla människors lika värde. Det innebär bland annat 
att arbetsplatsen ska vara fri från diskriminering och kränkande särbehandling.  Vid 
rekryteringar strävar förbundet efter att attrahera sökanden ur ett köns- och 
mångfaldhetsperspektiv. Vid granskning av de 14 tillsvidaretjänster som annonserats externt 
under året konstateras att det på alla tjänster finns både manliga och kvinnliga sökande.  I 
medeltal var det 48 sökande per tjänst, variationen är dock stor i antal sökande. Flest sökande 
inkom på två tjänster som lokalvårdare med 100 respektive 91 st sökande samt som 
arbetsledare Återvinningen med 81 st sökande. 
 
 
 
 
 

Övertid, fyllnadstid och mertid
Avdelning 2020 2019 2018
Stab 116
Gata Park Idrott 624
Lokal- & Miljöservice 624
Vatten & Avlopp 1 987
Avfall & Återvinning 36
Totalt 3 446 4 336 4 608
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Lönebildning och löneutveckling 
De tillsvidareanställda kvinnorna hade år 2020 en medellön (heltid) på 28 817 kronor per 
månad medan männens genomsnittliga heltidslön uppgick till 32 398 kronor per månad. 
Skillnaden mellan kvinnors och mäns medellön minskade till 3581 kr (2019: 3684kr). 
Kvinnornas medellön var 88,94 % av männens vid utgången av 2020 (2019: 88,37 %). 
Inför löneöversynen våren 2020 hade ledningsgruppen omarbetat förbundets lönekriterier som 
är ett viktigt verktyg i lönesamtalet mellan chef-medarbetare. Med stöd av lönekriterierna ska 
chefen bedöma om det är frågan om lika arbetsresultat eller inte. Är arbetsresultatet olika ska 
naturligtvis även lönen vara olika. Det övergripande lönesättningsdokumentet uppdaterades 
samtidigt och alla lönesättande chefer utbildades. 
 
Lönekartläggning 
Sedan 2017 är det vår skyldighet som arbetsgivare, enligt diskrimineringslagen, att årligen 
genomföra en lönekartläggning för att identifiera och åtgärda eventuella löneskillnader som 
beror på kön. Under hösten påbörjades 2020 års lönekartläggningsarbete. I samband med det 
tog förbundet, med anledning av den genomförda omorganisationen, även ett omtag kring den 
arbetsvärdering som är ett förarbete till själva kartläggningsarbetet.  
En arbetsvärdering är en systematisk metod för bedömning av kraven på olika arbeten inom 
organisationen. Utifrån fyra kriterier, kunskaper och färdigheter, ansvar, ansträngning och 
arbetsförhållanden, jämförs olika arbeten för att se om de kan betraktas som likvärdiga.  
Förutom att det är ett lagkrav, finns många vinster med att göra en årlig lönekartläggning. Bland 
annat ger det en bättre överblick över organisationens lönestruktur. Dessutom bidrar den till att 
skapa en jämställd arbetsplats. Kartläggningen, med arbetsvärderingen, tillsammans med 
lönekriterierna utgör viktiga pusselbitar i det övergripande arbetet med att koppla greppet på 
löneprocessen med individuell lönesättning. Principen lika lön för lika och likvärdigt arbete ska 
tillämpas både vad gäller värdering av olika yrken och värdering av individuellt arbetsresultat. 
För att det inte ska bli en godtycklig lönesättning är det viktigt att tydliggöra krav, förväntningar, 
uppsatta mål och inte minst uppföljning av resultat. Arbetet med den nya organisationen har till 
stor del handlat om det. Analysen av lönerna i kartläggningen visar inte på några osakliga 
löneskillnader som förklaras av kön och därmed krävs inga aktiva åtgärder i nuläget ur den 
aspekten. 
 
Ytterligare arbete med organisationens lönestruktur pågår med hjälp av en genomlysning av alla 
befattningar/titlar, klassificering enligt AID (SKR:s Arbetsidentifikation) samt jämförelse mot 
lönestatistik från SKR. Arbetet fortsätter under 2021.  
 
Sjukfrånvaro  

 
 
Den totala sjukfrånvaron inom förbundet har per sista december 2020 minskat med 0,8 procent 
till 5,4 procent jämfört med helårsresultatet 2019 (6,2%).  
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Målet med en minskning om 0,5% mot föregående år är därmed uppnått. Hur mycket pandemin 
har påverkat sjukfrånvaron är svårt att säga, men att den har påverkat är tydligt. Efterlevnad av 
myndigheternas rekommendationer på arbetsställena, omställning till digitala möten och 
hemarbete i stor utsträckning har minskat spridning av alltifrån vanliga förkylningar till så 
kallade säsongsjukdomar.  
Tidigare år har trenden varit att den totala sjukfrånvaron ökat det första halvåret för att sedan 
sjunka andra halvåret. År 2020 sjönk istället sjukfrånvaron med 1% per sista augusti till 5,2% 
och med en liten ökning mot slutet av året slutade därmed totalen på 5,4% vid årsskiftet.  
 

 
 
Sett till sjukfrånvaron uppdelat på kön ser vi en ökning bland kvinnor på helårsbasis från 6,2 till 
6,7 procent. Pandemin har överlag påverkat kvinnodominerade yrken i större utsträckning. 
Bland männen syns däremot en stor minskning från 6,2 till 4,0 procent. Bland kvinnor kan den 
högsta sjukfrånvaron ses i åldersgruppen >=50 och näst högst ligger kvinnor <=29 år.  
 

 
 
Vid granskning av den åldersindelade sjukfrånvaron har frånvaron för två grupper minskat. 
Åldersgruppen 30-49 år har minskat med 1,1% ned till 5,2%. Åldersgruppen >=50år har 
minskat med 0,8% medan åldersgruppen <=29 år däremot har ökat med 1,3%. Högst 
sjukfrånvaro finns därmed i gruppen <=29 år på 7%.  
 
Andelen långtidssjuka, sjukskrivna minst 60 dagar, har minskat med 15,8 procentenheter till 
28,5% jämfört med helår 2019. Kvinnornas långtidssjukfrånvaro har minskat med 13,9 
procentenheter och männens långtidssjukfrånvaro har minskat med 15,9 procentenheter.  
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Att arbeta förebyggande i förhållande till sjukfrånvaron är mycket viktigt. Det bedrivs på olika 
sätt, bl a genom att utbilda våra chefer och skyddsombud i arbetsmiljö och utbildning för 
cheferna i rehabilitering med syftet att kunna arbeta aktivt och förebyggande i 
rehabiliteringsprocessen. 
I samarbete med företagshälsovården har förbundet fortsatt på inslagen väg med 
kartläggningssamtal vid upprepad korttidsfrånvaro.  
Medarbetaren träffar en företagssköterska/företagsläkare som gör en bedömning av vilka 
insatser som kan hjälpa den anställde. Utöver genomförs ett trepartssamtal som är ett samtal 
tillsammans med medarbetare, företagssköterska/läkare samt ansvarig chef. En form av 
kartläggning för att se vilka åtgärder/insatser som behöver göras.  
 
Nedan en sammanställning över tid 

Sjukfrånvaro ordinarie 
arbetstid 2020 2019 2018 2017 2016 
Samtliga anställda 5,4% 6,2% 7,0% 6,3% 6,1% 
Andel långtidssjukfrånvaro 28,5% 44,3% 38,0% 32,8% 39,5% 
Kvinnor 6,7% 6,2% 8,4% 8,0% 7,4% 
Män 4,0% 6,2% 5,5% 4,2% 4,5% 
Personal 29 år och yngre 7,0% 5,7% 5,8% 5,9% 5,4% 
Personal 30-49 år 5,2% 6,3% 5,9% 6,6% 6,8% 
Personal 50 år och äldre 5,4% 6,2% 8,2% 6,2% 5,8% 

 
Medarbetarundersökning 
Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg för alla medarbetare. Den är ett verktyg där 
alla ges möjlighet att lämna en bild av sin upplevelse av arbetsplatsen. Resultaten ska ses som en 
indikator och utgöra underlag för diskussion och förbättringar där hela arbetsgruppen, och inte 
bara chefen, har ett gemensamt ansvar för att arbeta med det som behöver förbättras. 
Under hösten 2020 genomfördes en medarbetarundersökning inom förbundet. Vårt mål för 
Nöjd-Medarbetarindex-Index NMI var satt till lika med eller högre än index 75. Resultatet för 
2020 blev 77 vilket innebär en positiv höjning från 71 jämfört med senaste mätningen. 
Svarsfrekvensen landade på samma nivå som senaste mätningen 74%. 
 
Hållbart medarbetarengagemang  
Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett nationellt totalindex som beräknas utifrån 
resultaten för de tre delindexen motivation, ledarskap och styrning. Varje delindex består av tre 
frågor, totalt 9 som besvaras i samband med förbundets medarbetarundersökning. HME är ett 
viktigt mått som mäter nivån på medarbetarnas engagemang samt chefernas och 
organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Medarbetarengagemang är en 
viktig förutsättning för en verksamhets förmåga att nå goda resultat.  
Förbundets resultat 2020 för HME frågorna blev index:76 som kan jämföras med rikets snitt på 
79. 2017 nådde förbundet HME-index: 71 så en klar förbättring har skett från senaste 
mätningen. 
Inom området motivation når förbundet HME-index 75 (snitt 79). Till exempel upplever en 
mycket hög andel sitt arbete som meningsfullt (HME-index: 84).  
Inom området ledarskap når förbundet ett högt resultat med HME-index 81 (snitt 78). Ett gott 
exempel är att min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete (HME-index: 
84).  
Styrning är ett förbättringsområde med HME-index: 72. Inom området visar resultatet att många 
medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete (HME-index: 79) vilket är en 
förutsättning för goda resultat och god arbetsmiljö. Måluppföljning och utvärdering av mål är 
dock något som förbundet behöver arbeta vidare med (HME-index: 57). En betydligt högre andel 
av medarbetarna är insatta i arbetsplatsens mål (HME-index: 78).  
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Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjningsfrågan är högst aktuell och en fortsatt utmaning. Det finns mycket som vi 
själva kan och måste göra för att påverka både storleken på rekryteringsbehovet och 
möjligheten att rekrytera rätt personer. Det handlar om att ställa om, tänka nytt och att lösa vårt 
resursbehov via andra vägar såsom ett förlängt arbetsliv, omställning av kompetens, 
digitalisering och en breddad rekrytering. 
Förbundet har tillsammans med flera kommuner deltagit i Campus Nyköpings arbete med en 
ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) Teamledare (arbetsledare, gruppledare) 
inom kommunal verksamhet. Tyvärr avslogs ansökan i januari 2021 med motiveringen att 
resurserna på yrkeshögskolan är begränsade så andra utbildningar har prioriterats. Av 1484 st 
ansökningar beviljades 484 st. Utbildningen uppnådde dock kraven för att vara en YH 
utbildning.  
 
Friskvård  
Syftet med bidraget är att öka förutsättningarna för en bättre hälsa. Friskvårdspengen 
motsvarar 1000kr per kalenderår.  
2020 användes friskvårdspengen av 75 st medarbetare varav 45 medarbetare är kvinnor. 
Skatteverket har under året utökat aktivitetslistan som ökat antalet män som använt sin peng.  
 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är ett led i att öka politikernas 
inblick i arbetsmiljöfrågorna. Syftet är att säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt 
förbundets policy för arbetsmiljö och rehabilitering och föreskriften AFS 2001:1. 
Enligt årshjulet genomför alla avdelningar den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i december månad. Under rådande omständigheter förlängdes 2020 års 
svarstid till 210131. HR sammanställer ett övergripande resultat och samlar in handlingsplaner 
från avdelningarna som sedan hanteras i samverkan och presenteras för Direktionen. Positiva 
iakttagelser är att det finns en ökad förståelse för vad SAM innebär i vardagen och att svaren 
känns mer genomarbetade och ”ärliga”. Det finns ett behov av förtydligande instruktioner till en 
del av frågorna.  
När det gäller mål för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) påtalar avdelningarna 
oklarheter. Mål för OSA är satt för 2021 och arbetsgivaren ser ett behov av informationsinsatser 
både om själva måltalet men även om vad OSA egentligen innebär. Frågorna gällande förbundets 
värdegrund finns också ett behov att fokusera på.   
För att enkelt åskådliggöra det systematiska arbetsmiljöarbetet har en sammanställning skapats 
och antagits i samverkan i början av 2020. Den finns publicerad på intranätet och den ingår som 
en del i allas introduktioner. 
 
Tillbud och arbetsskador  
Rutinen samt den manuella blanketten för rapportering reviderades 2019. 2020 har handlat om 
att få kedjan att fungera på ett bättre sätt. Det finns totalt 23 händelser inrapporterade för 2020 
varav 12 st är tillbud, 8 st är olycksfall och 3 st är arbetsskador. 2019 rapporterades totalt 27 
ärenden. Ur ett arbetsgivarperspektiv ses rapporteringen som positiv eftersom avvikelser i 
arbetsmiljö är viktiga för det förebyggande arbetet. Det kan antas att det finns ett mörkertal 
gällande arbetsmiljöhändelser utifrån storleken på organisationen, våra varierade uppdrag, vår 
geografiska spridning och vad som kan ske i de olika verksamheterna beträffande arbetsskador 
och tillbud. 
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Direktion och Revision 
Direktionen är Samhällsbyggnadsförbundets politiska ledning som styr all verksamhet. 
Direktionens representanter utses av medlemskommunernas respektive fullmäktige. En för-
bundsordning reglerar förhållandena mellan förbundet och medlemskommunerna, avseende 
bland annat budgetprocess, verksamhetsplan och revision. 

Revisionen är vald av fullmäktige i respektive kommun och har till uppgift att granska direktion 
och verksamhet vid Samhällsbyggnadsförbundet.  

Direktionen har under året haft 12 sammanträden. 

 
 
Ordförande har ordet 
 
Året då inget var sig likt. 
Covid-19, satte sin prägel på all verksamhet. Dock pågick all verksamhet med olika grad av 
anpassning till det rådande läget. I mars samlades direktionen  i strålande vintersol på 
uteplatsen i Pershyttan och därmed inleddes den politiska pandemiorganisationen med digitala 
möten. 
Den avdelning som omedelbart påverkades var lokalvården och då främst inom 
skolverksamheten. Omställning av rutiner, utökad städning och smittskyddsstäd. Lokalvården 
har skött detta på ett utmärkt sätt. 
Gata/park/idrott genomförde och redovisade beläggningsinventeringen hos våra ägare inför 
smått chockade kommunstyrelser.  Ett stort underskott på gatuunderhåll finns dokumenterat 
som underlag för kommande planering och budgetarbete i våra medlemskommuner. Flugparken 
i Lindesberg färdigställdes till allas belåtenhet. Ishallen i Fellingsbro lever vidare, dock slutade 
året med  stängda idrottsanläggningar av coronaskäl. 
 
Inom Avfall och Återvinning har samverkansavtal tecknats med Örebro, Kumla och Sydnärkes  
kommunalförbund. Vi ser med viss oro på de nya bestämmelserna kring producentansvar som 
kommer att ge ökade kostnader för vår verksamhet och därmed våra invånare. 
 
Inom Vatten och Avlopp har justeringar av taxan genomförts vilket inneburit stora höjningar för 
att möta kommande investeringsbehov. Spaden är satt i jorden för ombyggnationen av Noras 
avloppsreningsverk. Vår syskonorganisation, Samhällsbyggnadsnämnden, har åsamkats oss 
straffavgifter då vi inte hunnit med att installera minireningsverk inom stipulerad tid av orsaker 
vi inte kunnat påverka. 
 
Övergripande har den nya organisationen mottagits positivt och stort arbete har genomförts för 
att anpassa  byråkratin kring detta. Jag upplever att våra ägare har en större  förståelse för våra 
behov och där har arbetet med planeringsunderlaget och samarbetet med ekonomifunktionerna 
en stor betydelse. 
 
Ägardiskussionen har vi sett fram emot,  men den liksom annan utvecklingsverksamhet har 
tyvärr påverkats av pandemin och möjligheten att träffas.  
 
En gång i tiden fick man höra att ”alla skulle sitta hemma” och sköta sitt arbete via datorer i 
framtiden. Den utvecklingen har väl inte rusat i väg men covid-19 har verkligen satt fart på 
detta. Men så  kommer också de negativa sidorna att inte fysiskt träffa arbetskamrater och i våra 
verksamheter måste de allra flesta vara på plats. 
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Med dessa ord ett stort tack till all personal som gjort ett riktigt bra jobb under svåra 
omständigheter. 
 
Håll ut, följ riktlinjer så kommer det bättre tider. 
 
Anders Ceder 
Ordförande. 
 
 
 
 
Direktionens och Revisionens sammansättning 2020 
 

 
 
Medlemskommuner 
För de fyra medlemskommunerna - Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora - gäller en för-
bundsordning som bland annat reglerar hur verksamheten finansieras. 
De skattefinansierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från medlems-
kommunerna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter. 
Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i förhållande till 
befolkningsantalet i respektive kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinarie ledamöter Ersättare

Ordf Anders Ceder (S) Lindesberg Stefan Eriksson (S) Lindesberg
V ordf Allan Myrtenkvist (S) Hällefors Alf Wikström (V) Hällefors
Olle Samuelsson (C) Hällefors Robert Örtlund (M) Hällefors
Jonas Kleber (C) Lindesberg Lennart Olsson (S) Lindesberg
Sven-Erik Larsson (M) Lindesberg Kent Hiding (KD) Lindesberg
Ewa-Leena Johansson (S) Ljusnarsberg Mattias Svedberg (S) Ljusnarsberg
Niklas Hermansson (C) Ljusnarsberg Jörgen Hart (M) Ljusnarsberg
Jan Rylander (NP) Nora Andreas Vidlund (SD) Nora
Hans Knutsson (S) Nora John Sundell (KD) Nora
Revisorer
Gunilla Carlsson (S) Lindesberg
Birgitta Asp-Ericsson (S) Lindesberg
Roland Rohde (C) Lindesberg
Torbjörn Ström (M) Hällefors
Jan Kallenbäck (opol) Nora
Pirjo Nilsson (S) Ljusnarsberg
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Avdelning Stab 
Staben består av ekonomi, upphandling och IT under ledning av ekonomichefen, projektenheten 
under ledning av projektchefen samt en HR- och kanslienhet under ledning av HR- och 
kanslichefen. Inom kanslienheten finns också förbundets gemensamma Servicecenter.   
Stabens uppdrag är att stödja övriga avdelningars leverans inom respektive uppdrag samt 
initiera och samordna insatser för att utveckla organisationen. 

Covid-19-pandemin har i hög grad påverkat staben under året. Lönerörelsen blev uppskjuten på 
nationell nivå vilket skapade en försenad lönerevision.  

Ekonomi, upphandling, IT 
Ekonomi jobbade i början av året mycket med omorganisationen med allt vad det innebär i 
system, attester, fördelningar m.m. Efter att detta genomförts ökade fokuset på att förbättra 
intern effektivitet i hela förbundet. Vidare har ekonomi jobbat med att utveckla uppföljningar 
med fokus på att göra bättre prognoser på intäkter (VA och Avfall). Detta tillsammans med 
verksamhetsutveckling kommer enheten lägga mer tid på framöver. 

Upphandling har en fulltecknad agenda med både tekniska upphandlingar likväl som allmänna 
upphandlingar. 

Förbundets samtliga konferensrum har uppgraderats utifrån att pandemin skapade ett 
omedelbart behov av att arbeta mer med digitala möten.  

HR/kansli  
Inom kansliet har Servicecenter arbetat med att implementera en ny webbstruktur där 
förbundets gamla hemsida är nedstängd och informationen överflyttad till respektive 
medlemskommuns hemsidor. Arbetet med och utveckling av felanmälan- och 
debiteringssystemet har fortsatt.  

Vidare har ledningsgruppen fattat beslut om nya lönekriterier på initiativ av HR, nya 
samarbetsavtal har tecknats med medlemskommunerna gällande gemensamt dataskyddsombud 
och ett nytt rekryteringssystem, Visma Recruit, har implementerats i hela organisationen. Under 
hösten genomfördes en löneöversyn inom hela förbundet och HR förberedde den nya 
förhandlingsmodul i Personec som ska börja användas under 2021.     

Projektenheten 
Enheten började året med ca 40 byggprojekt som skulle projekteras och byggas. Alla projekt är 
igång och de flesta kommer att genomföras. Ett antal kommer att pågå över årsskiftet. Enheten 
ligger i fas med målet om att personalen ska skriva minst 70% av sin tid på investeringsprojekt.  
 
Systematiskt arbete 
Inom staben har arbetet med att höja kvalitet och säkerhet fortsatt genom införande av nya 
rutiner och processer. Bland annat har systemet för tidsredovisning utvecklats och Personec har 
utvecklats för att kunna omhänderta schema och redovisning kopplat till 
bemanningsorganisationen. 
 
Framtid och verksamhetsutveckling 
I och med en ny organisation från årsskiftet 2019/2020 förändras och förtydligas staben. 
Utveckling av analys- och uppföljningsarbetet fortsätter, i det arbetet ingår bland annat en 
översyn av verktyg och arbetsmetoder. Förbundet har fortsatt utmaningar i att anpassa arbetet 
till kommunernas koncernredovisning, likaså att nå en mer enhetlig och gemensam ekonomi- 
och budgetprocess med medlemskommunerna. 
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Arbetet med att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor fortsätter.  

Organisationen kommer att utvecklas vad gäller servicecenter, fakturering och övrig  
kommunikation med allmänhet och kunder. Införandet av SMS-tjänster och e-tjänster är en 
kvalitetshöjning och ger ökad kommunikation och service till medborgarna.  

 

Verksamhetsmål 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Säkerställa utfallen som ligger till grund för 
prognoserna.

Staben har infört tertialuppföljning med  
utökad avstämning i april och vid delårsbok-
slut i augusti som ett sätt att förbättra 
prognoserna.

Stämma av och justera tidsredovisningen 
löpande under året.

Tidsredovisningen har grundligt utvärderats 
och förändringar för förbättring är under 
arbete. Finns mer att göra innan resultatet är 
tillfredsställande.

För projektenheten ska minst 70 % av 
arbetstiden tidskrivas på projekt. 
Räknat som snitt för hela gruppen.

Helår 2020 uppnås 73%

Minst 90 % av alla planerade projekt ska vara 
klara under året. Agendan sätts när 
investeringsbudgetarna är antagna och gäller 
projekt som hamnar hos projektenheten.

Totalt 47 uppdrag varav 5 ej klara = 89% klara
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Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI) 

Avdelningen jobbar under 2020 med synergier inom avdelningen, att samutnyttja resurser på 
ett effektivt sätt. Vidare ligger fokus också på att höja kvaliteten på uppdragen. 

Verksamhet Gata/Trafik 
 
Verksamhet Gata/Trafik ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (31 mil 
asfaltsväg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (92 stycken) och belysnings-
anläggningar (ca 15 000 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt uppdrag och att stor 
vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga 
aspekter. Verksamheten är även väghållningsmyndighet och ansvarar bl.a. för parkerings-
övervakning, P-tillstånd för funktionsnedsatta, godkännande av trafikanordningsplaner och 
lokala trafikföreskrifter. 
 
Hällefors 
I Hällefors har trafiksäkerhets-/tillgänglighetsåtgärd utförts på Silvergruvvägen och etapp två 
ny gång- och cykelväg har byggts utefter Finnbergsvägen. Beläggningsåtgärder har pågått under 
året och ca 2,4 kilometer väg har fått nytt slitlager 
 
Lindesberg 
I Lindesberg har trafik-/tillgänglighetsanpassning utförts i korsningen Fotbollsgatan-
Ishockeygatan och byggnation av trafiksäkerhetsåtgärder på Köpingsvägen är genomförd. 
Beläggningsåtgärder har pågått under året och ca 3,4 kilometer väg har fått nytt slitlager 
 
Ljusnarsberg 
Projektering av ny bussangöring vid Kyrkbacksskolan, byggnationen planeras påbörja 2021. Vid 
fortsatta beläggningsarbeten på Kata Dahlströms väg breddas gångbana till gång- och cykelväg. 
Beläggningsåtgärder har pågått under året och ca 2,8 kilometer väg har fått nytt slitlager  
 
Nora  
Bussgatan har öppnats för allmän trafik under våren, ny bussangöring vid Järntorgskolan 
färdigställdes i augusti. Beläggningsåtgärder har pågått under året och ca 1,7 kilometer väg har 
fått nytt slitlager 
 
 

Garantifond asfalt 

 
 
 
Systematiskt arbete 
Verksamheten har upprättat översiktliga riskbedömningar för de olika aktiviteterna. 
 
 

Kommun                            (kr) IB 2020 Förändring UB 2020
Garantifond asfalt Hällefors 1 184 415 64 864 1 249 279
Garantifond asfalt Lindesberg 1 479 605 -1 624 053 -144 448
Garantifond asfalt Ljusnarsberg 4 053 693 -1 960 385 2 093 309
Garantifond asfalt Nora 1 095 609 -420 204 675 405

Totalt 7 813 323 -3 939 779 3 873 544
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Framtid och verksamhetsutveckling 
Verksamheten Gata/Trafik ska fortsätta att mäta trafikmängder och hastigheter för användning 
vid planering av trafikåtgärder och beläggningsåtgärder. 

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter.  

Verksamheten ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med övriga avdelningar inom 
förbundet, medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Upprättade investerings-
åtgärder för verksamheter ska ligga till grund för en gemensam långsiktig planering. 
 
 
Verksamhetsmål 
 

 
 
 
Nyckeltal 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat
Felanmälningar gällande så kallade potthål i 
asfaltsbeläggningar ska för helår 2020 minskas 
med 5 % jämfört med 2019.

Felanmälningar asfaltsbeläggningar har för jan-
aug ökat med 24 % jämfört med 2019.

Grunddata Befolkning Väglängd (m) 
inkl GC-väg*

Antal belys-
ningspunkte

Hällefors 6 896 79 000 2 600
Lindesberg 23 658 217 000 7 500
Ljusnarsberg 4 674 97 000 2 300
Nora 10 686 91 000 3 600
Totalt 45 914 484 000 16 000
* Gång- och cykelväg

Vinterväghållning 2016 2017 2018 2019 2020 Gatubelysning 2016 2017 2018 2019 2020
Hällefors Hällefors
Kostn i tkr 1 756 2 175 2 673 2 331 676 Kostn i tkr 1 331 1 142 1 448 1 474 1 102
Kostn i kr/meter väg 21 26 32 28 9 Kostn i kr/belysn.punkt 543 464 591 567 424
Kostn i kr/invånare 246 306 383 332 98 Kostn i kr/invånare 186 161 207 210 160
Lindesberg Lindesberg
Kostn i tkr 4 928 6 945 7 405 8 560 3 524 Kostn i tkr 3 257 3 159 3 636 3 756 3 026
Kostn i kr/meter väg 20 27 28 33 16 Kostn i kr/belysn.punkt 469 455 519 501 403
Kostn i kr/invånare 208 294 314 363 149 Kostn i kr/invånare 137 134 154 159 128
Ljusnarsberg Ljusnarsberg
Kostn i tkr 2 134 2 737 2 724 2 920 1 504 Kostn i tkr 1 094 1 088 1 193 1 218 1 030
Kostn i kr/meter väg 21 27 27 29 16 Kostn i kr/belysn.punkt 509 506 555 530 448
Kostn i kr/invånare 426 554 562 612 322 Kostn i kr/invånare 219 22 246 255 220
Nora Nora
Kostn i tkr 2 562 2 527 2 490 2 919 1 175 Kostn i tkr 1 436 1 405 1 585 1 557 1 524
Kostn i kr/meter väg 25 24 24 28 13 Kostn i kr/belysn.punkt 438 428 483 433 423
Kostn i kr/invånare 240 235 232 272 110 Kostn i kr/invånare 135 131 148 145 143
Totalt Totalt
Kostn i tkr 14 384 15 292 15 292 16 730 6 879 Kostn i tkr 6 794 7 862 7 862 8 005 6 682
Kostn i kr/meter väg 23 26 28 30 14 Kostn i kr/belysn.punkt 541 458 528 500 418
Kostn i kr/invånare 268 310 331 363 150 Kostn i kr/invånare 174 146 170 174 146
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Verksamhet Park/Skog  
 
Verksamheten Park/Skog är en viktig kommunal aktör för att bevaka och utveckla allmänna 
intressen gällande allmän plats och naturvård för medlemskommunerna. Verksamheten har 
även en viktig roll i planläggning och ärendehantering enligt Plan- och bygglagen (PBL) och 
Miljöbalken. 
 
Park/Lekplatser 
Parkverksamheten har i det väsentliga fungerat som planerat. Den milda och snöfattiga vintern 
innebar att förbundet kunnat utföra mer röjningsarbeten i parkskogar och naturområden. Vår- 
och sommarplanteringar har utförts enligt plan.  
 
Hällefors 
I Hällefors har försköning av infarten vid riksväg 63 utförts och en ny lekplats har anlagts utefter 
Kyllervägen under våren.  

Lindesberg 
I Lindesberg har Flugparken färdigställts under våren. 
Röjning och underhållsarbeten har utförts vid Frövi strandpromenad under hösten.  
Lindesbyträdgårdar har under hösten fått en upprustning. 
 
Ljusnarsberg 
I Ljusnarsberg har en ny lekplats byggts vid Laxbrogärdet under våren. 
 
Nora 
Ett nytt samarbetsprojekt är uppstartat med Länsstyrelsen och det är utbyte av sönderrostad 
vägtrumma som byts ut mot en enklare bro vid Lärkesdammen för att fiskvandringen i Lärkesån 
ska utvecklas. 
 
 
Skog 
I skogar runt och i tätorterna har gallringar och röjningar genomförts för att få en bra utveckling 
av tätortsnära rekreationsskogar.  
 
Skogsfonder 
Kommun      
(kr) Förändring 2020 
Ljusnarsberg 0 284 877 
Nora 0 553 074 

 
Natur 
Bekämpningen av den invasiva* arten jätteloka fortsätter i Bergslagen.  

*Invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbrednings-
område, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, hotar 
den biologiska mångfalden, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer 
ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor. 
 

Systematiskt arbete  
Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 
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Framtid och verksamhetsutveckling  
Upprättandet av skötselplaner för gräsvård fortsätter och revideringar av kartmaterial sker 
löpande. 
Rutiner för hantering av trädärenden ska arbetas om och åtgärdsplaneringen förenklas. 
Fortsatt fokus kommer att ligga på renhållning med bl.a. fler fågelsäkra papperskorgar.  

 

Verksamhetsmål 

 
 
 
Nyckeltal 
 
Parkunderhåll 2016 2017 2018 2019 2020 
Hällefors           
Kostn i tkr 1 951 2 105 2 252 2 343 2 281 
Kostn i kr/invånare 273 274 322 334 331 
Lindesberg           
Kostn i tkr 6 598 8 469 8 978 8 931 9 467 
Kostn i kr/invånare 226 278 381 379 400 
Ljusnarsberg           
Kostn i tkr 1 492 1 561 1 702 1 860 2 439 
Kostn i kr/invånare 298 316 351 390 522 
Nora           
Kostn i tkr 2 891 2 849 3 174 3 029 3 970 
Kostn i kr/invånare 271 265 296 282 372 
Totalt           
Kostn i tkr 14 984 16 106 16 106 16 163 18 157 
Kostn i kr/invånare 278 323 349 351 395 

 

Verksamhet Idrott  
 
Idrottsanläggningar 
I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som verksamheten 
sköter, bl.a. fotbollsplaner - både gräs och konstgräs -, ishallar, badplatser, elljusspår samt 
idrotts- och fritidsanläggningar. Målet är att dessa sköts enligt uppdragsbeskrivningar och stor 
vikt läggs på kompetens, utveckling, ekonomi och miljömässiga aspekter. 
Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och större underhålls-
planer. 
Verksamheten ska aktivt verka för att skapa goda förutsättningar för utövande av idrott, frilufts-
liv och övrig fritidsverksamhet inom kommunerna genom att tillhandahålla och förvalta väl-
fungerande och tillgängliga idrotts- och friluftsanläggningar. 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat
Förkorta svarstiden för felanmälningar gällande 
lekplatser i felanmälningssystemet. Svarstiden 
ska inte överstiga 15 dagar.

Utfall svarstid parkmöbler/lekplatser 
jan-dec 2020 på 53 dagar
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Hällefors  
Uppgrusning av parkeringen vid Sångens bad. 
 
Lindesberg 
Renoverat elljusspåret i Vedevåg.- Ny ismaskin till Råssvallen- Nya tvättbryggor,  
Klätterställning till Ölsjöbadet Ramsberg. 
 
Ljusnarsberg 
Renovering omklädningspaviljong Djäkens bad. 
Nya ytterdörrar vid Olovsvallen IP. 
 
Nora 
Nytt uppdrag, underhåll av mountainbikeleder. 
Systematiskt arbete 
Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 
Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbete med riskanalyser pågår ständigt. 
 
Framtid och utveckling 
Framtida utveckling är att hitta nya energibesparande åtgärder samt undersöka och utveckla 
framtida driftsformer. 
Idrottsverksamheten ska tillsammans med övriga verksamheter inom Samhällsbyggnads-
förbundet, kommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen hitta samordningsvinster för att 
möjliggöra effektiviseringar. 
Förslag på en femårig underhålls- och investeringsplan ska ligga till grund för att skapa en 
långsiktig planering. 
 
Sammanfattning 
Underhåll sker fortlöpande enligt upprättade underhållsplaner.  

 
Verksamhetsmål 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Förkorta svarstiden för felanmälningar gällande 
idrottsplatser i felanmälningssystemet. 
Svarstiden ska inte överstiga 15 dagar.

Utfall svarstid idrottsplatser jan-dec på 18 dagar
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Avdelning Lokal- och Miljöservice (LMS) 
Lokal- och Miljöservice ska svara för 

 Lokalvård i lokaler som medlemskommunerna äger eller hyr. 
 Att lokalvård sker utifrån ett miljöanpassat synsätt så att en trivsam innemiljö uppnås 

för alla som vistas i lokalerna. 
 Aktivt medverka för ökad materialåtervinning. 

 
LMS  svarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verksamhet. Det är drygt 
200 objekt - 190 000 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek, 
idrottsanläggningar samt kommunala kontorslokaler. Verksamheten arbetar miljömedvetet och 
strävar efter att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i lokalerna.  
 
Året har präglats av den pandemi som pågår där städbranschen har fått en starkare legitimitet i 
samhället.  Covid-19 blev en stor utmaning för LMS fr. o. m. första veckan i mars och framåt. 
Vardagen förändrades på ett sätt som saknar motstycke i städbranschens historia. Det var som 
att trycka på en knapp. Plötsligt befann vi oss mitt i Coronakrisen. Städfrekvens och kvalitet har 
diskuterats under året och lyfts. Verksamheterna har sett vikten av att frekvens och kvalitet 
harmonierar.  
 
Enhetschefer och medarbetare har parerat året med en annorlunda arbetsbelastning och vardag. 
Personalsituationen har över lag varit god under hela perioden även om vissa 
verksamheter/objekt under en begränsad tid känt av ökad frånvaro och/eller ökad 
arbetsbelastning. Objekt som haft överkapacitet på grund av covid-19 har bistått andra  objekt 
som haft ökad arbetsbelastning. Verksamheten har också planerat för och förberett sig för att 
kunna upprätthålla väsentliga funktioner trots en hög sjukfrånvaro. Det arbetet har i sig även 
bidragit till utveckling och minskad sårbarhet.  
LMS ledningsgrupp hade under mars och april korta avstämningsmöten varje morgon för att 
säkerställa personal, materialtillgång och genomgång av vad myndigheterna gått ut med för 
information och riktlinjer.  Det har och är fortfarande stora utmaningar med viss material. 
Materialbeställningarna har under hela perioden varit osäkra och leveransdatum har ständigt 
flyttats fram. 
 
Den ökade korttidsfrånvaron kan sannolikt härledas till rekommendationen i samband med 
covid-19 att stanna hemma vid minsta symtom. Under hösten har avdelningen varit delaktig i 
den utredning som pågår från ägarkommunerna och KPMG. Det har för avdelningen inneburit 
att vi har gjort en total genomlysning av alla städobjekt, tider och kvadratmetrar.  
 
Under våren genomförde avdelningen en Hygienutbildning med inriktning Corona. Det har även 
genomförts interna insatser för att stärka upp kunskapen. Under hösten planerades det för en 
SRY utbildning men den fick ställas in på grund av de restriktioner som utfärdades på grund av 
Coronan. Utbildningen är återigen framflyttad och planeras nu att utföras under våren 2021. 
I början på året fick LMS erbjudande från Lindesberg att vara delaktiga i en städutbildning. Det 
var ett samverkansprojekt mellan AME,  Hemtjänsten, Loviselund städ och Handtaget, Hällefors, 
Nora, Lindesberg och förbundet. Utbildningen är framtagen i dialog med branschen lokalt i 
Lindesberg kommun och möter ett behov av rekrytering till städbranschen rent generellt och 
anpassas efter lokala förutsättningar. Utbildningen möter AMEs uppdrag att rusta människor för 
arbete. 
Utbildningen genomfördes som en pilot hösten 2020 i samverkan med medlemskommunerna. 
Utbildningen utvecklas som ett led i framtagandet av ”Jobbspår” enligt det DUNA-avtal som 
Lindesbergs kommun tecknat tillsammans med Arbetsförmedlingen och Fellingsbro 
Folkhögskola. Utbildningen är också en del i att AME i Lindesberg inrättar ett städlag för att 



§71/21 Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020 - KS 2021/79-7 Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020 : Årsredovisning 2020 antagen

27 
 

avlasta kommunens hemtjänst. Utbildningens längd var 8 veckor med totalt 10 utbildningsdagar 
”inne” och 24 dagar ”ute” - APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Förbundet ansvarade för stor del av 
kursmomenten ”inne”. Loviselund städ, Handtaget och hemtjänsten bidrog  med kompetens 
kring städning i hemmet. Alla bidrog med APL-platser vilket innebar att även Hällefors, Nora och 
Ljusnarsberg kan ha APL-plats.  
 
Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kost-
nadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet. Städning med avjoniserat vatten och 
duotexmoppar - kemikaliefri städning - har fortsatt inom flera verksamheter. 
Använda kemikalier ska i möjligaste mån vara miljömärkta. 
 
Samarbetet med nätverksgruppen i Karlskoga-Degerfors och länets alla kommuner tog en paus 
under våren, men återupptogs under hösten men då digitalt.  
I början på året påbörjades omvärldsbevakningen gällande nytt städprogram. Avdelningen 
besökte  under hösten  Örebro universitet. De har under året påbörjat implementering av det 
program som vi är intresserade av. 
 
Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Dialog och kommunikation med kunderna 
är viktigt för att snabbt åtgärda eventuella brister. Kvalitet ska vara i fokus. 
Under året har vi fortsatt ta emot personer som kommer via praktikenheten. Det är ett nära 
samarbete med praktikenheten och Arbetsförmedlingen.  
 
Systematiskt arbete  
Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet görs 
kontinuerligt en kartläggning för att upptäcka om fysiska eller psykiska arbetsmiljöproblem 
finns ute på arbetsplatserna. Upptäcks brister tas en handlingsplan fram. I samband med 
servicesamtalen läggs stor vikt vid att lokalvårdarna ska få vara delaktiga i verksamheternas 
skyddsronder. Under våren gjordes en riskbedömning på alla APT med anledning av corona. Alla 
medarbetare och skyddsombud var delaktiga.  
 
Framtid och framtidsutveckling  
Fortsatt översyn av kemikalieanvändandet, minimera antalet kemikalier och öka användandet 
av biologiskt nedbrytbara kemikalier. 
Utökad dialog och kommunikation med våra kunder, kunden ska veta vad de kan förvänta sig av 
LMS. Dialogen sker bl. a. genom servicesamtalen. 
Effektiva arbetssätt såsom användning av städrobotar och digitala städverktyg. 
 
Verksamhetsmål 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Minska kemikalieanvändning vid lokalvård. Alla 
förskolor ska vara kemikaliefria under 2020

Samtliga förskolor har nu kemfri möjlighet att städa 
kemfritt. Vi använder oss av ultrarent vatten och 
kemfria moppar och microdukar.

Minska sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter 
jämfört med 2019.

Målet har inte uppnåtts. Sifforna är trots det 
acceptabla med tanke på pandemin; 2020: 6,8%, 
2019: 6,2%, 2018: 7%. Långtidssjukfrånvaron har 
minskat; 2020: 17,4%, 2019: 36,5%

Öka kundnöjdhet med dialog genom att erbjuda 
alla kommuners verksamheter ett årligt 
servicesamtal. Målet är att minst 90% av 
servicesamtalen ska genomföras.

Målet har inte uppnåtts. Pandemin har inneburit 
återhållsamhet i fysiska  möten och det är först 
under senhöst som vi på LMS kommit igång att 
erbjuda digitala möten. Vi har fokuserat under året 
att erbjuda servicesamtal med skolor, förskolor och 
äldreboenden där vi lyckats komma nära målet. 

Öka maskintiden per dag som personalen 
använder städmaskiner. 

År 2020 kommer bli referensår vilket innebär att det 
inte har funnits någon mätning under 2019. Målet 
kommer därför inte att uppnås under 2020
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Avdelning Avfall och Återvinning 
Avdelningen ska svara för 

 Insamling och omhändertagande av hushållsavfall och slam från enskilda avlopp. 
 Drift av återvinningscentraler. 
 Miljöarbete avseende avfallsverksamhet. 
 Avfallsinformation till allmänhet, abonnenter, skolor m. fl. 
 Planering inför framtida krav och tjänster inom avfallsområdet. 
 Sluttäckning och efterbehandling av gamla deponier. 

 
Insamling 
Verksamheten ansvarar årligen för tömning av 27 000 avfallskärl, 8 100 ton kärlavfall varav       
6 600 ton brännbart avfall och 1 500 ton matavfall, detta görs med ca 600 000 registrerade 
tömningar. Verksamheten tömmer även 7 800 enskilda avlopp på slam. 
 
Kärlservice 
Antalet kärlbyten fortsätter att öka. Detta på grund av att kärlen börjar bli gamla och att 
information/uppmaning till fastighetsinnehavare att byta abonnemang till utsortering av 
matavfall ger gott resultat. De flesta byter storlek på det gröna kärlet samtidigt som 
verksamheten ställer ut ett nytt brunt kärl. Under våren har märkbart fler kärl bytts vid 
fritidshus, detta bedömer vi vara en effekt av att många arbetat hemifrån och varit i sina 
fritidshus i större utsträckning än andra år. Vi har även arbetat med att ställa ut kärl vid 
fastigheter som tidigare inte haft något abonnemang. 
 
Antal kärlbyten, alla kategorier:  

2019 2020 
1 454 st 1 626 st 

Ökning med 172 kärlbyten 
 
Skrot 
Mängden skrot som har samlats in på våra återvinningscentraler ökar. Totalt under året har ca 
1300 ton med skrot samlats in, vilket är ca 50 ton mer än året innan. Tyvärr påverkas 
verksamheten av omvärlden då priset styrs av ett världsmarknadspris och vi ligger nu på en 
ersättning lägre än vi tidigare vart med om, jämfört med 4:e kvartalet förra året så har vi totalt 
tappat ca 800 000 i ersättning. 
 
Återvinningscentraler  
Verksamheten sköter åtta återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna. Inom verksam-
hetsområdet finns även 65 återvinningsstationer, varav förbundet sköter 19 st och FTI 
(Förpacknings- och Tidningsinsamling) sköter 46 st.  
Året har varit extra utmanande med anledning av Corona-pandemin. Antalet besökare har varit 
fler än normalt då många har haft mer tid för att städa och rensa hemma. Strikta 
förhållningsregler gällande avstånd mellan besökare har rått och råder fortfarande. 
Runt årsskiftet inköptes ett system för att underlätta registrering av företagsbesök vid 
återvinningscentralerna. Systemet driftsattes i november och i december var det ca 100 
anslutna företag till systemet. 
I april infördes textilinsamling på samtliga återvinningscentraler och under perioden april-dec 
har 26 448 kg textilier samlats in.  
I samarbete med Returpack (pantamera) finns behållare för PET-flaskor och dryckesburkar 
utställda på de stora återvinningscentralerna. Under året har kommuninvånarna skänkt totalt 
63 162 kr som gått till Barncancerfonden. Insamlingen kommer att fortsätta under nästa år. 



§71/21 Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020 - KS 2021/79-7 Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020 : Årsredovisning 2020 antagen

29 
 

 
Avtal 
Ramavtal har skrivits med Närkefrakt avseende tömning och transport av underjordsbehållare 
för hushållsavfall i Lindesbergs kommun. 
Ramavtal har skrivits med Föreningen Emmaus Åkvarn-Björkå, inom ett för förbundet nytt 
avtalsområde. Avtalet avser hämtning och omhändertagande av insamlade textilier från 
återvinningscentralerna. 
Omhändertagande av farligt avfall och tryckimpregnerat trä har upphandlats i länssamverkan 
och Stena Recycling AB fick fortsatt förtroende. 
 
Externt samarbete  
Samhällsbyggnadsförbundet ingår i ett nätverk för avfallsfrågor med värmlandskommuner i 
AGÖ - Avfallsgrupp Öst. Nätverket träffas vid fyra tillfällen per år för att diskutera 
framtidsfrågor, utmaningar och möjligheter i de olika kommunerna. 
Samhällsbyggnadsförbundet har tillsammans med Sydnärkes kommunalförbund, Örebro och 
Kumla kommuner, träffat en överenskommelse om samverkan inom avfallshantering. Syftet med 
samverkan är att skapa en plattform för tjänstemän och politiker med ansvar för avfallsfrågor 
för att främja utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning av den 
lokala avfallsverksamheten. Målet med samverkansavtalet är att säkerställa en hållbar och 
utvecklande avfallshantering i medlemskommunerna.  
 
Systematiskt arbete  
Miljö- och skyddsronder har genomförts på återvinningscentralerna. Åtgärder har vidtagits 
enligt upprättad handlingsplan.  
Brandskyddskontroller har utförts på återvinningscentralerna enligt egenkontroll. 
 
Framtid och verksamhetsutveckling  
Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för kunderna till återvinnings-
centralerna. Runt om i landet har det med framgång provats med obemannade 
kameraövervakade återvinningscentraler, abonnenten får ett passerkort och därmed tillgång till 
ÅVC:n även kvällar och helger. 
Information på olika sociala medier är en utmaning att möta, flertalet kommuner lägger mycket 
resurser på detta för att nå ut till alla abonnenter. 
Regeringen har under hösten 2020 beslutat om nya övergångsbestämmelser för förordningen 
om producentansvar för förpackningar. De nya bestämmelserna innebär bl.a. att kraven på 
tillståndspliktiga insamlingssystem (t ex återvinningsstationer) som succesivt skulle börja gälla i 
januari 2021 skjuts upp. Kraven på tillståndspliktiga insamlingssystem träder i kraft samtidigt 
som tillstånd krävs, vilket är from 1 januari 2023. De nya förordningarna innebär att minst 60 % 
av bostadsfastigheter i landet ska erbjudas borttransport av förpackningsavfall och returpapper 
genom bostadsnära insamling.  
Den 1 juli kom regeringens förslag om att producentansvaret för returpapper ska upphävas, ut 
på remiss. Utan producentansvaret får kommunerna, som har ett grundansvar för hushållsavfall, 
ansvar också för insamling och behandling av returpapper. Det innebär att kostnaderna för 
hanteringen i slutänden kommer att behöva täckas via avfallstaxan. 
 
Beslut om ny avfallslagstiftning 
Riksdagen har beslutat om att regeringens förslag till genomförandet av EU-direktiv på 
avfallsområdet i svensk lagstiftning ska gälla tidigast från augusti 2020. 
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Beslutet kommer för Samhällsbyggnadsförbundets del att innebära bl.a: 

 Uttrycket hushållsavfall ersätts av kommunalt avfall (under kommunalt ansvar). 

 Kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 
verksamhet förtydligas. 

 Kommunens ansvar för avloppsfraktioner förtydligas: avloppsfraktioner och filter-
material från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 
personekvivalenter (om anläggningen endast används för hushållsspillvatten, eller 
spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushålls-spillvatten) samt latrin 
från torrtoaletter och jämförliga lösningar. 

 Bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall revideras.  

 Kommunerna ges möjlighet att finansiera såväl information om avfallsförebyggande som 
insamling och sortering av produkter för återbruk via avfallstaxan.  

 

Avfallsfond 

 

Verksamhetsmål 

 

 

Kommun       (kr) IB 2020 Resultat 2020 UB 2020
Hällefors 8 607 243 -491 903 8 115 340
Lindesberg -110 893 -2 342 195 -2 453 088
Ljusnarsberg 3 315 501 -565 408 1 327 864*
Nora 1 567 925 -807 942 759 983
*utöver resultatet minskat med kostnader för deponin.

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Andelen abonnenter som valt att sortera ut 
matavfall ska år 2020 vara minst 80 % av 
förbundets alla abonnenter.

Utfall 2020 blev 81,9%

Nöjda kunder som besöker ÅVC. Enkät ej genomförd.
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Avdelning Vatten och Avlopp (VA) 
 
Avdelningen ska svara för  

 Drift- och underhåll samt investeringar i VA-ledningsnät och VA-anläggning. 
Omvärldsbevaka samt samordna oss internt och externt med övriga aktörer. 

 Att abonnenter inom våra verksamhetsområden får ett dricksvatten av godkänd kvalitet. 
 Att avleda spill- och dagvatten och rena spillvattnet till godkända utsläppsvärden.  
 

VA-verksamheten är uppdelad i två enheter 
 Enhet VA-anläggning som ansvarar för alla reningsverk, vattenverk och pumpstationer. 
 Enhet VA-ledningsnät som ansvarar för allt ledningsnät från anläggning ut till abonnent 

samt dagvattenhantering. 
 

Verksamhetsredovisning 
Dricksvatten 
Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 24 
vattenverken produceras ca 11 500 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största 
delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten. 

Dricksvattnet håller en godkänd och jämn kvalitet och leveranssäkerheten är bra idag men ett 
åldrat ledningsnät kräver att utbytestakten ökar för att slippa stora driftstörningar i framtiden. 
Provtagningar och analyser sker enligt Livsmedelsverkets föreskrifter och fastlagda 
kontrollprogram. 

Under året så har säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortsatt. Bland annat så har 
ny låsteknik installerats för att säkra upp skalskyddet. HACCP:er (faroanalyser för dricksvatten) 
hålls uppdaterade. Arbetet med att uppdatera risk- och sårbarhetsanalyser har påbörjats. Även 
funktionsbeskrivningar av anläggningarna har påbörjats.  

Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka 
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för täktområden kommer prioriteras framåt. 

Under året har förbundet jobbat vidare med uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar 
vattenförsörjning för Lindesberg och Nora enligt program/tidsplan. Utredning har gjorts vid 
områdena Brunnsheden och Uvberget i Ljusnarsbergs kommun. De första resultaten ser goda ut 
så utredningen fortsätter. Projektledarna har avstämningar med styrgruppen löpande.   

Ombyggnationen av Finnhyttans vattenverk har fortsatt. Omkoppling av ledningsnätet kommer 
att ske våren 2021. I samband med ombyggnationen förbereds vattenverket för att kunna ta 
emot vatten från Ljusnarsbergs nya reservvattentäkt Sundet.  Expropriation av mark för 
reservvattentäktsområdet pågår. Förbundet har även inlett arbetet med att inrätta ett nytt 
vattenskyddsområde i Sundet. 

Även i Ramsberg har ombyggnation av vattenverket inletts under året. Arbetet kommer att 
färdigställas under 2021. Under året har även reservvattenutredning genomförts i Ramsberg, 
med bidragspengar från Länsstyrelsen. Projektet har förlängts och kommer att avslutas under 
våren 2021.  

I Järnboås har arbetet med att hitta ny vattentäkt fortsatt, då alfa- och betaaktivitet påvisats i 
dricksvattnet.  
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Arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan har fortsatt och Länsstyrelsen är den 
sammanhållande instansen. VA-avdelningen deltar även i Nödvattensamverkan i Örebro län. 
Under året har en regional nödvattenstrategi tagits fram.  

Spillvatten 
Inom verksamhetsområdet finns 28 reningsanläggningar som renar ca 21 000 m3 spillvatten/ 
dygn samt ca 340 pumpstationer. Reningsverkens uppgift är att rena spillvattnet till godkända 
gränsvärden, vilket kräver tillförlitliga och ständigt fungerande spillvattenanläggningar. 
Anläggningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska 
faktorer så att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls.  

Ombyggnation av Nora reningsverk är påbörjad. Ombyggnationen kommer att kosta ca 150 
miljoner kronor om vi ska få ett väl fungerande reningsverk. Tillstånd för det nya reningsverket i 
Nora är beslutat av Länsstyrelsen och togs i anspråk i oktober.  

Projekteringsgrupp inför ombyggnation av Lindesbergs reningsverk har startats. En kalkyl finns 
även för ombyggnationen av Lindesbergs reningsverk, där kostnaden beräknas till ca 152 
miljoner.  

Projektering för ombyggnation av inlopp och biobädd har påbörjats vid Fellingsbro reningsverk.  

Åtgärdande av gamla reningsanläggningar har fortsatt, men tidsplanen har förskjutits på grund 
av leverantörsbyte. Ombyggnation av reningsanläggningarna i Öskevik och Älvestorp påbörjas i 
december/januari. Planering för bortbyggnation av reningsanläggningen i Sikfors, genom 
ledningsdragning till Hällefors, har pågått under året.  

Ansökan om anläggningsbesked har lämnats till Energimyndigheten, för att fortsatt kunna göra 
skatteavdrag för producerad biogas vid reningsverken i Nora och Bångbro.  

Under hösten har gasläckage upptäckts vid rötkammaren vid Bångbro reningsverk, som därför 
tagits ur drift. Utredning och felsökning har påbörjats och reparation kommer att ske under 
våren 2021.  

Ledningsnät 
Verksamheten sköter och underhåller ca 176 mil ledningsnät, omfattande vatten-, spillvatten- 
och dagvattenledningar.  

Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient, belastning 
på reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter. Inventeringar av 
felkopplat takvatten, in- och utläckage och dagvatten kopplat på spillvattennätet dokumenteras. 
En helhetsbedömning som innefattar antal störningar och bräddningar i pumpstationer utgör 
grunden för att bedöma ledningsnätets status och prioritering görs var insatserna bör 
genomföras först. I helhetsbedömningen tas även hänsyn till de villkor som Länsstyrelsen 
ställer. Prioriteringen skrivs in i handlingsplanen ”Åtgärdsprogram ledningsnät” och 
kommuniceras sedan med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

För att minska storleken på läcksökningsområdena och effektivisera läcksökning fortsätter 
installationen av flödesmätare. Detta innebär att läckor kan hittas snabbare samt att vi värnar 
om våra vattenresurser.  

Under året har projektering av resterande del av den nya reservvattenledningen mellan Nora 
och Lindesberg fortsatt, samt tryckstegringsstation i Nora och ombyggnation av Rya vattenverk. 
Systemuppbyggnaden anpassas för att olika reservvattenlösningar ska fungera då kommunerna 
valde att gå ur Vätternvatten-projektet, utan att större ombyggnationer ska behövas.   
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I Rockhammar, Stripa samt del av Guldsmedshyttan har vattenledningsnätet luft-vatten-spolats, 
en teknik som används för att rengöra befintligt vattenledningsnät. En spolplan, med 
prioritering, kommer att tas fram för vattenledningsnäten.   

I Ljusnarsberg har ytterligare etapp lagts av vattenledningen mellan Ställdalen och Högfors. I 
och med denna etapp är vattenledning nylagd från Ställdalen till Kraftstationen. Planering för 
framtida ledningsetapper och tryckstegringsstationer pågår. Detta för att kunna bygga bort 
vattenverken i Ställberg, Hörken och Mossgruvan och i stället förse dessa samhällen med vatten 
från Finnhyttan/Sundet.  

I Lindesberg så har etapp 2 av omläggning av ledningar vid Folkestorp, Björkhyttan, genomförts. 
Totalt har 950 meter vatten- och spillvattenledningar bytts ut, samt flödesmätare installerats. 
Under hösten 2020 påbörjades etapp 3 av omläggningar av ledningar på sträckan, ytterligare ca 
320 meter. Spillvattenledning från Storå pumpstation till Björkhyttan har rensats genom polly-
pig.  

Området Gamla Vibyn, väster om Frövi, har anslutits till det kommunala ledningsnätet.  

Ledningsnätet, ca 130 m spill-, vatten- och dagvatten, vid Prästbron i Lindesberg har lagts om, 
för att i framtiden kunna flytta befintlig pumpstation.  

En första vattenkiosk har installerats på Stafettgatan i Lindesberg. Tanken är att entreprenörer 
och privatpersoner ska kunna köpa vatten i vattenkiosken, samt anvisas som tappställe vid 
vattenläckor och avstängningar. Vattenkiosken ersätter uttag av vatten ur brandposter och ger 
bättre kontroll på, och betalning för, uttagna vattenmängder.  

Tillsammans med gatuavdelningen har ledningar på Idrottsvägen i Fellingsbro och 
Tackjärnsgränd i Nora bytts ut och gatuuppbyggnaden gjorts om.  

Ledningsdragning för anslutning av den nya vattentäkten vid Sundet har påbörjats, genom 
läggning av två nya sjöledningar. Varje ledning är ca 2 km. Samtidigt var befintliga ledningar i 
sjön tvungna att åtgärdas, vilket kraftigt fördyrade arbetet.  

I Grythyttan har dagvattenledning ( 800 mm) mellan Skolgatan och Nygatan infodrats.  

Under hösten anslöt förbundet sig till Ledningskollen. Ledningskollen är en gratistjänst som 
tillhandahålls av Post- och telestyrelsen, Trafikverket och Svenska kraftnät där privatpersoner 
och entreprenörer kan anmäla sina markarbeten och projekteringar och få lägesanvisningar på 
befintliga ledningar. Detta för att motverka onödiga skador på ledningar.   

VA-Banken har kompletterats med tjänst för utskick av SMS i samband med bland annat 
driftstörningar på ledningsnäten. Tjänsten kan även användas för utskick av annan information. 
Personal har även tillgång till ledningsnätskartor via mobilen genom appen VA-Banken Go.  

Organisationsförändring 
Den stora organisationsförändringen som förbundet genomfört har varit positiv för VA-
avdelningen. Beslutsprocesser har förenklats och tydligheten ökat med dokumenterade 
ansvarsområden.  

Covid-19 
Avdelningen har anpassat arbetet efter rådande rekommendationer. Den personal som kan har 
arbetat hemifrån. Dessutom har personal som inte kan arbeta hemifrån delats upp i mindre 
grupper. Kontinuitetsplanering och riskanalyser har genomförts.  
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Planerade investeringsprojekt har på grund av Covid-19 skjutits på från våren till hösten. Byte 
av vattenmätare har pausats i perioder, beroende på rådande smittspridning. Detta har även 
kommunicerats med SWEDAC som är kontrollorganisation för vattenmätarrevisioner.  

Miljömålsarbete 
De av riksdagen 16 fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för VA-verksamheten. 
Fortlöpande sker översyn av energiförbrukning, kemikaliehantering, uppföljning av utsläpps-
mängder och grundvattenkvalitet. 

 Uppströmsarbete pågår på ledningsnäten i alla medlemskommuner. 
 Flödesregistrering byggs in på dricksvattennätet. 
 Säkerhetsarbete fortsätter inom dricksvattenförsörjningen.  
 Uppföljning och revidering av vattenskyddsområden.  
 Utvidgning av kommunala VA-verksamhetsområden. 

Lagar och krav 
NIS-direktivet trädde i kraft i hela EU under år 2018 och ställer krav på säkerhet i nätverk och 
informationssystem. NIS-direktivet påverkar Sverige som land och svenska leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster exempelvis vatten och i vissa fall digitala tjänster. Samhällsviktiga 
tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet. Incidenter ska 
rapporteras till MSB. Anmälningsplikten enligt NIS-direktivet är kopplad mot 
huvudmannaskapet, varför endast Lindesbergs kommun måste anmälas till Livsmedelsverket. 
Checklista för VA-avdelningens ansvar har tagits fram.  

Systematiskt arbete  
Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand 
fortsätter kartläggningen av risker och framtagande av handlingsplaner med åtgärder.  

VA-verksamheten fortsätter att utveckla systemen för driftövervakning och kvalitetsledning. 
Kommunernas hemsida uppdateras kontinuerligt med information om dricksvattenkvalitet och 
pågående ledningsarbeten. 

Framtid och verksamhetsutveckling  
Rent dricksvatten, spillvattenrening så att sjukdomar inte sprids och en god vattenmiljö är 
grundläggande för verksamheten. För att nå miljömålen krävs fler styrmedel och åtgärder. 
Framtida krav på VA-verksamheten kommer att skärpas ytterligare.  

Investerings- och reinvesteringsbehovet är stort. Förnyelsetakten av ledningsnät och verk 
behöver ökas och anpassning måste ske till framtida klimatförändringar. En modell för 
långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten används. Syftet med modellen är att 
planera utvecklingen av VA-taxan och det egna kapitalet (VA-fonden). Detta utifrån 
investeringar i anläggningar och förnyelse av ledningsnäten kommande 15 år. Systemet tar även 
hänsyn till alla kända driftparametrar under samma tidsperiod. 

Inventering av ledningsnätens status måste fortgå. Arbetet med förnyelseplanering av 
ledningsnätet fortsätter att utvecklas och fler parametrar vägs in.  

Verksamheten är i stor utsträckning digitaliserad och utvecklingen fortsätter med fler och mer 
avancerade system. De viktiga för framtiden är att systemen integreras och samordnas på ett 
strukturerat sätt. 

Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. För att minska risken 
för klorresistenta mikroorganismer i dricksvatten installeras UV-ljus som ytterligare 
säkerhetsbarriärer i vattenverken.  
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Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt bygga 
överföringsledningar från de större produktionsanläggningarna, i de fall det är ekonomiskt 
försvarbart. Detta medför ökad effektivitet i och med att det blir färre anläggningar att driva och 
underhålla. Även leveranssäkerheten höjs då kapaciteten förbättras. Råvattentillgångar ska 
säkras långsiktigt men även reservvattenfrågan prioriteras. Arbetet med att följa upp 
föreskrifter för vattenskyddsområden och att utveckla egenkontrollen fortsätter.  

För att möta ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten sannolikt att få 
utvidgade verksamhetsområden. Revidering av Utbyggnads- och sambyggnadsplan kommer 
framåt att ske årsvis i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

För de mindre spillvattenanläggningarna utreds alternativen överföringsledningar eller 
minireningsverk. Framtida reningskrav, ekonomi, drift och underhåll vägs in innan beslut fattas.  

Energieffektivisering utreds bland annat inom slamhantering med rötgasanläggningar och 
eventuellt egen el samt processoptimeringar. Framtida slamhantering måste utredas, då dagens 
lösning inte är långsiktigt hållbar.  

 

VA fond 
 

 
 
Verksamhetsmål 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommun       (kr) IB 2020 Resultat 2020 UB 2020
Hällefors 38 190 2 052 842 2 091 032
Lindesberg 1 074 855 1 457 498 2 532 353
Ljusnarsberg 1 336 512 452 329 1 788 841
Nora 1 929 951 1 403 962 3 333 913

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat
Minska utläckaget av dricksvatten. Strävan är 
att minska skillnaden mellan producerad och 
debiterad mängd vatten jämfört med 2019. År 
2025 ska vattensvinnet vara högst 20 % i 
respektive kommun.

Skillnaden mellan producerad och debiterad mängd 
vatten har i Hällefors sjunkit med 2%.I Nora har 
skillnaden ökat med 3% och i Lindesberg med 2%. I 
Ljusnarsberg är skillnaden oförändrad.
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RESULTATRÄKNING 
 

 
 

Förbundet följer den kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) eller dess företrädare. Samma redovisningsprinciper och beräk-
ningsmetoder har använts i årsredovisningen som i tidigare årsredovisningar med särskilda 
kommentarer nedan.  

Löneskuld 
Löneskuld som timlön, resersättningar m.m. har bokförts. 
 
Semesterlöneskuld  
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Okompenserad övertid och upplupen 
arbetsgivaravgift på den redovisas tillsammans med semesterlöneskulden som kortfristig skuld.  
 
 
 
 

Not 2020-01-01 2019-01-01
(Belopp i  tkr)  --2020-12-31  --2019-12-31

Verksamhetens intäkter
Kommunbidrag 1 223 568 209 151
Konsumtionsintäkter 2 151 537 144 519
Övriga intäkter 3 33 864 36 913
Årets resultat - avgiftsfinanserade verksamheter 11 -1 159 7 713

407 810 398 296

Verksamhetens kostnader
Kostnader anläggningstillgångar, entr, bidrag 4 -210 824 -212 611
Övriga verksamhetskostnader 6 -50 671 -51 109
Personalkostnader 7 -120 389 -123 776
Avskrivningar 8 -1 263 -1 407

-383 147 -388 903

Verksamhetens nettokostnad 24 663 9 393

Verksamhetens resultat 24 663 9 393

Resultat från finansiella intäkter/kostnader
Finansiella intäkter 9 369 333
Finansiella kostnader 10 -19 621 -15 473

Resultat efter finansiella poster 5 411 -5 747

Extraordinära poster
Reglering av resultat 12 0 1 989

Årets resultat 5 411 -3 758
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Pensionsskuld 
Pensionsskulden beräknas på samma sätt som tidigare med hjälp av pensionsförvaltare KPA. 
Avsättning för pensioner värderas enligt RIPS 2017 i enlighet med RKR R10. 
Förbundet tillämpar en princip sedan lång tid tillbaka där vi deklarerar och betalar in särskild 
löneskatt på dels förändringen förmånsbestämda pensionen, dels skulden på premiebestämda 
pensionen och dels inbetalda pensioner och premier. Den tillämpade principen innebär att 
förbundet redovisar och betalar särskild löneskatt på pensionsavsättningen till Skatteverket 
tidigare än vad faktisk deklarationstidpunkt infaller. Av denna anledning har förbundet inte  
någon särskild löneskatt reserverad på bokförd pensionsavsättning och upplupen ålderspension 
i balansräkningen. Istället återfinns särskild löneskatt på det underlag som deklareras in till 
Skatteverket avseende pensioner för aktuellt räkenskapsår bokförd som en skatteskuld i 
årsbokslutet.  
 
 
Anläggningstillgångar 
I balansräkningen tas anläggningstillgångar upp till anskaffningsvärde efter avdrag för plan-
enliga avskrivningar. Avskrivningarna sker linjärt, dvs. med lika stort belopp varje år.  
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. För tillgångar där 
nyttjandeperioden styrs i avtal (t ex leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden 
som avskrivningstid. 
Korttidsinventarie med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier av mindre värde, 
max ett prisbasbelopp, kostnadsförs direkt. 
 
Upplupna intäkter 
Denna redovisning för VA och Återvinningen baseras på upplupna men ännu ej fakturerad 
förbrukning och hämtas från debiteringssystemet Future. 
 
Redovisning av VA-verksamhet 
Från och med 2007 krävs att VA-verksamheten särredovisas, huvudsakligen för att se till att av-
giften inte blir för hög med tiden. VA-verksamheten har egen verksamhetskod, vilket innebär att 
resultatposter enkelt kan plockas ut. I och med att förbundet inte äger anläggningarna så har 
inte verksamheten en egen balansräkning. 
 
Anslutningsavgifter 
VA-anslutningsavgifter redovisas som intäkt i resultaträkningen. 
 
Intern redovisning 
Personalomkostnadspålägget följer Sveriges  Kommuner och Regioners rekommendation. 
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BALANSRÄKNING 
 

 
 
 
 

(Belopp i  tkr)
Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 13 2 878 3 234
Summa anläggningstillgångar 2 878 3 234

Omsättningstillgångar
Lager
Materialförråd 407 350

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 14 80 668 38 237
Övriga fordringar 15 3 543 13 087
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 31 755 35 065
Summa kortfristiga fordringar 115 966 86 389

Kassa och bank 19 0 685
Summa omsättningstillgångar 116 373 87 424

Summa tillgångar 119 251 90 658

Eget kapital och skulder
Eget kapital 11,17
Ingående eget kapital 0 -1 989
Årets resultat 5 411 -3 757
Balanserat resultat 5 411 -5 746

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 23
Checkräkningskredit 18 1 753 0
Summa långfristiga skulder 1 753 23

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 56 835 49 909
Övriga skulder 20 29 045 22 807
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 26 207 23 665
Summa kortfristiga skulder 112 087 96 381

Summa eget kapital och skulder 119 251 90 658

Poster inom linjen
Ställda säkerheter INGA INGA
Ansvarsförbindelser INGA INGA
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KASSAFLÖDESANALYS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Belopp i  tkr)   --2020-12-31  --2019-12-31

Rörelseresultat 24 663 9 393
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier -695 -270
Avskrivningar 1 263 1 375

25 231 10 498

Erhållen ränta 369 333
Erlagd ränta/kapitalkostnad -19 621 -15 473

-19 252 -15 140
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 5 979 -4 642

Förändring av rörelsekapital
Ökning/Minskning av fordringar -29 577 -2 422
Ökning/Minskning av lager -57 -75
Ökning/Minskning av leverantörsskulder 6 926 7 805
Ökning/Minskning av övriga korta skulder 8 780 379

-13 928 5 687

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 949 1 045

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -907 -1 369
Försäljning av inventarier 695 270
Kassaflöde från investeringsverksamheten -212 -1 099

Finansieringsverksamhet
Reglering av resultat 5 746 1 989
Förändring av utnyttjad checkräkningskredit 1 753 -1 110
Förändring av långfristig skuld -23 -140
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 476 739

Ökning/Minskning av likvida medel -685 685
Likvida medel vid årets början 19 685 0
Likvida medel vid periodens slut 19 0 685
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NOTER FÖR DEN SAMLADE VERKSAMHETEN 
Årsredovisningen är upprättad enligt Lagen om kommunal boföring och redovisning 2018:597 
samt god redovisningssed i kommuner, landsting och kommunalförbund. 

Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde om ej annat framgår.                                       
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. 

 

(Belopp tkr) 2020 2019
Not 1 Kommunbidrag

Hällefors driftbidrag 16 342 15 954
Hällefors investering 12 254 10 799
Lindesberg driftbidrag 59 088 58 141
Lindesberg investering 48 693 47 709
Ljusnarsberg driftbidrag 10 461 10 355
Ljusnarsberg investering 14 037 15 364
Nora driftbidrag 21 669 20 232
Nora investering 41 024 30 617
Summa 223 568 209 171

Not 2 Konsumtionsintäkter
Hällefors 30 075 28 914
Lindesberg 65 555 61 522
Ljusnarsberg 24 974 25 157
Nora 30 933 28 926
Summa 151 537 144 519

Not 3 Övriga intäkter
Återbetalning Fora 0 0
Skogsprodukter 901 582
Skrot 1 052 1 736
Destruktionsavgifter 509 671
Anslutningsavgifter 10 303 6 802
Lönebidrag 5 592 8 783
Sålda tjänster och övrigt 15 507 18 339
Summa 33 864 36 913

Not 4 Kostnader anläggningstillgångar, entreprenad, bidrag
Inköp av anläggnings- och underhållsmatr -41 809 -39 118
Bidrag -200 -202
Entreprenader och köp av verksamhet -119 229 -162 855
Konsulttjänster -49 586 -10 436
Summa -210 824 -212 611

Not 5 Upplysning om revisionskostnad
Kostnad för räkenskapsrevision 100 100
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av
bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
Den totala kostnaden uppgår ti l l  100 tkr för 2020, varav kostnad för 
sakkunnigt biträde uppgår ti l l  85 tkr

Not 6 Övriga verksamhetskostnader
Lokalhyror -3 721 -3 338
Hyra/leasing -4 228 -3 945
Elkostnad -15 625 -19 445
Bränsle, energi och vatten -2 410 -2 834
Förbrukningsinventarier och material -6 148 -6 180
Försäkringskostnader -1 577 -1 732
Övriga verksamhetskostnader -16 962 -13 635
Summa -50 671 -51 109
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(Belopp tkr) 2020 2019
Not 7 Personal

Medelantal anställda
Kvinnor 107 112
Män 113 116
Totalt för förbundet 220 228
Löner och ersättningar
Direktion -420 -497
Övriga anställda -84 199 -85 641
Summa -84 619 -86 138
Sociala kostnader
Pensionskostnader övriga anställda -5 577 -6 128
Övriga sociala kostnader -26 257 -27 874
Summa -31 834 -34 002

Not 8 Avskrivningar på anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan -1 263 -1 408
Avskrivningar görs med följande procentsats:
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 10-20% 10-20%
Avskrivningar framgår av not 13.

Not 9 Finansiella intäkter
Räntor på kundfordringar 175 133
Övriga finansiella intäkter 194 200
Summa 369 333

Not 10 Finansiella kostnader
Räntekostnader -36 -61
Kapitalkostnader kommun -19 585 -15 412
Summa -19 621 -15 473

Not 11 Årets resultat av avgiftsfiansierade verksamheter
Resultaten för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i  resp
medlemskommuns årsredovisning.

Not 12 Reglering av resultat
Reglering mot kommunerna av 2019 års resultat av de skattefinansierade
verksamheterna.

Not 13 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 30 888 30 916
Årets anskaffning 907 1 369
Årets försäljning 0 -1 397
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 31 795 30 888
Ingående avskrivningar -27 653 -27 677
Årets avskrivningar -1 263 -1 407
Årets försäljning, ackumulerad avskrivning 0 1 397
Utgående ackumulerade avskrivningar -28 916 -27 687
Utgående planenligt restvärde 2 879 3 201
Genomsnittlig nyttjandeperiod 5 5

Not 14 Kundfordringar
Kundfordringar konsumtionsdebiteringar 16 018 17 230
Kundfordringar övrig fakturering 64 650 21 007
Summa 80 668 38 237
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(Belopp tkr) 2020 2019
Not 15 Övriga fordringar

Skattekonto 464 2 672
Momsfordran 3 072 2 653
Avräkning medlemskommuner 0 7 762
Övriga fordringar 7 0
Summa 3 543 13 087

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna intäkter 28 260 29 887
Förutbetalda försäkringar 910 606
Övriga förutbetalda kostnader 2 585 3 594
Summa 31 755 34 087

Not 17 Eget kapital
Ingående eget kapital -1 989
Årets resultat 5 411 -4 734
Summa 5 411 -6 723

Not 18 Checkräkningskredit
Beviljad limit 15 000 15 000
Utnyttjad kredit 1 753 0

Not 19 Likvida medel
Kassa och bank 0 685
Belopp vid årets slut 0 685

Not 20 Övriga skulder
Momsskuld 9 721 4 284
Personalens skatter mm 4 721 5 473
Pensionsskuld 13 465 12 909
Avräkning medlemskommuner 1 112 0
Kortfristig del av långa skulder 23 139
Övriga kortfristiga skulder 3 2
Summa 29 045 22 807

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupen semesterlön 7 891 8 171
Förutbetald intäkt 1 245
Övriga upplupna kostnader 18 315 15 248
Summa 26 207 23 664

Not 22 Avsättning för pensioner och andra förpliktelser
Ingående avsättning 9 202 8 582
Nyintjänad pension, varav
- förmånsbestämd ålderspension 580 504
- särskild ålderspension 0 0
- efterlevande pension 0 0
- övrigt 0 0
Ränte- och basbeloppsuppräkning 253 278
Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0
Pension till efterlevande 0 0
Övrig post -28 -3
Förändring löneskatt 0 0
Årets utbetalning -173 -158
Utgående avsättning 9 834 9 202

Pensionsskuld avseende upplupen ålderspension 3 631 3 707
Aktualiseringsgrad 100% 100%
Antal anställda med rätt ti l l  visstidspension 0 0

Antal förtroendevalda med rätt til l  visstidspension enl. PBF 0 0

Antal förtroendevalda med rätt til l  omställningsstöd enl. OPF-KL 0 0
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DRIFTREDOVISNING 
Gemensamma verksamheter 

 
Projektenheten har börjat tidsredovisat mer än tidigare vilket innebär förbättringar i utfallet mot budget.  

Praktikenheten visar på underskott då pandemin påverkat hur många personer med anställningsstöd man 
haft möjlighet att ta emot. 

 

Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI) 

Gata 

 

Generellt: P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 3 300tkr under 
budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, 
grusning, asfaltering samt byte av vägtrummor. 

Hällefors: P g a den varma, snöfattiga vintern har vinterväghållningen förbrukat under budget. Del av 
dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning samt 
asfaltering av Hammargatan. P g a brist på entreprenörer, blev inte alla planerade jobb utförda. 
Överskottet beror delvis på att vi reserverat pengar för ev vinterväghållning i november och december. 

Lindesberg: P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 2000tkr under 
budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med reparationer på 
broar och vägtrummor för ca 1,4 miljoner. Överskottet beror delvis på att vi reserverat pengar för ev 
vinterväghållning i november och december. 

Ljusnarsberg: P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 300tkr under 
budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med uppgrusning, 
förstärkning av vägar, samt väghyvling i Ställdalen och Bångbro för ca 100tkr. Överskottet beror delvis på 
att vi reserverat pengar för ev vinterväghållning i november och december. 

Nora: P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 800tkr under budget 
(inkl 300tkr höjd vinterbudget för 2020). 500tkr fördelas utifrån beslut från Direktionen med renovering 
parkering Coop samt renovering vägräcke Lerkesån/Digerberget. Åtgärder för vinterbudget blev dyrare 
än beräknat. 

Gemensamt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto
Direktion 0 600 -600 0 668 -668 0 683 -683
Revision 0 397 -397 0 400 -400 0 474 -474
Stab 24 858 23 160 1 698 22 915 20 003 2 912 61 459 60 262 1 197

Projektenheten 3 943 4 131 -188 2 500 4 344 -1 844 0

Praktikenheten 5 414 5 927 -513 2 065 2 065 0 7 778 7 818 -40
Summa 34 215 34 215 0 27 480 27 480 0 69 237 69 237 0

Bokslut 2020 Budget 2020 Bokslut 2019

Gata Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto
Gemensamt 32 102 32 102 0 29 892 29 892 0 7 978 7 978 0
Hällefors 8 182 6 675 1 507 7 239 7 239 0 9 814 10 706 -893
Lindesberg 24 594 22 144 2 450 18 049 18 049 0 24 256 27 234 -2 978

Ljusnarsberg 6 204 5 834 370 5 438 5 438 0 8 920 9 767 -847

Nora 9 112 9 023 89 8 049 8 049 0 10 975 11 933 -958
Summa 80 194 75 778 4 416 68 667 68 667 0 61 944 67 619 -5 675

Bokslut 2020 Budget Bokslut 2019
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Park 

 

Hällefors: Har utförts enligt plan. 

Lindesberg: Har utförts enligt plan, inga större avvikelser. 

Ljusnarsberg: Underskottet beror till största del på att vi tagit hand om en större mängd riskträd än 
beräknat. 

Nora: Underskottet beror till största del på att vi tagit hand om en större mängd riskträd samt sjuka träd 
(almsjukan) och stubbfräsning än beräknat. 

 

Idrott 

 

Hällefors: Har haft större kostnader än beräknat, p g a skadegörelse och klotter på badplatsernas 
byggnader. 

Lindesberg: Har utförts enligt plan. 

Ljusnarsberg: Utfört enligt plan, inga större avvikelser. 

Nora:  Utfört enligt plan, inga större avvikelser. 

 
 

 

 

 

Park Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto
Gemensamt 4 253 4 253 0 3 377 3 377 0 2 906 2 906 0
Hällefors 2 491 2 281 210 2 291 2 291 0 2 576 2 465 111
Lindesberg 9 599 9 467 132 10 802 10 802 0 9 987 9 275 712

Ljusnarsberg 2 099 2 439 -340 1 816 1 816 0 1 905 1 941 -36

Nora 3 885 3 970 -85 3 720 3 720 0 3 410 3 476 -66
Summa 22 327 22 410 -83 22 006 22 006 0 20 783 20 062 721

Bokslut 2020 Budget Bokslut 2019

Idrott Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto
Gemensamt 2 038 2 038 0 1 604 1 604 0 2 158 2 158 0
Hällefors 251 320 -69 251 251 0 249 275 -27
Lindesberg 10 767 10 930 -163 9 368 9 368 0 9 894 11 227 -1 333

Ljusnarsberg 610 565 45 584 584 0 573 672 -99

Nora 1 630 1 414 216 1 673 1 673 0 1 485 1 750 -265
Summa 15 296 15 267 29 13 480 13 480 0 14 360 16 083 -1 724

Bokslut 2020 Budget Bokslut 2019
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Avdelning Lokal- och Miljöservice (LMS) 

 

Gemensamt:  Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till corona, en del 
av detta ersätts av staten. Ökad förbrukning och kostnad för städmaterial i alla kommuner med undantag 
av Lindesberg, där fanns ett större lager av material sedan tidigare år och nedstängningen av Lindeskolan 
under del av våren påverkade materialåtgången. Det stängdes verksamheter i de andra kommunerna 
också men av mindre karaktär och som gav mindre effekt.  

Hällefors: Avvikelse ca 90tkr på intäkter, driftbidrag. Ingen större påverkan på kostnadssidan p g a 
pandemin. 

Lindesberg: I Lindesberg fanns ett större lager av material sedan tidigare år och nedstängningen av 
Lindeskolan under del av våren påverkade materialåtgången, dessutom ersattes en del av materialet av 
staten. Lägre personalkostnader ca 500tkr (bl a ersättning för sjuklön), lägre maskinkostnader ca 200tkr. 

Ljusnarsberg: Avvikelser på kostnadssidan som är relaterade till corona, men delar ersattes av staten. 
Utökning av driftbidrag under året p g a utökning verksamhet. 

Nora: Avvikelser på kostnadssidan som är relaterade till corona, en del av detta ersätts indirekt via staten, 
men ändå högre materialkostnader med ca 100tkr. Lönekostnader ca 300tkr lägre, delvis beroende på 
ersättning av sjuklön. 

 
Avdelning Avfall och Återvinning 

 

Generellt: Pandemin har generellt påverkat kostnaderna för flis, behandlingsavgifter, transporter och 
containrar för återvinningstationerna. Förväntningen på återvinningscentralerna var att besökstrycket 
och inlämningen av material skulle sjuka under hösten, det höga besökstrycket har dock fortsatt hela 
2020. Förbränningsskatten som infördes april 2020 har påverkat kostnaderna med totalt ca 530tkr. 

Hällefors: Intäktssidan visar ca 150tkr lägre intäkter på skrot. Kostnadssidan visar ökade kostnader med 
420 tkr mot budget p g a ökade kostnader på flis, behandlingsavgifter, transporter och containrar på 
återvinningstationerna p g a pandemin. Ökade kostnader beror även på förbränningsskatten. 

 

Lokalvård Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto
Gemensamt 3 993 3 993 0 3 696 3 696 0 3 352 3 352 0
Hällefors 7 368 7 432 -64 7 457 7 457 0 6 895 6 882 13
Lindesberg 24 768 23 949 819 24 803 24 803 0 24 687 23 614 1 073

Ljusnarsberg 3 630 3 557 73 3 535 3 535 0 3 500 3 611 -111

Nora 9 526 9 307 219 9 378 9 378 0 8 773 8 817 -44
Summa 49 285 48 238 1 047 48 869 48 869 0 47 207 46 276 931

Bokslut 2020 Budget Bokslut 2019

Återvinning Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto
Gemensamt 12 456 12 456 0 11 450 11 450 0 11 404 11 404 0
Hällefors 9 278 9 770 -492 9 350 9 350 0 9 336 9 717 -381
Lindesberg 23 549 25 891 -2 342 23 300 23 300 0 22 749 24 715 -1 966

Ljusnarsberg 7 354 7 919 -565 7 550 7 550 0 7 455 7 969 -514

Nora 10 629 11 437 -808 10 530 10 530 0 10 394 11 009 -615
Summa 63 266 67 473 -4 207 62 180 62 180 0 61 339 64 814 -3 476

Bokslut 2020 Budget Bokslut 2019
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Lindesberg: Intäktssidan visar ett överskott på 249tkr. Återvinningen har fått ca 300tkr lägre intäkter än 
budgeterat på skrot, ca 400tkr lägre intäkter för LIBO och ca  300tkr högre intäkter för 
mottagningsavgifter. Återvinningen har även haft fler slamtömningar som medfört högre intäkter (och 
kostnader).   

Kostnadssidan visar ett underskott på  ca 2,6mkr jämfört mot budget. Återvinningen har ökade kostnader 
på ca 1,2mkr mot föregående år för flis, behandlingsavgifter, transporter och containrar p g a pandemin . 
Det har även skett en ökning av kostnader för slam- och avfallshämtning samt reperation och underhåll av 
ÅVC i Södra måle. Ökade kostnader beror även på förbränningsskatten. 

Ljusnarsberg: Intäktssidan visar ett underskott på 196tkr jämfört med budget p g a skrot och lägre 
intäkter i och med förändringar i avfallsabonnemang.  

Kostnaderna visar ett underskott på 369tkr jämfört med budget, vilket beror på ökade kostnader för flis, 
behandlingsavgifter, transporter och containrar på återvinningstationerna p g a pandemin . Återvinningen 
kan också se ökade kostnader för slam- och avfallshämtning samt ökade kostnader p g a 
förbränningsskatten. 

Nora: Intäktssidan visar ca 200tkr lägre än budgeterat på skrot och ca 200tkr högre intäkter för 
mottagningsavgifter samt konsumtionsavgifter, vilket gör att de totala intäkterna i stort följer budget.  

Kostnaderna går över budget 907tkr. Kostnadssidan har ökade kostnader för flis, behandlingsavgifter, 
transporter och containrar på återvinningsstationerna p g a pandemin . Återvinningen kan också se ökade 
kostnader för slam- och avfallshämtning samt ökade kostnader p g a förbränningsskatten. 

 

Avdelningen Vatten och Avlopp (VA) 

 

Generellt: I samtliga kommuner är intäkterna högre än budgeterat. Detta beror delvis på ökad försäljning 
av vatten samt anslutningsavgifter. 

Hällefors: Intäktssidan visar ett överskott på ca 1,6mkr p g a ökad förbrukning samt intäkter för externa 
utredningar (Lake resort och Silvergruvan) som genererat ca 200tkr mer i intäkter. Kostnadssidan följer 
budget. 

Lindesberg: Intäktssidan visar ett överskott på ca 1,2mkr vilket delvis beror på ökad förbrukning, ökade 
intäkter från mottagningsavgifter för tömning av enskilt avlopp samt bidrag från Länsstyrelsen på 405tkr 
mm. Kostnadssidan visar ett underskott på ca 1,7mkr p g a ökade underhållskostnader. 

Ljusnarsberg: Intäktssidan visar ett litet överskott på ca 300tkr, detta beror främst på tillkommande 
anslutningsavgifter. Kostnadssidan visar ett litet underskott på ca 200tkr. 

Nora: Intäktssidan visar ett överskott på ca 2,3mkr p g a ca 2,5mkr mer i anslutningsavgifter samt mindre 
i förbrukningsavgifter. Kostnadssidan visar ett underskott på ca 1,8mkr p g a lägre budgeterade 
kapitalkostnader. 
 
 
 

VA Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto
Gemensamt 24 492 24 492 0 22 285 22 285 0 25 177 25 177 0
Hällefors 22 712 20 659 2 053 21 080 20 480 600 21 066 22 897 -1 830
Lindesberg 49 590 48 133 1 457 48 425 46 425 2 000 49 023 49 431 -408

Ljusnarsberg 19 201 18 749 452 18 925 18 925 0 18 904 20 639 -1 735

Nora 25 011 23 607 1 404 22 725 21 725 1 000 21 007 21 271 -265
Summa 141 006 135 640 5 366 133 440 129 840 3 600 135 177 139 415 -4 238

Bokslut 2020 Budget Bokslut 2019
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INVESTERINGSREDOVISNING 
Avdelning Gata/Park/Idrott 
Gata 

 

Investeringsredovisning Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Beslutad    

tot. budget
Ack. utfall Avvikelse Budget 2020

Utfall         
2020

Avvikelse 
2020

Kommentar

Hällefors kommun 6 592 5 947 645
Trafiksäkerhetsåtgärder 350 141 209 Har gjorts tillsammans med 

tillgänglighetsanpassning. 
Tillgänglighetsanpassning 600 599 1 Har gjorts tillsammans med 

trafiksäkerhetsåtgärder. 
Reinvestering gatubelysning 1 000 762 238 Önskat ombudgetering.  Flerårsprojekt, 

inväntat ny upphandling för bättre pris på 
armaturer.

Ombyggnad gator med VA 2 250 2 031 219 Enligt plan
Proj GC-väg Finnbergsväg 624 726 -102 Kostnaderna blev högre än kalkylen
Planerat underhåll gata 1 688 1 688 0 Enligt plan
Projektering GC-väg 
Schillingvägen

80 80 Inväntar beslut och dialog om vad som ska 
göras

Lindesbergs kommun 0 0 0 15 700 8 149 7 551
Gröna Bron (90086) 9 850 1 411 8 439 Ombudgetering, arbetet fortsätter 2021.
Gullblankavägen, bro(90086) 150 148 2 Enligt plan

Trafiksäkerhetsåtgärder 
(90050)

100 560 -460 Här fanns även en ombudgetering från 2019

Tillgänglighetsanpassning 
(90080)

400 399 1 Enligt plan

Beläggning (90084) 1 700 1 700 0 Enligt plan
Ombyggnad med VA (90074) 2 500 2 494 6 Enligt plan

Reinvestering Ramsberg 
belysning

1 000 1 437 -437 Flerårsprojekt

Tillväxt 0 0 0 6 800 4 863 1 937
Vändplan Guldsmedshyttan 
(90064)

4 200 2 957 1 243 Ombudgetera till 2021

Lindesjön Runt (92710) 400 391 9 Enligt plan
Exploateringsmark Frövi 
90071)

2 200 1 515 685 Enligt plan

0
Ljusnarsbergs kommun 0 0 0 4 640 2 555 2 085
Sandficka Bångbro 150 191 -41 Dyrare entreprenadkostnad än beräknat.
Reinvestering Gatubelysning 1 040 903 137 Önskar ombudgetering

Ombyggnad gator med VA 500 401 99 Enligt plan
Trafiksäkerhetsåtgärder 500 540 -40 220 tkr till som är ombudgeterat från 2019
Beläggning 500 500 0 Enligt plan
Investering gatubelysning 700 20 680 Ombudgetera. Flerårsprojekt, inväntat ny 

upphandling för bättre pris på armaturer.
Broåtgärder 1 250 0 1 250 500tkr till som är ombudg från 2019, ombudg 1 

750tkr, inväntar beslut på bro Hörken

Nora kommum 0 0 0 8 285 6 205 2 080
Gatuombyggnad i samband 
med VA

2 500 1 737 763 Utfört en. Plan. Flerårsprojekt som ej är 
färdigställt med asfaltering.

Busshållsplats Järntorget 1 635 1 921 -286 Tillkommande kostnader utöver kalkyl på bl.a 
planteringar

Arne P:s Gata 150 330 -180 Högre material och entreprenadkostnader än 
beräknat.

Reinvestering gatubelysning 1 000 805 195 Önskas ombudgetering.  Flerårsprojekt, 
inväntat ny upphandling för bättre pris på 
armaturer.

Beläggning 1 000 1 000 0 Enligt plan
Upprustning broar 2 000 412 1 588 Planerat utbyte av vägtrumma Lerkesån 

framflyttat till 2021. Önskar ombudgetera.
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Park 

 
 

Idrott 

 

Investeringsredovisning Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Beslutad    

tot. budget
Ack. utfall Avvikelse Budget 2020

Utfall         
2020

Avvikelse 
2020

Kommentar

Hällefors kommun 0 0 0 4 042 1 032 -52
Allé RV 63 250 300 -50 Entreprenaden blev dyrare än kalkylen.
Lekplats Kyllervägen 500 500 0 Enligt plan
Gångväg Kyllervägen 230 232 -2 Enligt plan

Lindesberg 3 062
Lekplatser (93044) 300 276 24 200tkr flyttat till Flugparken
Flugparken (90108) 2 062 2 420 -358 Högre entreprenadkostnad än beräknat, 

samt ÄTA-arbeten.
Park Vibyn Etapp 2 (93536) 200 265 -65 Högre kostnader än kalkylerat.
Frövi Strandpromenad (90094) 100 111 -11 Ombudgeterat från 2019

Park Tivoliplan (90095) 400 400 Ombudgeterat från 2019, önskas 
ombudgetering till 2021

Ljusnarsbergs kommun 0 0 0 700 611 89
Allmänna lekplatser 500 500 0 Enligt plan. 30+36tkr till som är 

ombudgeterat från 2019
Parkutrustning, stenläggning, 
plantering mm

200 111 89 Enligt plan

0

Nora kommun 0 0 0 690 64 626
Strandpromenaden 600 64 536
Förlängning Strandpromenad 40 40

Förlängning å-promenad till 
kärleksstigen

50 50

Strandskoning Strandpromenad 0 0 0

Investeringsredovisning Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Beslutad    

tot. budget
Ack. utfall Avvikelse Budget 2020

Utfall         
2020

Avvikelse 
2020

Kommentar

Hällefors kommun 0 0 0 50 0 0
Bänkar och bord Sången 50 0 0 Ej utfört.

Lindesberg 0 0 0 1 500 1 319 181
Fellingsbrobadet proj 
(93542)

100 96 4 Enligt plan

Vattenledning Råssvallen 
(93539)

100 154 -54

Smedvallen Vedevåg (93541) 100 66 34

Ismaskin (93538) 600 600 0 Enligt plan
Fritidsbyn (93046) 200 169 31
Badbryggor (93026) 200 100 100
Råssvallen (93537) 100 134 -34
Akut underhåll (93043) 100 100

Ljusnarsbergs kommun 0 0 0 300 276 24
Djäkensbadet ramp och dörr 200 225 -25 Enligt plan

Dagvattenbrunn Olovsvallen 30 40 -10 Något dyrare än kalkyl

Ytterdörr Olovsvallen 40 0 40 Klar, kostnaden har felaktigt hamnat på 
Bryggor Sågdammen 30 11 19 Enligt plan

Nora kommun
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Avdelning Avfall och Återvinning 
Inga investeringar 

Avdelning Vatten och Avlopp 

 
fortsättning… 
 

Investeringsredovisning Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Beslutad    

tot. budget
Ack. utfall Avvikelse Budget 2020

Utfall         
2020

Avvikelse 
2020

Kommentar

Hällefors kommun 0 0 0 14 500 5 229 9 271
Sikfors Överföringsledning 7 000 413 6 587 Åtgärda föreläggande överföringsledning. 

Projektering 2020. Försenad pga 
markägarfrågor, skjuts till 2021.

Ledningsförnyelse infodring 3 500 2 056 1 444 Reliningar av befintliga ledningar. 
Fortsätter 2021 pga personalbrist.

Älvestorps RV 4 000 2 760 1 240 Föreläggande. Nytt minireningsverk. 
Fortsätter 2021 pga leverantörsbyte.

Lindesbergs kommun 65 975 26 989 38 986 41 495 26 007 15 488
Ramsbergs VV (91037) 3 000 1 583 1 417 Ombyggnation/reparation av befintligt 

vattenverk. Pågår, kommer fortsätta 2021, 
försenad projektering pga covid-19.

Pumpstation Prästbron 
etapp 1 (91049)

3 000 2 991 9 Köp av pumpstation samt tillhörande 
ledningsarbeten. Klart.

Säkerhet vattenverk (91037) 1 500 1 705 -205 Stängsel och grindar runt reningsverken. 
Klart.

Gamla Vibyn (91024) 4 600 2 580 2 020 4 235 2 219 2 016 Utökning av verksamhetsområde. Pågår, 
kommer fortsätta 2021, försenad pga 
covid-19.

Vattenkiosk Lindesberg 
(91023)

1 000 974 26 Vattenkiosk. Klart.

Idrottsvägen Fellingsbro 
(91058)

3 500 2 795 705 Förnyelse av VA-ledningar. Klart.

Öskeviks RV (91022) 3 000 2 561 439 2 925 2 488 437 Föreläggande. Minireningsverk. Skjuts till 
2021 pga leverantörsbyte.

VA-förnyelse Kristinav 
Lindesberg (91057)

500 124 376 Projektering VA och gata, kommer 
fortsätta 2021.

Fellingsbro RV (91037) 600 664 -64 470 536 -66 Renovering av skrapor. Klart.
Mårdshyttans RV (91022) 3 000 2 532 468 2 000 1 531 469 Minireningsverk klart. 

Ledningsnätsåtgärder kommer fortsätta 
2021.

Gusselby 
verksamhetsområde (91056)

6 000 70 5 930 3 000 70 2 930 Anslutning av fastigheter till 
spillvattennätet. Fördröjning pga 
tillståndsansökningar, projektet beräknas 
bli klart 2021. 

Överföringsled. Löa-
Vasselhyttan (91028)

8 000 1 961 6 039 6 528 489 6 039 Överföringsledning från Vasselhyttans vv 
till Löa, för att bygga bort Löa vv. Pågår, 
kommer fortsätta 2021 pga 
markägarfrågor. 

Kvalitetshöjande åtgärder 2 500 2 641 -141 Reliningar av befintliga ledningar och 
brunnar. Klart.

Ombyggnad Lindesbergs RV 
(91029)

2 127 746 1 381 Projektering, asfaltering, skärmtak och 
portar. Pågår, kommer fortsätta 2021.

Folkestorp etapp 2 (91050) 2 775 3 517 -742 1 500 2 100 -600 Utbyte av befintlig vatten- och 
spillvattenledning. Klart, gått över budget 
pga sämre skick på ledningar än förväntat.

Pumpstationer Lindesberg 
(91037)

1 710 1 077 633 Ombyggnationer av pumpstationer. 
Pågår, kommer fortsätta 2021.

Reservvattenledning Linde-
Nora etapp 3 (91016)

38 000 13 102 24 898 2 000 1 937 63 Reservvattenledning. Pågår, projektet 
beräknas bli klart 2022. 
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…fortsättning VA 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Investeringsredovisning Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Beslutad    

tot. budget
Ack. utfall Avvikelse Budget 2020

Utfall         
2020

Avvikelse 
2020

Kommentar

Ljusnarsberg kommun 3 100 5 886 -2 786 9 425 9 394 31
Ställdalen-Högfors etapp 3 4 325 2 106 2 219 Överföringsledningar vatten. Ledningar i 

etapp 3 klara, tryckstegringstation 
kvarstår pga markägarfrågor därav lägre 
utfall än budgeterat.

Finnhyttans VV 2 000 1 407 593 Ombyggnation av maskinutrustning. Klart.
Reservvatten Sundet 3 100 5 886 -2 786 3 100 5 881 -2 781 Reservvattentäkt. Sjöledning klar, ökade 

kostnader beror främst på åtgärder av 
befintlifga ledningar.

Nora kommun 172 000 35 656 136 344 39 800 34 552 5 248
Orica omläggning spillvatten 
(92616)

600 592 8 Omläggning spillvatten. Klart.

Säkerhet VV (92606) 800 416 384 Nytt stängsel/grindar till Stribergs vv och 
Nora rv. Klart.

Nora RV  (92600) 150 000 29 650 120 350 35 000 29 650 5 350 Nytt reningsverk. Projektet beräknas bli 
klart 2022. Följer betalningsplan, lägre 
utfall än budgeterat 2020 beror främst på 
försening av projektering.

Tackjärnsgränd (92615) 2 400 3 040 -640 VA-omläggning. Klart, ökade kostnader 
beror främst på sprängning av berg.

VA-ledn Nora-Linde Etapp 3 
(92609)

22 000 6 006 15 994 1 000 854 146 Reservvattenledning. Pågår, projektet 
beräknas bli klart 2022. 
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FÖRKORTNINGAR  
 

 
 
 

Anläggningstillgångar Kortfristiga skulder
Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav. Lån och skulder som förfaller inom ett år från

bokslutdagen
app
Applikationsprogram som kan laddas ned till Långfristiga skulder
ex vis mobiltelefon. Skulder som har längre löptid än ett år från

bokslutsdagen.
APT
Arbetsplatsträff, regelbundet möte för information NKI
och dialog mellan medarbetare och chef. Nöjd-Kund-Index.

Avgiftsfinansierad verksamhet NSI-direktiv
Verksamhet som helt finansieras genom taxa (Network and Information Security) ställer krav på 
som betalas av abonnenter. säkerhet i nätverk och informationssystem. Trädde

i kraft 2018 i hela EU.
Avskrivningar
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars Omsättningstillgångar
värde. Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.

Balansräkning Partneringsavtal
Visar vilka tillgångar som finns den 31 december. Strukturerad samverkansform där nyckelaktörer
Balansräkningen visar hur tillgångarna har samarbetar för projektets bästa  i öppen dialog och
finansierats, med skulder och eget kapital. transparant arbetsmiljö. Partnering bygger på full-

ständig ärlighet och öppenhet mellan parterna.
Eget kapital
Eget kapital består av ingående eget kapital och Resultaträkning
årets resultat (över-/underskott). Visar periodens resultat. Periodens intäkter

minus periodens kostnader inkl avskrivningar
e-tjänst utgör förändringen av eget kapital.
Elektronisk tjänst som används för att uträtta
ärenden hos företag eller myndighet via mobil- Skattefinansierad verksamhet
telefon eller dator. Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från

medlemskommunerna.
Förutbetalda intäkter
Intäkter erhållna före december men som avser SKR
efter december (skuld). Sveriges Kommuner och Regioner.

Förutbetalda kostnader SMS-tjänst
Kostnader betalda före december men som Short Message System, tjänst för korta textmed-
avser efter december delanden som sänds mellan mobiltelefoner.

HR Tillgångar
Human Resources - Personalenhet. Består av omsättningstillgångar och anläggnings-

tillgångar.
Kapitalkostnader
Internränta och avskrivningar. Upplupna intäkter

Intäkter erhållna efter augusti men som avser 
Kassaflödesanalys efter augusit (fordran)
Visar inbetalningar och utbetalningar under en
vald period. Upplupna kostnader

Kostnader betalda efter augusti men som avser 
KNÖL före augusti (skuld).
Kommunerna i norra Örebro län.
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SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRBUNDET 
BERGSLAGEN 
Revisionen 

 
 Till:  

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen  
 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige Nora kommun 
Kommunfullmäktige Lindesberg kommun 
Kommunfullmäktige Ljusnarsbergs kommun 
Kommunfullmäktige Hällefors kommun 

 
 

 

Granskning av bokslut och årsredovisning   

Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört granskning av förbundets 
årsredovisning. I granskningsarbetet har vi biträtts av konsulter från KPMG. 

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
de mål som förbundsdirektionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. 
Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och 
ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed. 

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska i budgeten anges finansiella mål och verksamhetsmål 
som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de av direktionen beslutade målen för den ekonomiska 
förvaltningen. 

Vår bedömning är att det finansiella målet avseende de skattefinansierade verksamheterna inte har 
uppnåtts 2020. Vad gäller det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna har 
vi inte kunnat bedöma om målet uppnåtts 2020 utifrån hur målet är formulerat. 

Vår bedömning är att utifrån hur de verksamhetsmässiga målen är formulerade och hur uppföljning 
sker kan vi inte bedöma måluppfyllelsen avseende målet gällande kompetensförsörjning på 
definierade bristtjänster.  

Vi vill framhålla vikten av att verksamhetsmålen är specifika och mätbara med tydliga indikatorer för 
måluppfyllelse. Vi vill även framhålla vikten av att verksamhetsmålen är kopplade till effektivitet och 
ändamålsenlighet i organisationen. 
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Revisorerna önskar att direktionen inkommer med kommentarer till rapporten senast 20 augusti 2021. 

Vi vill särskilt ha svar på följande: 

- Hur kommer förbundet att hantera de iakttagelser som noterats i rapporten? 

- Hur kommer förbundet arbeta med sina mål och mätbarheten i dessa? 

 
 

 
För revisionen                                     
                                

 

Gunilla Carlsson, ordförande 
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SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRBUNDET 
BERGSLAGEN 
Revisionen 
  

  

 
 

Revisorernas redogörelse 2020 
För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning ska granskas all verk-
samhet som bedrivs inom direktionens verksamhetsområde och då pröva om: 

 verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt 

 räkenskaperna är rättvisande 
 den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig 

För fullgörandet av uppdraget och som underlag till planerad revisionsinriktning har en 
väsentlighets- och riskbedömning gjorts. 
Revisorerna har under året granskat styrning och uppföljning av investeringar. 
För att kunna genomföra granskning utifrån God revisionssed i kommunal verksamhet har 
revisorerna tvingats ianspråkta medel utöver tilldelad budget. Detta efter att medel äskats 
men inte beviljats under ett flertal år då resultatet istället varit att revisorerna inte kunnat 
uttala sig i ansvarsfrågan. 2020 har revisorerna beslutat sig för att genomföra granskning i 
enlighet med God sed för att kunna uttala sig.   
Följande revisionsprojekt har genomförts under revisionsåret 2020 och efterhand 
överlämnats till respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna för kännedom. 
Nedan återges i sammanfattande form de iakttagelser som revisorerna gjort i de genomförda 
revisionsprojekten:  

 

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport 
per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.  
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  
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Resultaträkningen för rapportperioden visar ett överskott från de skattefinansierade 
verksamheterna på 8,2 mnkr. För år 2020 prognostiserar förbundet ett resultat för dessa 
verksamheter på -0,1 mnkr. Det innebär att det finansiella målet för de skattefinansierade 
verksamheterna sannolikt inte kommer att nås. 
Resultaträkningen för rapportperioden visar ett underskott från de avgiftsfinansierade 
verksamheterna på -7,3 mnkr. Helårsprognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna 
uppgår till 1,2 mnkr. Det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna 
är satt över tid, där tidsperspektivet är odefinierat. Någon bedömning av huruvida målet 
uppnås över tid eller ej görs inte i delårsrapporten. Vi vill rekommendera förbundet att 
definiera vilken tidsperiod som avses i resultatmålet för de avgiftsfinansierade 
verksamheterna i syfte att göra målet mätbart. Vidare vill vi även uppmärksamma förbundet 
om att det kan finnas behov av att bryta ner resultatmålet då det omfattar två separata 
verksamheter som i sin tur är uppdelade i fyra olika avgiftskollektiv. Varje avgiftskollektiv 
har särskilda ekonomiska förutsättningar beroende på bl.a. avgiftsnivåer, framtida 
investeringsbehov och historiska resultat. 
Förbundet har i sin budget för 2020 fastställt fem verksamhetsmål. I delårsrapporten anges 
att det för majoriteten av målen inte finns några aktuella mätvärden tillgängliga. I 
delårsrapporten görs således endast en bedömning av huruvida ett utav dessa mål kommer 
uppnås eller ej. Enligt förbundets bedömning kommer målet att uppnås. Vi har i vår 
granskning inte noterat något som strider mot förbundets bedömning. Vi noterar dock att det 
inte finns något definierat målvärde/utvärderingskriterium för ett utav de mål som 
direktionen fastställ. Det är således inte klarlagt hur målet ska mätas/utvärderas. 
För övrigt rekommenderar vi förbundet att se över sin princip avseende semesterlöneskulden 
i delårsbokslutet så den överensstämmer med gällande redovisningsregelverk. Vidare har vi 
även noterat det i delårsrapporten saknas en utvärdering/bedömning av huruvida god 
ekonomisk hushållning kommer att uppnås 2020.  
Av vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att kommunalförbundets resultat och 
ställning per 2020-08-31 inte i allt väsentligt är rättvisande.  
 
Granskning av styrning och uppföljning av investeringar 
Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört en granskning vad 
gäller förbundets rutiner och processer för styrning och uppföljning av investeringar. I 
granskningsarbetet har vi biträtts av konsulter från KPMG. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2020. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma förbundets styrning och uppföljning av 
investeringsprojekt för att bedöma om investeringsprocesserna och rutinerna är 
ändamålsenliga och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande. 
Granskningen visar att investeringsprocesserna och rutinerna i huvudsak är ändamålsenliga 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande. Det finns dock vissa åtgärder förbundet kan 
genomföra för att ytterligare öka ändamålsenligheten och stärka den interna kontrollen i 
samband med genomförande av investeringsprojekt där b.la. ekonomiska uppföljningsrutiner 
ingår. 
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Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi förbundet att:  
- Fullständigt dokumentera de rutiner och processer som i nuläget finns kopplat till 

investeringsprocessen och investeringar.  
- Analysera och dokumentera den underhållsskuld som finns vad gäller anläggningarna 

ytterligare.  
- Börja använda en projektmodul vad gäller förbundets investeringar.  
- I de fyra utvalda granskade investeringsprojekten har det funnits såväl ekonomiska, 

tidsmässiga som praktiska avvikelser. Vi vill i detta sammanhang påtala vikten av 
tillräckligt specificerade och detaljerade underlag som grund för de upphandlingar 
eller de avrop mot ramavtal som görs.  

- Det för samtliga projekt ska finnas såväl start-/slutrapport som investeringskalkyl-
projektbeskrivning. Vissa brister har konstaterats i samband med granskningen.  

- Vikten av tydliga och tillräckliga uppföljnings- och återrapporteringsrutiner för 
samtliga intressenter i respektive projekt. Detta för att samtliga intressenter tidigt i 
respektive projekts framskridande ska få kunskap om ev avvikelser.  

 
Granskning av förbundets nya organisation 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om den nya organisationen har fått de effekter 
som man förväntat sig innan omorganisationen.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att den nya organisationen i 
viss utsträckning har fått de effekter som man förväntat sig innan omorganisationen.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi direktionen att:  

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

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

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

 
Granskning av bokslut och årsredovisning   
Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört granskning av 
förbundets årsredovisning. I granskningsarbetet har vi biträtts av konsulter från KPMG. 
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som förbundsdirektionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räken-
skaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 
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Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat 
och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed. 
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska i budgeten anges finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma 
om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionen beslutade målen för den 
ekonomiska förvaltningen. 
Vår bedömning är att det finansiella målet avseende de skattefinansierade verksamheterna 
inte har uppnåtts 2020. Vad gäller det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade 
verksamheterna har vi inte kunnat bedöma om målet uppnåtts 2020 utifrån hur målet är 
formulerat. 
Vår bedömning är att utifrån hur de verksamhetsmässiga målen är formulerade och hur 
uppföljning sker kan vi inte bedöma måluppfyllelsen avseende målet gällande 
kompetensförsörjning på definierade bristtjänster.  
 
Samtliga revisionsrapporter har insänts under året för yttrande och finns tillgängliga i 
förbundets diarium. 
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Samhällsbyggnads-

förbundet Bergslagen har KPMG granskat kommunalförbundets 

årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Vårt uppdrag är att granska 

årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för 

revisionsberättelsen.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap 

bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 

direktionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är 

rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisning

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga 

felaktigheter. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet 

med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god 

redovisningssed, dock med vissa avsteg.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i 

granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger 

oss anledning att anse att lårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad 

i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Resultat 

Samhällsbyggnadsförbundet bedriver både skattefinansierade verk-

samheter och avgiftsfinansierade verksamheter åt förbundets medlems-

kommuner. Kommunalförbundets resultat för 2020 uppgår till 5,4 mnkr 

för de skattefinansierade verksamheterna och till 1,2 mnkr för de 

avgiftsfinansierade verksamheterna. 

Årets budgeterade resultat för de skattefinansierade verksamheterna 

var noll. Även avfallsverksamhetens budgeterade resultat var noll. VA-

verksamheten hade 2020 ett budgeterat resultat på 3,6 mnkr. 

Balanskravet bedöms uppfyllt för de skattefinansierade verksamheterna 

på totalnivå. 

Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige (direktionen) 

i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse 

för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 

årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige (direktionen) 

beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att det finansiella målet avseende 

de skattefinansierade verksamheterna inte har uppnåtts 2020. Vad 

gäller det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade 

verksamheterna är vår bedömning att det inte går att utvärdera 

måluppfyllelsen utifrån hur målet är formulerat. 

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att utifrån hur de verksamhets-

mässiga målen är formulerade och hur uppföljning sker kan vi inte 

bedöma måluppfyllelsen avseende målet gällande kompetens-

försörjning på definierade bristtjänster. 

Vi vill framhålla vikten av att verksamhetsmålen är specifika och 

mätbara med tydliga indikatorer för måluppfyllelse. Vi vill även framhålla 

vikten av att verksamhetsmålen är kopplade till effektivitet och 

ändamålsenlighet i organisationen.

Örebro 2021-04-01

Sofia Mårtensson

Auktoriserad revisor
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Bakgrund

1.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunalförbundets 

årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om 

kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i 

kommuner och regioner. Resultatet av vår granskning utgör underlag för 

revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 

ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), 

började gälla från och med 1 januari 2019.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida 

årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 

lagar och regler bygger på följande revisionskriterier: 

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag 

(LKBR)

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 

Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

• Interna regelverk och instruktioner

• Direktionens beslut

Vi har av de förtroendevalda revisorerna i Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för 

räkenskapsåret 2020. 

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 

direktionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
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Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR och Skyrev. 

Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen 

eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 

uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse

• Resultaträkning

• Balansräkning

• Kassaflödesanalys

• Noter

• Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen

• Intervjuer med berörda tjänstepersoner

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av direktionen 

beslutade målen

• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag

• Översiktlig analys av övriga poster
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse 

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, 

driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. I RKR:s rekommendation anges även ett antal obligatoriska huvudrubriker 

som ska finnas med i förvaltningsberättelsen. 

Vi har noterat att förbundets förvaltningsberättelse saknar några av de obligatoriska rubrikerna. Dock är vår bedömning att kommunalförbundets 

förvaltningsberättelse i allt väsentligt innehåller den obligatoriska informationen vilken preciseras i RKR R15 samt i LKBR. 

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i 

överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer.

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunalförbundets redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKR:s 

gällande rekommendationer.

Vår bedömning är att kommunalförbundet i huvudsak efterlever RKR:s rekommendationer, dock med vissa avsteg vilka kommenteras nedan.

Vi har noterat att avskrivningar på investeringar påbörjas först året efter anskaffningsår. Avskrivningar bör påbörjas den månad anläggnings-

tillgången tas i bruk. Vi bedömer dock inte att detta medfört något större resultatfel, men rekommenderar ändå förbundet att se över tillämpad 

princip. Noteringen kvarstår från föregående år.

Vi har noterat att förbundet använder sig av en annorlunda princip för redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader. Principen innebär att 

förbundet redovisar och betalar särskild löneskatt i förtid till Skatteverket. Vi rekommenderar att förbundet förändrar principen. Vi bedömer dock att 

årets kostnad i allt väsentligt är rättvisande. Noteringen kvarstår från föregående år.

I syfte att säkerställa att kommunalförbundet följer lag och rekommendationer samt att tillämpade redovisningsprinciper anges i årsredovisningen 

rekommenderar vi kommunalförbundet att årligen dokumentera en egen avstämning av tillämpade principer mot gällande rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen fortsättning
2.3 Balanskrav

Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av 

balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella 

negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om 

det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett 

negativt resultat enligt KL 8 kap 5 §. RKR har lämnat information om 

beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten 

till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen redovisar en bedömning av 

balanskravsresultatet för helåret i förvaltningsberättelsen.  

Notera att kommunalförbundets avgiftsfinansierade verksamheterna inte 

omfattas av balanskravet.

Redovisat balanskravsresultat omfattar förbundets skattefinansierade 

verksamheter inom de fyra medlemskommunerna. Resultatet inom de 

skattefinansierade verksamheterna kommer i enlighet med förbunds-

ordningen regleras med respektive medlemskommun och således 

tillgodoföras alternativt belasta respektive medlemskommuns resultat-

räkning.

Redovisat resultat för de skattefinansierade verksamheterna i kommunal-

förbundet uppgår totalt till 5,4 mnkr. Årets resultat efter balanskravs-

justeringar uppgår till 4,7 mnkr. Det innebär att förbundet bedöms klara 

kommunallagens krav på en ekonomi i balans 2020. 

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år eftersom 

ev. underskott uppkomna under tidigare år har reglerats med 

medlemskommunerna.

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta 

hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms 

uppfyllt. 

Avstämning mot kommunallagens balanskrav avseende 

förbundets skattefinansierade verksamheter 

2020

Årets resultat 5 411

Reducering av realisationsvinster -695

Återföring av realisationsförluster 0

Reducering av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4 716

Årets balanskravsresultat 4 716
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4 Bedömning av direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska 

personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta 

fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar ekonomin.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige (direktionen) i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse 

för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige (direktionen) 

beslutade målen.

I vår granskning av de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning följer våra kommentarer på efterföljde sidor.

Vi noterar att direktionen i årsredovisningen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning uppnås 2020.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.1 Finansiella mål

I den av direktionen fastställda budgeten för 2020 finns två finansiella målsättningar med betydelse för god ekonomisk hushållning, ett resultatmål 

avseende de skattefinansierade verksamheterna och ett resultatmål avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna. 

De skattefinansierade verksamheterna uppvisar ett positivt resultat för året. Resultatmålet om ett nollresultat för de skattefinansierade 

verksamheterna uppnås därför inte 2020.

Vad gäller de avgiftsfinansierade verksamheterna så redovisar återvinningen ett negativt resultat på -4,2 mnkr för 2020, vilket ska jämföras 

mot ett budgeterat nollresultat. VA-verksamheten redovisar samtidigt ett positivt resultat med 5,4 mnkr för 2020, vilket ska jämföras mot ett 

budgeterat resultat på 3,6 mnkr. 

Utifrån hur resultatmålet för de avgiftsfinansierade är formulerat är vår bedömning att det inte går att utvärdera måluppfyllelsen. Vi 

rekommenderar förbundet att tydliggöra resultatmålet för de avgiftsfinansierade verksamheterna i syfte att göra målet mätbart. Dels 

rekommenderar vi förbundet att bryta ned det allmänt formulerade resultatmålet till specifika resultatmål för respektive avgiftskollektiv. På så 

sätt kan resultatmålet formuleras mer stringent och anpassas efter respektive avgiftskollektivs ekonomiska förutsättningar. Vi 

rekommenderar även förbundet att definierar vilken tidsperiod som avses i syfte att göra målet mätbart. 

Mål fastställda av direktionen Måltal Utfall Förbundets bedömning 

av måluppfyllelsen

För de skattefinansierade 

verksamheterna är resultatmålet ett 

nollresultat före avräkning mot 

medlemskommunerna

0 +5,4 mnkr Målet uppnås ej

För de avgiftsfinansierade 

verksamheterna är målsättningen att 

över tid redovisa ett nollresultat.

0

Bedömning av 

måluppfyllelse saknas
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.2 Verksamhetsmål

I den av direktionen fastställda budgeten för 2020 finns fem verksamhetsmässiga målsättningar med betydelse för god ekonomisk hushållning.

Mål fastställda av direktionen Måltal Utfall Förbundets bedömning av 

måluppfyllelsen

Av kommuninvånarna ska 70 % uppleva att de fått ett 

bemötande i kontakten med SBB som kännetecknas 

av tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt och 

engagemang, FÖRE.

≥ 70 % 70 % Målet uppnås

Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5 

procentenheter jämfört med 2019. 

≤ 5,7 % 5,4 % Målet uppnås

Kompetensförsörjning på definierade bristtjänster. Målet uppnås

I medarbetarenkäten 2020 ska Nöjd-Medarbetar-

Index (NMI) vara lika med eller högre än 75 %. 

≥ 75 % 77 % Målet uppnås

Förbundet ska erbjuda heltid som norm, mätt som 

andel heltidsarbetande av förbundets 

tillsvidareanställda personal.

≥ 96 % 89 % Målet uppnås ej

Vad gäller målet avseende kompetensförsörjning på bristtjänster har förbundet utvärderat måluppfyllelsen genom att mäta antal inkomna 

ansökningar i snitt per utannonserad tjänst och jämfört utfallet 2020 med utfallet föregående år. Eftersom antalet inkomna ansökningar på 

utannonserade bristtjänster i snitt ökat jämfört med 2019 bedömer förbundet att målet uppnås. 

Vår sammanfattande bedömning är att utifrån hur de verksamhetsmässiga målen är formulerade och hur uppföljning sker kan vi inte bedöma 

måluppfyllelsen avseende målet gällande kompetensförsörjning på definierade bristtjänster. Vi vill framhålla vikten av att verksamhetsmålen är  

specifika och mätbara med tydliga indikatorer för måluppfyllelse.

Vi vill även framhålla vikten av att verksamhetsmålen är kopplade till effektivitet och ändamålsenlighet i organisationen. Denna typ av mål är 

av stor betydelse för bedömningen av verksamheterna och därmed även ett viktigt instrument vid styrningen av förbundet. Det är vidare av stor 

vikt att målen, ur perspektivet god ekonomisk hushållning, bygger på en analys av särskilda förutsättningar och önskad utveckling.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning

Kommunalförbundets redovisade resultat för 2020 uppgår till 5,4 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna och till 1,2 mnkr för de 

avgiftsfinansierade verksamheterna. 

Notera att verksamhetens nettokostnader samt förbundets intäkter från investeringsbidrag kan variera mycket mellan åren. Denna variation 

beror på förändringar i volym avseende investeringar som förbundet genomför för medlemskommunernas räkning. Kommunalförbundets 

intäkter i form av investeringsbidrag ska motsvara nedlagda investeringsutgifter, vilket gör att kommunalförbundet inte ska göra någon vinst 

eller förlust på denna del av verksamheten.   

Under- resp. överskotten från de avgiftsfinansierade verksamheterna har i årsbokslutet tagits upp som en fordran på/skuld till medlems-

kommunerna. 

Belopp i tkr 2020 Budget 2020 2019 2018

Verksamhetens nettokostnader -197 746 -208 447 -223 094

Medlemsbidrag (drift- & investeringsbidrag) 223 568 209 151 227 684

(varav driftbidrag) (107 559) (104 662) (104 281)

Verksamhetens resultat 25 822 704 4 590

Finansnetto (inkl. pensionsförvaltningen) -19 252 -15 140 -13 080

Resultat efter finansiella poster 6 570 -14 436 -8 490

Resultat avgiftsfinansierade verksamheter 1 159 3 600 -7 713 -6 500

Resultat skattefinansierade verksamheter 5 411 0 -5 747 -1 990

Årets resultat inom skattefinansierade 
verksamheter relation till driftbidrag, %

5,0 % 0 -5,5 % -1,9 %
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2. Resultat av granskningen forts.
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

Vi har dock noterat att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i likhet med föregående år i flera fall saknar tydliga underlag på fastställda 

bidragsnivåer avseende driftbidragen från medlemskommunerna. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har från flera medlemskommuner

endast preliminära uppgifter om driftbidragens storlek. Vi rekommenderar att kommunalförbundet erhåller tydliga underlag på fastställda 

bidragsnivåer från respektive medlemskommun och att förbundet stämmer av att bokförda driftbidrag överensstämmer mot de slutligt

fastställda driftbidragen.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.6 Balansräkning

Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Balansomslutning 119 251 90 658 87 481

Eget kapital 5 411 -5 746 -1 989

Ansvarsförbindelse (pensionsförpliktelse) 0 0 0

Redovisad soliditet 4,5 % negativ negativ

Omsättningstillgångar 119 251 87 424 84 242

Avsättningar 0 0 0

Långfristiga skulder 1 753 23 1 273

Kortfristiga skulder 112 087 96 381 88 197

Balanslikviditet 106 % 91 % 96 %
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2. Resultat av granskningen forts.
Vi har granskat balansräkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. Vi har dock noterat ett antal beloppsmässiga fel i vår revision 

av balansräkningen som kommenteras nedan. Dessa beloppsmässiga fel understiger dock vårt väsentlighetstal.

Det finns i likhet med föregående år gamla balanserade intäkter avseende skogsfond om 0,8 mnkr, vilka kvarstår från år 2010 och tidigare. Det 

avser enligt uppgift intäkter från avverkning av skog. Vi rekommenderar förbundet att upprätta en plan för hur pengarna skall användas i 

framtiden. Noteringen kvarstår från föregående år.

Det finns förutbetalda kostnader avseende investeringsprojekt som fortlöper under kommande år som felaktigt kvittats mot upplupna kostnader 

i balansräkningen (2,3 mnkr). Det innebär att redovisad balansomslutning är för låg, då förbundets fordringar och skulder per

bokslutstidpunkten borde varit högre med 2,3 mnkr. Felklassificeringen i balansräkningen har ingen resultateffekt.

Förbundet klassificerar pensionsåtagandet avseende förmånsbestämd pension fel i balansräkningen. Pensionsförpliktelsen avseende 

förmånsbestämd pension (9,8 mnkr) är felaktigt klassificerad som kortfristig skuld i balansräkningen. Enligt RKR:s rekommendationer borde 

detta pensionsåtagande klassificeras som en avsättning i balansräkningen. Felklassificeringen har ingen resultateffekt. Klassificeringen får inte 

heller någon stor effekt på relevanta nyckeltal, eftersom det är inte påverkar balansomslutningen. Felklassificeringen påverkar dock nyckeltalet 

balanslikviditet.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.7 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunalförbundets finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen i allt 

väsentligt har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Driftredovisning

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande 

verksamheten. 

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och direktionens budget.

I årsredovisningen presenteras en redovisning av resultatet per kommun för respektive verksamhet, med kommentarer angående 

budgetavvikelser.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning och 

rekommendationer. 

Vi vill dock framhålla vikten av att förbundet tillämpar aktuella och rättvisande fördelningsnycklar vid utfördelningen av gemensamma 

kostnader till de olika verksamheterna. De fördelningsnycklar som förbundet tillämpar har nämligen inte uppdaterats på flera år. Förbundets 

organisation har förändrats i flera omgångar sedan de tillämpade fördelningsnycklarna togs fram. Vår rekommendation är därför att förbundet 

går igenom och uppdaterar dessa fördelningsnycklar för att en rättvis utfördelningen av de gemensamma kostnaderna till verksamheterna ska 

kunna säkerställas. 
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2. Resultat av granskningen forts.
2.9 Investeringsredovisning

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunalförbundets investeringsverksamhet. 

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och direktionens budget 

samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna 

stämmas av.  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har ingen egen investeringsredovisning eftersom fastigheter och anläggningar ägs av respektive 

medlemskommun. Förbundet har endast gjort mindre investeringar i fordon och inventarier under året. Förbundets investeringar i materiella 

anläggningstillgångar uppgår till totalt 0,9 mnkr under 2020.

I årsredovisningen finns tabeller presenterade över investeringar som kommunalförbundet genomför för medlemskommunernas räkning inom 

de olika verksamhetsområdena. I tabellerna anges utfallet 2020-12-31 och investeringsbudget för respektive investeringsprojekt.
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3. Övriga iakttagelser
3.1 Underlag till medlemskommunernas sammanställda redovisningar

Enligt 12 kap. 2 § första stycket LKBR ska sammanställda räkenskaper upprättas av förbundets medlemskommuner. Den sammanställda 

redovisningen ska omfatta kommunen och de kommunala koncernföretagen. Ett kommunalt koncernföretag är en juridisk person över vars 

verksamhet, mål och strategier en kommun har ett varaktigt betydande inflytande. Enligt 2 kap. 5 § tredje stycket LKBR ska – om inflytandet inte är 

betydande – den juridiska personen ändå anses vara ett kommunalt koncernföretag, om den har särskild betydelse för kommunens verksamhet 

eller ekonomi. 

För att medlemskommunerna ska kunna upprätta en sammanställd redovisning som inkluderar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen måste 

medlemskommunerna få ta del av underlag från kommunalförbundet gällande fördelning av förbundets intäkter och kostnader samt fördelning av 

förbundets tillgångar och skulder. Förbundet har endast tagit fram underlag till medlemskommunerna avseende fördelning av intäkter och 

kostnader, men inte av förbundets tillgångar och skulder.

Vi rekommenderar därför Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att ta fram nödvändiga underlag till medlemskommunernas sammanställda 

redovisningar. 

3.2 Särredovisning av VA-verksamhet per taxekollektiv

Enligt nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) är det obligatoriskt att lämna upplysning om vilka särredovisningar som upprättats 

under räkenskapsåret till följd av bestämmelser i lag eller annan författning. Upplysning ska även lämnas om var dessa särredovisningar finns 

tillgängliga. Särredovisning aktualiseras bl.a. för VA-verksamhet enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

I VA-lagen ställs krav på att huvudmannen ska särredovisa resultat- och balansräkning för VA-verksamheten och att särredovisningen ska finnas 

tillgänglig för fastighetsägare samt övriga intressenter. Redovisningen av verksamheten ska följa regelverket om god redovisningssed. Syftet med 

särredovisning av verksamheten är att lämna information till VA-kollektivet att självkostnadsprincipen efterlevs, dvs. att avgifterna för verksamheten 

inte överstiger de faktiska kostnaderna. Särredovisningen syftar även till att utgöra beslutsunderlag till fastställandet av taxan. I tilläggsupplysningar 

ska även framgå hur kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet har fördelats. (50 § VA-lagen)

I och med att kommunalförbundet bedriver VA-verksamhet på uppdrag av medlemskommunerna bör särredovisning av balans- och resultaträkning 

tas fram per taxekollektiv. I Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning presenteras i likhet med tidigare år en resultaträkning i 

sammanfattning för respektive medlemskommun avseende VA-verksamheten, med uppgift om totala intäkter och totala kostnader. Dock finns ingen 

sammanhållen särredovisning av VA-verksamheten tillgänglig per taxekollektiv i form av resultat- och balansräkning.
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3. Övriga iakttagelser forts.
Enligt förbundet finns svårigheter att ta fram en sådan särredovisning per taxekollektiv.

En svårighet är att VA-verksamheten som helhet inte återfinns i kommunalförbundets redovisning. Bl.a. äger kommunalförbundet inte VA-

anläggningarna, utan dessa anläggningar ägs direkt av respektive medlemskommun. Det innebär i sin tur att förbundets resultaträkning inte 

belastas med avskrivningskostnader för VA-anläggningar. Även anslutningsavgifter till VA-nätet hanteras inte fullt ut av Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen. Vissa anslutningsavgifter till VA-nätet tillfaller kommunerna direkt, medan vissa anslutningsavgifter tas via kommunalförbundets 

resultaträkning. Därtill återfinns de ackumulerade överskotten inom VA-verksamheten som en skuld till abonnenterna i respektive medlemskommun. 

Således finns inte hela VA-verksamheten samlad i kommunalförbundets redovisning, utan vissa tillgångar och skulder, samt intäkter och kostnader 

återfinns i stället i medlems kommunernas redovisning.

Vi rekommenderar att förbundet och medlemskommunerna göra en översyn av redovisningen inom VA-verksamheten för att huvudmännen ska 

kunna uppfylla VA-lagens krav på särredovisning av balans- och resultaträkning för respektive taxekollektiv. Rekommendationen kvarstår från 

föregående år.
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SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRBUNDET 
BERGSLAGEN 
Revisionen 

 
 Till Kommunfullmäktige i: 

Kommunfullmäktige Nora kommun 
Kommunfullmäktige Lindesberg kommun 
Kommunfullmäktige Ljusnarsbergs kommun 
Kommunfullmäktige Hällefors kommun  
 
För kännedom: 
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

 
 

 

 

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (organisationsnummer 222000-1487) av dess 
direktion. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också 
för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och 
pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och 
inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”.  

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de 
finansiella mål och endast delvis med de verksamhetsmål som direktionen uppställt. 

 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma. 
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nerikes Brandkår har 
KPMG granskat kommunalförbundets årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i 
syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
direktionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är 
rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisning

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga 
felaktigheter. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet 
med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god 
redovisningssed.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i 
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad 
i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Resultat 

Kommunalförbundets resultat för året uppgår till 2,4 mnkr, vilket är 2,1 
mnkr högre än budget. Samtidigt är årets resultat 2,8 mnkr lägre än 
föregående år. Att årets resultat är lägre än föregående år förklaras bl.a. 
lägre intäkter från tillsyn/tillstånd och genomförda utbildningar eftersom 
Coronapandemin medfört svårigheter för Nerikes Brandkår att 
genomföra dessa insatser i planerad omfattning 2020. Därtill är årets 
finansiella intäkter lägre än föregående år med ca 1,4 mnkr pga. lägre 
realisationsvinster vid avyttring av finansiella placeringar.

Balanskravet bedöms uppfyllt. 

Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige (direktionen) 
i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse 
för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige (direktionen) 
beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att de av direktionen fastställda 
finansiella målen har uppnåtts 2020.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att utifrån hur de 
verksamhetsmässiga målen är formulerade och hur uppföljning sker 
kan vi bara bedöma måluppfyllelsen av den del som avser minskad 
personalomsättning. I övrigt krävs utveckling gällande såväl 
målformulering som måluppföljning.

De verksamhetsmässiga målen bör ses som ytterligare en dimension i 
kommunalförbundets vidareutveckling av begreppet god ekonomisk 
hushållning. Vi vill framhålla vikten av att verksamhetsmålen i 
förekommande fall tydligt är kopplade till god ekonomisk hushållning 
samt är specifika och mätbara med tydliga indikatorer för 
måluppfyllelse.

Örebro 2021-03-16

Sofia Mårtensson

Auktoriserad revisor
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Bakgrund

1.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunalförbundets 
årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i 
kommuner och regioner. Resultatet av vår granskning utgör underlag för 
revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), 
började gälla från och med 1 januari 2019.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida 
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier: 

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag 
(LKBR)

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

• Interna regelverk och instruktioner
• Direktionens beslut

Vi har av Nerikes Brandkårs revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
direktionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
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Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR och Skyrev.
Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen 
eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Kassaflödesanalys
• Noter
• Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
• Intervjuer med berörda tjänstepersoner
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av direktionen 

beslutade målen
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag
• Översiktlig analys av övriga poster
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse 

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, 
driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. 

Vi bedömer att kommunalförbundets förvaltningsberättelse i allt väsentligt uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15. 

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i 
överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer.

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunalförbundets redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKR:s 
gällande rekommendationer.

Vår bedömning är att kommunalförbundet i huvudsak efterlever RKR:s rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen fortsättning
2.3 Balanskrav

Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av 
balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella 
negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om 
det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett 
negativt resultat enligt KL 8 kap 5 §. RKR har lämnat information om 
beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten 
till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

Nerikes Brandkår redovisar en bedömning av balanskravsresultatet för 
helåret i förvaltningsberättelsen. Kommunalförbundets redovisade resultat 
enligt resultaträkningen uppgår till 2,4 mnkr. Vid avstämning av 
balanskravet avgår realisationsvinster på anläggningstillgångar och 
orealiserade vinster på värdepapper varmed balanskravsresultatet uppgår 
till 1,9 mnkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta 
hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms 
uppfyllt. 

Avstämning mot kommunallagens balanskrav (tkr) 2020

Årets resultat 2 427

Reducering av realisationsvinster -413

Återföring av realisationsförluster 0

Reducering av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper -161

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1 853

Synnerliga skäl:

Ianspråktagande av Balansfond 09, pensionskostnader 0

Öronmärkning av medel till Balansfond 09, pensionskostnader 0

Årets balanskravsresultat 1 853

Kommunalförbundet har sedan år 2009 en öronmärkning som återfinns 
inom eget kapital, Balansfond 09. Öronmärkningen består av ett 
överskott som uppkom 2009 då en återföring av avsatta pensionsmedel 
genomfördes i redovisningen. Återföringen var en följd av att beräknad 
pensionsålder höjdes i pensionsskuldsberäkningen. Syftet med 
Balansfond 09 var att den skulle användas för att reglera framtida 
negativa resultat som orsakas av oförutsedda pensionskostnader. Vid 
ingången av 2020 uppgick Balansfond 09 till 7,0 mnkr. 

Årets pensionskostnader är i nivå med budgeterade. Det medför att 
öronmärkningen under eget kapital föreslås vara oförändrad av 
direktionen.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4 Bedömning av direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska 
personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta 
fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar ekonomin.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige (direktionen) i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse 
för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige (direktionen) 
beslutade målen.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.1 Finansiella mål

I den av direktionen fastställda budgeten för 2020 finns fyra finansiella målsättningar med betydelse för god ekonomisk hushållning.

Direktionens bedömning är att kommunalförbundet Nerikes Brandkår uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av direktionen fastställda finansiella målen. 

Mål fastställda av direktionen Måltal Utfall Förbundets bedömning 
av måluppfyllelsen

Verksamhetens nettokostnad ska 
understiga medlemsbidraget 
(Verksamhetens 
nettokostnad/Medlemsbidrag)

< 100 % 97,9 % Målet uppnås

Årlig avkastning på finansiella 
tillgångar ska överstiga inflationen, 
mätt som statslåneräntan (SLR)  
+0,5%

> 0,43 % 5,3 % Målet uppnås

Investeringarnas självfinansieringsgrad 
ska överstiga 100%
(Kassaflöden från den löpande 
verksamheten/Totalt kapitalbehov)

> 100 % 167 % Målet uppnås

Det egna kapitalet ska minst motsvara 
självrisken för den största 
medlemskommunen (Örebro kommun)

22,0 mnkr Målet uppnås
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.2 Verksamhetsmål

I den av direktionen fastställda budgeten för 2020 finns tre verksamhetsmässiga målsättningar med betydelse för god ekonomisk hushållning.

För respektive mål har ett antal aktiviteter definierats i kommunalförbundets budget. Dessa aktiviteter anger hur respektive mål ska kunna uppnås. 
Kommunalförbundets utvärdering av måluppfyllelsen sker genom att följa upp huruvida aktiviteterna genomförts eller ej under året.

Nedan anges de tre verksamhetsmässiga mål som direktionen antagit för 2020, samt förbundets bedömning av måluppfyllelsen för helåret. För mer 
utförlig presentation av målen, aktiviteter kopplade till målen och underlag till förbundets utvärdering av måluppfyllelsen hänvisas till 
förvaltningsberättelsen i kommunalförbundets årsredovisning.

Notera att enligt lämnad upplysning om personalomsättningen i förvaltningsberättelsen har denna minskat jämfört med föregående år för 
heltidsanställda, men ökat något för RIB-anställda.

Som framgår ovan är de mål som förbundsdirektionen antagit således inte formulerade som att specifika måltal ska uppnås, bortsett från den del 
som avser minskad personalomsättning. Istället för att ha ett mätbart måltal satt till respektive verksamhetsmässigt mål så baseras förbundets 
bedömning av måluppfyllelsen på huruvida ett antal aktiviteter som kopplats till respektive mål har utförts eller ej. Att genomföra dessa aktiviteter har 
direktionen bedömt bidrar till att målen uppnås. Baserat på antalet utförda aktiviteter under året har förbundet kommit fram till att det gemensamma 
målet avseende minskad personalomsättning och ökad status för RIB-anställd personal uppnåtts. De övriga två målen bedömer förbundet delvis har 
uppnåtts utifrån att en del utav de aktiviteter som koppats till målen genomförts och andra inte. 

Mål fastställda av direktionen Förbundets bedömning av måluppfyllelsen

Minska personalomsättningen samt öka statusen på RIB-anställd personal 
(räddningspersonal i beredskap).

Målet uppnås

Effektivisera förbundets administrativa processer genom att digitalisera där det är möjligt. Målet uppnås delvis

Säkerställa att förbundet har en uthållighet i sin ledningsförmåga. Målet uppnås delvis
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2. Resultat av granskningen forts.

Vår sammanfattande bedömning är att utifrån hur de verksamhetsmässiga målen är formulerade och hur uppföljning sker kan vi bara bedöma
måluppfyllelsen av den del som avser minskad personalomsättning. I övrigt krävs utveckling gällande såväl målformulering som måluppföljning.

De verksamhetsmässiga målen bör ses som ytterligare en dimension i kommunalförbundets vidareutveckling av begreppet god ekonomisk
hushållning. Vi vill framhålla vikten av att verksamhetsmålen i förekommande fall tydligt är kopplade till god ekonomisk hushållning samt är specifika 
och mätbara med tydliga indikatorer för måluppfyllelse.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

Belopp i tkr 2020 Budget 2020 2019 2018

Verksamhetens nettokostnader -174 185 -176 024 -168 155 -166 592

Medlemsbidrag 177 868 177 855 173 505 168 463

Verksamhetens resultat 3 683 1 831 5 350 1 871

Finansnetto (inkl. pensionsförvaltningen) -1 256 -1 496 -116 -348

Resultat efter finansiella poster 2 427 335 5 234 1 523

Årets resultat 2 427 335 5 234 1 523

Årets resultat i relation till medlemsbidrag, % 1,4 0,2 3,0 0,9

Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till 
medlemsbidrag, %

98,6 99,8 97,0 99,1
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5.1 Analys av resultaträkningen

Kommunalförbundets resultat för uppgår till 2,4 mnkr, vilket är 2,1 mnkr högre än budget. Samtidigt är årets resultat 2,8 mnkr lägre än 
föregående år. Att årets resultat är lägre än föregående år förklaras bl.a. lägre intäkter från tillsyn/tillstånd och genomförda utbildningar 
eftersom Coronapandemin medfört svårigheter för Nerikes Brandkår att genomföra dessa insatser i planerad omfattning 2020. Därtill är årets 
finansiella intäkter lägre än föregående år med ca 1,4 mnkr pga. lägre realisationsvinster vid avyttring av finansiella placeringar.

Trots lägre intäkter från tillsyner/tillstånd och utbildning har verksamhetens intäkter ökat med ca 25 % (4,8 mnkr) jämfört med föregående år, 
medan verksamhetens kostnader har ökat med ca 6 % (10,0 mnkr) jämfört med föregående år. Ökningen av verksamhetens intäkter 
respektive kostnader avser framförallt det nya samarbetet Räddningsregion Bergslagen (RRB). Samarbetet utgör en ledningssamverkan
mellan räddningsorganisationer från fem olika län. Nerikes brandkår är värd för samarbetet och Räddningsregion Bergslagen hanteras som 
en egen avdelning inom kommunalförbundet. Upplägget innebär att Nerikes Brandkår köper in personalresurser från medlemmarna i RRB vid 
behov och sedan fakturerar medlemmarna för utnyttjandet av personalresurser via RRB-samarbetet.

Årets resultatavvikelse på +2,1 mnkr mot budget förklaras framförallt av att Nerikes Brandkår hyrt ut delar av sin personal till RRB-
samarbetet. 



§72/21 Nerikes Brandkår årsredovisning 2020 - KS 2021/68-4 Nerikes Brandkår årsredovisning 2020 : Granskningsrapport årsredovisning 2020 för Nerikes Brandkår - årsbokslut

14© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

2. Resultat av granskningen forts.
2.6 Balansräkning

Vi har granskat balansräkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

2.7 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunalförbundets finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har 
upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Balansomslutning 143 105 135 227 122 157

Eget kapital 22 044 19 617 14 384

Redovisad soliditet 15 % 15 % 12 %

Omsättningstillgångar 72 513 64 312 61 938

Avsättningar 90 765 88 105 84 788

Långfristiga skulder 0 0 0

Kortfristiga skulder 30 296 27 505 22 985

Balanslikviditet 239 % 234 % 269 %
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2. Resultat av granskningen forts.

2.8 Driftredovisning

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande 
verksamheten. 

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och direktionens budget.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning och 
rekommendationer.

2.9 Investeringsredovisning

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunalförbundets investeringsverksamhet. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och direktionens budget 
samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna
stämmas av.  

Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på en samlad 
investeringsredovisning i enlighet med lagstiftning och rekommendationer. 

2.9.1 Analys av investeringsredovisningen

Kommunalförbundets årsbudget för materiella investeringar 2020 uppgår till 11,0 mnkr. Genomförda investeringar 2020 uppgår till 7,0 mnkr, 
vilket innebär att förbundet inte når upp till budgeterad investeringsnivå. Budgetavvikelsen förklaras främst av att investeringar försenats på 
grund av Coronapandemin eftersom det medfört längre leveranstider av exempelvis fordon.  
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  2021-03-17 

Till fullmäktige i: 

Askersunds kommun 

Hallsbergs kommun 

Kumla kommun 

Laxå kommun 

Lekebergs kommun 

Lindesbergs kommun 

Ljusnarsbergs kommun 

Nora kommun 

Örebro kommun 

     

    

 

 

 

 

 

Årsredovisning Nerikes Brandkår 2020 
Årsredovisning 2020 för Nerikes Brandkår har upprättats och godkänts av såväl förbundets direktion 

som revision, och överlämnas härmed till respektive medlemskommuns fullmäktige.  

 

Mot bakgrund av den aktuella situationen gällande Coronaviruset har revisorerna inte haft möjlighet 

att på sedvanligt sätt underteckna revisionsberättelsen. Då Nerikes Brandkår ska överlämna 

årsredovisningen till medlemskommunerna senast 1 april - skickas den till er utan samtliga 

underskrifter.  

 

Årets resultat blev ett överskott på +2 427 tkr, vilket är 2 092 tkr bättre än budgeterat. Överskottet 

beror bland annat på lägre hyreskostnader och att vi hyrt ut delar av vår personal till den nya 

ledningssamverkan inom Räddningsregion Bergslagen.  

 

 

 

Bilagor 

Årsredovisning 

Revisionsberättelse för 2020 

Protokollsutdrag från direktionen i Nerikes Brandkår 

 

 

 

 

Per-Ove Staberyd   Helena Luthman 

Brandchef    Ekonomichef 

KS 2021/68-1
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Nerikes Brandkår
Kommunalförbundet där kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, 
Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro samver-
kar om gemensam räddningstjänst och olycksförebyggande arbete.

Årsredovisning

2020

KS 2021/68-1
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Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Den rådande situationen
Verksamhetsåret 2020 kommer för lång 
tid framöver att förknippas med effekter-
na av Covid-19-pandemin. 
För Nerikes Brandkårs del har vi dess-
bättre inte upplevt några större problem 
med bemanningen trots att ca 10 % av 
personalen har konstaterats smittade un-
der året. 
Dock har pandemin med dess restriktion-
er påverkat oss på andra sätt, där exem-
pelvis den externa utbildningsverksam-
heten har drabbats hårt, med inställda 
kurser för företag och offentlig verksam-
het. 

Räddningsregion Bergslagen 
Den 12 maj 2020 startade den nya ge-
mensamma operativa ledningsorgani-
sationen Räddningsregion Bergslagen. 
En samverkan som omfattar brand- och 
räddningsverksamhet i 42 kommuner 
fördelade på fem län och 17 räddnings- 
tjänster. 
Det är inte utan viss stolthet som vi nu, vid 
årets slut, kan konstatera att den nya led-
ningsorganisationen fungerar mycket bra 
och att den också gett många synergief-
fekter, som exempelvis utökad samverkan 
även när det gäller utbildning, inköp, op-
erativ planering, teknikfrågor och före-
byggande verksamhet.

Ett honnörsord i denna samverkan är ”till-
sammans”. Det är en stor del i framgången 
eftersom vi tillsammans har byggt den nya 
organisationen och att alla räddningstjän-
ster som är med har ”sin röst” oavsett hur 
stor organisation man företräder.
Samverkan i sig är reglerad i ett avtal oav-
sett om kommunerna har organiserat sin 
egen räddningstjänst i förbund, genom 
avtalssamverkan eller enskilt som en för-
valtning i sin egen kommun.

Samhällsgemensam larm- och 
ledningscentral 
I Sverige finns idag sju regionala led-
ningscentraler för Polisens operativa led-
ning. En av dessa ligger i Örebro och ans-
varar för Region Bergslagen, som omfattar 
länen Örebro, Dalarna och Värmland. 
Polisens nuvarande lokaler är bristfälliga 
och därav föddes redan 2015 idén om 
att samordna all ledningsverksamhet för 
blåljusmyndigheterna under ett och sam-
ma tak i en samhällsgemensam larm- och 
ledningscentral (SLC). 

Ganska snabbt svarade Nerikes Brandkår 
och SOS Alarm AB att vi var positiva till 
förslaget, eftersom att samverkan då un-
derlättas vilket i slutändan innebär bättre 
hjälp till den som behöver. I den nya led-
ningscentralen kommer det dessutom att 
finnas ytor för utökade samarbeten med 

exempelvis försvarsmakten, regioner, 
länsstyrelser, kommuner, och vissa frivilli-
gorganisationer. 
Eftersom projektet pågått under flera år 
känns det nu mycket bra att byggnationen 
kunde påbörjas i slutet av 2020 med 
planen att ha lokalerna inflyttningsklara 
andra kvartalet 2023.

Upprustning 
Under verksamhetsåret har arbetet med 
att rusta några av förbundets brandsta-
tioner dragit igång. I huvudsak ägs dessa 
byggnader av respektive medlemskom-
mun, som också har stått för arbetet gäl-
lande ommålning, byte av belysning och 
portar samt iordningställandet av om-
klädningsrum för kvinnlig personal. 
Till stor del är våra brandstationer nu i 
gott skick, men det finns fortfarande kvar 
att göra med lokalerna för ett par frivilliga 
räddningsvärn.    

Utbyggnad av brandstation
Brandstationen i Byrsta invigdes år 2005 
och utöver verksamhet för heltidskåren 
och deltidsanställd personal i beredskap 
inrymmer stationen även en nybyggd ut-
bildningsanläggning för brandsläckning/
rökdykning. 

I och med den nya anläggningen har det 
uppstått ett behov av mer yta för rök-

När Nyhyttans brandstation blev för liten för en full-
stor brandbil bestämdes det att stationen skulle flyt-
tas till Järnboås. Ett brandbilsgarage har nu byggts i 
anslutning till skolan, där vi även får använda deras 
lokaler för omklädning och utbildning. 
Den 12 mars var det invigning, med pompa och ståt, 
och brandchef P-O Staberyd klippte bandet tillsam-
mans med elevrådets representant Vilda 
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Förvaltningsberättelse

skyddsverkstad, tvättstuga, omklädnings-
rum och lektionssal för övningsverksam-
heten. Planen är därför att under första 
halvåret 2021 ta fram beslutsunderlag 
gällande utbyggnad av Byrstastationen för 
att få till en trygg och bra arbetsmiljö för 
personalen vid övningar och återställning 
efter utryckning.   

Utryckningsstatik 
Oftast är antalet händelser häpnadsväck-
ande lika från år till år. Faktiskt nästan så 
statiskt att vi ibland säger oss kunna ”bud-
getera” händelser och utryckningar.  Det-
ta gällde även verksamhetsåret 2020 och 
på sätt och vis känns det lite kusligt att vi 
redan vid årets början vet vad som kom-
mer att hända under året.

Grovt uttryckt handlar det om 900 autom-
atiska brandlarm, 400 trafikolyckor, 320 
bränder i byggnader, 100 bränder utom-
hus, 100 hjärtstoppslarm, 130 bränder i 
fordon, 30 suicidlarm samt 10 drunkning-
slarm. Du kan läsa mer på sid 14-15 om 
fördelningen mellan olika stationer och 
kommuner. 

Krigsplacering
För att säkra Nerikes Brandkårs förmåga i 
händelse av höjd beredskap och krig har 
all disponibel personal blivit krigsplac-
erade under slutet av 2020. 

Krigsplaceringen är gjord med stöd av 
direktionsbeslut samt lag om totalförs-
varsplikt. Tilldelning av statliga medel 
kommer att styra hur kommande arbeten 
kan utföras. Preliminärt planeras detta till 
2023. 

Framtiden
Från och med 1 januari 2021 träder en 
förändrad lag om skydd mot olyckor i kraft 
med syfte att få till en mer likvärdig och 
effektiv räddningstjänst över hela landet. 
Målet är att:

• få till en starkare statlig styrning gen-
temot kommunernas förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst, 

• att räddningstjänsterna ständigt ska 
kunna upprätthålla en övergripande 
ledningsverksamhet från och med 
den 1 januari 2022. (För oss är detta 
redan uppfyllt i och med lednings-
samverkan i RRB),

• att Myndigheten för Samhällsskydd 
och beredskap (MSB) kommer att 
överta ansvaret för tillsyn av rädd-
ningstjänsten där Länsstyrelsen bi-

träder med information om lokala 
och regionala förhållanden, samt

• att MSB får mandat att under vissa 
förhållanden kunna prioritera och 
fördela tillgängliga förstärkningsre-
surser ur ett nationellt perspektiv.

Risker och miljöpåverkan
Under senare år har mer och mer fokus 
lagts på miljöpåverkan vid bränder, vilket 
innebär att vi måste tänka på att ta ökad 
hänsyn vid dessa händelser.

Eventuellt kan det framöver komma att 
ställas krav på hur räddningstjänsterna 
hanterar släckvatten, eller att alternati-
va släckmetoder ska tas fram. Nationellt 
kommer MSB att arbeta med frågan, men 
även räddningstjänsterna måste engag-
era sig. 

Ett annat växande problem är hur rädd-
ningstjänsten ska hantera bränder i kom-
bination med alternativa bränslen. Exem-
pelvis används allt mer batterier, även för 
drift av stora maskiner och fordon, vilka 
kan vara svåra att släcka plus att de gener-
ar mycket hälsofarlig rök. 

Här skrivs historia
I	december	2020	tog	vi	ett	ytterligare	ett	steg	närmare	den	Samhällsgemensamma	larm-	och	ledningscentralen	(SLC)		
när	direktionens	ordförande	Ameer	Sachet	skrev	på	hyresavtalet	tillsammans	med	brandchef	P-O	Staberyd.
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Ledningsgruppen för Nerikes Brandkår vill rikta ett varmt 
tack till alla medarbetare och samverkande organisationer 
för ert engagemang och fina arbete under året. 
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Dagtidspersonal 2020-12-31
Brandchef 1 tjänst
Driftchef Räddningsregion Bergslagen 0,5 tjänst
Räddning 21 tjänster
Olycksförebyggande 10 tjänster
Administration 5 tjänster

Nerikes Brandkårs insatsområde

Heltid
Befäl Styrkeledare + brandmän
Räddningschef 1 pers Örebro 10 pers
Vakthavande befäl 1 pers Byrsta 5 pers
Larmbefäl 1 pers
Regional insatsledare 1 pers
Insatsledare 1 pers

Räddningspersonal i beredskap (RIB)
Lindesberg 6 pers Nora 5 pers
Askersund 5 pers Garphyttan 4 pers
Byrsta 5 pers Odensbacken 4 pers
Fellingsbro 5 pers Pålsboda 4 pers 
Fjugesta 5 pers Vintrosa 4 pers
Frövi 5 pers Finnerödja 3 pers
Guldsmedshyttan 5 pers Vretstorp 3 pers
Kopparberg 5 pers Hjortkvarn 3 pers
Laxå 5 pers

Räddningsvärn - frivillig personal
Vi strävar efter att ha tio personer vid varje räddningvärn.

Nerikes	Brandkår	är	ett	kommunalförbund	som	ansvarar	för	räddningstjänst	och	förebyggande	brandskydd	
för	sammanlagt	258	000	invånare	i	de	nio	kommunerna	Örebro,	Kumla,	Hallsberg,	Lekeberg,	Laxå,	Askersund,	
Lindesberg,	Nora	och	Ljusnarsberg.	

Beredskap	dygnet	runt	365	dagar	om	året
Inom vårt insatsområde finns 28 brandstationer med minst 98 personer 
i beredskap. Med den frivilliga värnpersonalen inräknad förfogar orga-
nisationen över 130 personer dygnet runt. 

En viktig del av Nerikes Brandkår är vår räddningspersonal i beredskap (RIB). Vi har idag sjutton stationer, 
och en kår på heltidsstationen i Byrsta, som bemannas av deltidsanställda brandmän. De bor och jobbar 
i närheten av sin brandstation och har i regel beredskap var tredje vecka. Det innebär att de ska vara 
beredda att rycka ut från brandstationen inom ca fem minuter från att larmet går.

RIB

Ett räddningsvärn är en frivillig brandstyrka som larmas som förstärkning till våra heltids-
styrkor och RIB. Personalen vid våra tio brandvärn har ingen schemalagd beredskap, utan 
hela styrkan larmas och de som har möjlighet åker till stationen. Här utgår timersättning vid 
utryckning, övning och materialvård.

VÄRN

På de två heltidsstationerna Örebro och Byrsta jobbar totalt 
ca 100 brandmän och befäl. Här hittar du även vår dagtids-
personal, som sysslar med olycksförebyggande arbete, teknik, 
utbilding, övning, operativ planering och administration.

HELTID
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Första året med RRB
Den 12 maj 2020 driftsattes det gemensamma ledningssystemet i Räddningsregion Bergslagen (RRB). Allt 
enligt plan och utan några allvarliga störningar. Nu kan vi med glädje konstatera att den nya ledningsorganisa-
tionen fungerat bra och att nyttan avspeglas även i övrig verksamhet, med ökad samverkan gällande utbild-
ning, teknik, förebyggande-frågor m.m. Givetvis dyker det upp både större och mindre problem och vi jobbar 
kontinuerligt med analys och utveckling.

RRB, som omfattar 42 kommuner, med 
sammanlagt  17 räddningstjänster, har 
under sitt första verksamma år hanterat 
totalt 6 546 larm. Bland annat 674 brand i 
byggnad, 690  andra typer av bränder och 
862 trafikolyckor.
Några insatser som kan nämnas är:
• En större skogsbrand norr om Säffle där 

det gemensamma ledningssystemet 
innebar möjlighet till en snabb tillväxt 
av både släck-, lednings- och flygande 
resurser samt en effektiv koordinering 
av flyg- och markinsatser. 

• En brand i en undermarksanläggning 
i Filipstad som dels krävde resurser i 
form av personal och ledning och dels 
särskild kompetens vilket här fanns hos 
Södra Dalarnas Räddningstjänstför-
bund och tack vare räddningsregionen 
därför kunde tillföras insatsen. 

• Ett utsläpp av brandfarlig biogas i Öre-
bro som föranledde stabsuppbyggnad 
och VMA

Utryckningsstatistik för RRB

Förvaltningsorganisation 
Inledningsvis uppskattades sysselsätt-
ningsgraden för tjänsten som driftchef 
för RRB till 100%. Verkligheten har dock 
hittills landat i 50% driftchef kombinerat 
med en operativ del som vakthavande 
befäl på 50%. En regional ledningsutveck-
lare, som finansieras av MSB, kommer att 
verka på 20% med början under 2021.
Generellt är bemanningsläget av det ge-
mensamma ledningssystemet fullgott. 
Samtliga gemensamma ledningsfunktio-
ner har haft full bemanning under året 
och möjligheten att ersätta framtida va-
kanser bedöms som god. 

Digitala möten
Under 2020 har Covid-19 begränsat möj-
ligheten till planerade fysiska träffar, som 
annars hade varit bra för organisationen i 
uppstartsskedet. Detta har vi dock kunnat 
lösa på ett bra sätt genom digitala möten.

Ekonomiskt utfall
RRB gör ett bättre ekonomiskt resultat än 
budgeterat. Överskottet för år 2020 upp-
går till cirka 1 mkr, som återgår till de ingå-
ende organisationerna under 2021.
Orsakerna till det positiva resultatet är 
lägre driftskostnader än budgeterat samt 
en lägre tjänstgöringsgrad på driftchef än 
planerat.

Förvaltningsberättelse

Räddningsregion Bergslagen har gett synergieffekter, som till exempel ökad samverkan på flera plan i 
verksamheten.

Händelse 2020

Brand i byggnad 674

Brand i fordon/fartyg 256

Brand i skog/mark 256

Brand i avfall/återvinning ute 91

Brand annat 87

Trafikolycka 862

Suicid/försök 129

Drunkning/tillbud 48

Hjärtstoppslarm 303

Annan hjälp till ambulans 202

Annat sjukvårdslarm 191

Sjukvårds-, eller annat uppdrag  1 225

Hjälp till polis 15

Utsläpp farligt ämne 27

Begränsat läckage drivmedel 175

Automatlarm utan brandtillbud 1 769

Övriga uppdrag  
(ex. naturolyckor, hisslarm, 
översvämning, nödställda djur, 
fastklämd person m.m.) 1 326

Fakta
Räddningsregion Bergslagen (RRB) 
är en gemensam operativ lednings-
organisation för räddningstjänster-
na i Värmlands län, Örebro län och 
delar av Dalarna, Västra Götaland 
och Västmanland.

Syftet med samverkan är att åstad-
komma en mer effektiv användning 
av resurser och därmed större för-
måga och uthållighet att genomföra 
räddningsinsatser.

Ledning på skadeplats och i systemet 
som helhet bedrivs från en gemen-
sam ledningscentral på brandstatio-
nen i Örebro som är samlokaliserad 
med SOS Alarm. De ingående rädd-
ningstjänsterna bidrar till räddnings-
centralen på olika sätt.
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Räddningsregion		
Bergslagen

Driftschef	Magnus	Bern

Operativ	ledning

Räddning
Vice	brandchef	Anders	Larsson

Operativ	planering,	HR,	
Teknik	och	Övning

Administration
Ekonomichef	Helena	Luthman

Ekonomi,	automatlarm
kommunikation	samt		

reception	och	telefonväxel

Olycksförebyggande	
Vice	brandchef	Ulf	Smedberg

Brandskydd	och	Utbildning

Räddningsavdelningen ans-
varar för all utryckningsverk-
samhet inom Nerikes Brand-
kår, såväl heltid som rädd-
ningspersonal i beredskap 
(RIB) och värnpersonal. Här 
samordnas även  HR-frågor, 
operativ planering, intern 
utbildning och övning för all 
personal, samt teknik och 
drift för samtliga stationer.

Olycksförebyggande avdel-
ningen arbetar i samverkan 
med andra förvaltningar, 
myndigheter och organisa-
tioner för att genom tillsyn, 
information och utbildning 
förebygga risker i samhäl-
let. Dessutom svarar avdel-
ningen för frågor angående 
sotningsverksamheten i våra 
medlemskommuner.

Administrativa avdelningen 
är förbundets nav som job-
bar över hela organisationen. 
Här sköts ekonomi, diarium, 
växel, administration kring 
automatlarm, kommunika-
tionsfrågor och mycket mer.  
Svarar dessutom för ekono-
mi-, och kursadministration 
åt Brandskyddsföreningen 
Örebro län.

Räddningsregion Bergsla-
gen är en operativ lednings-
samverkan mellan 17 rädd-
ningstjänstorganisationer 
från Dalsland, Värmland, 
Dalarna, Örebro och Väst-
manland. Regionen omfattar 
42 kommuner med 740 000 
invånare och ledningscen-
tralen ligger på brandstatio-
nen i Örebro.

Förvaltningsberättelse

Ledamöter 2020-12-31
Ameer Sachet (S), Örebro, ordförande Jimmy Nordengren (C), Örebro René Rijns (M), Askersund
Jonas Kleber (C), Lindesberg, vice ordf. Magnus Andersson (S), Hallsberg Lennart M Pettersson (S), Lekeberg 
Thomas Vuolo (M), Kumla, 2:e vice ordf. Arild Wanche (KD), Laxå Gert Stark (S), Ljusnarsberg
Ulf Södersten (M), Örebro Torbjörn Pettersson (M), Nora

Ersättare 2020-12-31
Eva Eriksson (S), Örebro Magnus Ivarsson (L), Kumla Johan Calais (S) , Askersund
Anders Hagström (KD), Örebro Lennart Pettersson (M), Hallsberg Gösta Persson (MP), Lekeberg
Patrik Jämtvall (L), Örebro Kenth Gustafsson (S), Laxå Mats Larsson (SD), Ljusnarsberg
Tomas Klockars (M), Lindesberg Börje Jansson (SD), Nora

Nerikes Brandkår styrs politiskt av en direktion med ledamöter från våra nio medlemskommuner. Direktionen träffas sex gånger 
per år och är Nerikes Brandkårs beslutande, förvaltande och verkställande organ. 
Under 2020 har direktionens möten fått anpassas efter det rådande pandemiläget och vi har hyst in oss i större lokaler med enbart 
tjänstgörande ledamöter på plats. Årets sista möte sändes digitalt via plattformen MS Teams, där såväl ledamöter som ersättare 
var med på länk medans ordförande och tjänstemän placerade sig med "coronaavstånd" på stationen i Örebro. 

Politisk ledning

Organisation

Brandchef	
Per-Ove	Staberyd

Direktion
Revision
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Förvaltningsberättelse

Ansvar och engagemang
Vi känner engagemang i vårt uppdrag. Söker den information vi 
behöver och tar ett personligt ansvar för arbetet. 

Respekt
Vi tycker att allas lika värde är en självklarhet. Vi behandlar dem 
vi möter med respekt och är lyhörda för varandras åsikter. 

Omtanke och trygghet
Vi visar omtanke och sätter den drabbades behov i fokus. Vi är varandras arbets-
miljö, visar gott kamratskap och är lojala mot våra värderingar och beslut. 

Ordning och kvalitet
Vi är alla ambassadörer för Nerikes Brandkår. Vi håller ordning 
på fordon och material för att bevara en hög kvalitet. 

Handling
Vi får saker gjorda, strävar mot ständiga förbättringar 
och har mod att tänka nytt.

Värdeord
Våra	värdeord	fungerar	som	ledstjärnor	i	vardagen.	De	definierar	Nerikes	Brandkårs	organisationskultur,	
det	vi	tror	på	och	tycker	är	viktigt.	

A
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nke

Engagemang

Trygghet

Kvalitet

O
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n
in

g
Handling

Vision, verksamhetsidé och uppdrag

Ett olycksfritt samhälle
Vår vision är satt med ett mycket långsiktigt 
perspektiv och är vår yttersta målsättning. 

Tillsammans skapar vi trygghet
Med vår verksamhetsidé vill vi betona att samverkan, 
med såväl ägarkommuner som andra organisationer, 
förbund, företag och enskilda, är av största vikt för att 
nå framgång.

Förebygga, rädda och utveckla
Vårt uppdrag är att, i samverkan med andra, hindra och 
begränsa skador på människor, egendom eller miljö 
vid olyckor och vid överhängande fara för en olycka. 
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Förvaltningsberättelse

Styrning och uppföljning av verksamheten

Inriktingsmål 
Inriktningsmålen	för	Nerikes	Brandkår	speglar	direktionens	politiska	prioriteringar	och	tar	ut	riktningen		för	
organisationen	under	mandatperioden.	Till	inriktningsmålen	kopplas	sedan	mätbara	prestationsmål	så	att	vi	
lättare	ska	kunna	prioritera,	följa	upp	och	utvärdera	vår	verksamhet.	

Verksamheten	bedrivs	effektivt	och	miljö-
medvetet	i	största	möjliga	samverkan	
utifrån	medborgarnas	behov.

Detta mål är en av de största anledningarna till att Nerikes Brand-
kår bildades. Det är lättare att kraftsamla sig kring olika frågor om 
man förfogar över en större verksamhet. Här är samverkan och 
utveckling nyckeln till förbundets framgång. Att tänka nytt har 
gett stor effekt då det gäller att utveckla verksamheten.

Människor	som	bor	eller	vistas	i	våra	med-
lemskommuner	känner	sig	trygga	och	har	
ett	likvärdigt	skydd	mot	olyckor.	

Vi har bra teknisk utrustning samt välutbildad och tränad per-
sonal på 28 olika platser inom förbundet. De flesta tätorter nås 
inom högst 10 minuter. Specialutrustning och vissa förstärk-
ningsfordon är gemensamma. Bakre ledningsstöd finns dygnet 
runt för att täcka hjälpbehoven på bästa sätt. 

Medborgarna	i	våra	medlemskommuner	
har	förmågan	att	själva	förebygga	och	
minska	effekterna	av	oönskade	händelser.

Information, utbildning och tillsyn är viktiga instrument som un-
derlättar för medborgarna att ta eget ansvar. Effekterna av detta 
kan ses vid exempelvis inträffade händelser där allmänheten själ-
va släcker bränder i ett tidigt skede, eller utför hjärt-lungräddning 
innan räddningspersonal är på plats. 

I	mötet	med	Nerikes	Brandkår	känner	
människor	att	de	får	det	stöd	och	den	
hjälp	situationen	kräver.	

Hur vi bemöter människor speglar hur man upplever den hjälp 
och det stöd man får av oss. Genom att möta människor där de 
är och vara ödmjuka inför situationen kan vi skapa förtroende.

Medarbetare	inom	Nerikes	Brandkår	har	
erforderlig	kompetens	samt	känner	trygg-
het,	yrkesstolthet	och	trivsel	i	sitt	arbete.

Genom samverkan, ökat ansvar, information, kommunikation 
och utbildning verkar vi för att de anställda ska kunna känna sig 
stolta över att arbeta vid Nerikes Brandkår.
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Förvaltningsberättelse

Prestationsmål
För att uppnå förbundets vision för verksamheten har vi satt upp fem prestationsmål som tar avstamp  ur inrikt-
ningsmålen. Måluppfyllelsen mäts i: Ej uppfyllt, delvis uppfyllt och uppfyllt. För att räknas som delvis uppfyllt 
krävs att måluppfyllelsen är minst 50%. Av de fem prestationsmålen är fyra uppfyllda och ett delvis uppfyllt. 

Säker	arbetsmiljö

Mål Resultat Måluppfyllelse

Vi ska ha en säker arbetsmiljö och ska därför 
göra riskbedömningar i samband med arbetsin-
sats enligt scenarion i handlingsplan.

Målet är uppfyllt.
Under året har riskbedömningar genomförts enligt handlings-
planen inom fyra områden: arbete på hög höjd, rökdykning, 
skogsbrand samt solceller. 

Upprätthålla	kompetensen

Mål Resultat Måluppfyllelse

Säkerställa att övningsverksamheten utförs en-
ligt Nerikes Brandkårs målplan för att upprätt-
hålla kompetensen hos utryckande personal, 
med fokus på rappellerare och tunga chauf-
förer.
Skapa bättre förutsättningar för praktiska öv-
ningar för heltidsbrandmännen.

Målet är uppfyllt.
Samtliga rappellerare och tunga chaufförer har genomgått 
kvalitetssäkring med godkänt resultat under året.  
För att skapa bättre förutsättningar för praktiska övningar har 
vi bland annat frigjort två brandmän som under fyra veckor 
gått dagtid och hållit i insatsövningar för alla heltidsstyrkor.

Krigsplacering

Mål Resultat Måluppfyllelse

All personal som behövs för att Nerikes Brand-
kår ska kunna fullgöra sina uppdrag vid höjd 
beredskap eller krig ska krigsplaceras.

Målet är uppfyllt.
I december 2020 genomfördes krigsplacering av all disponibel 
heltids- och deltidsanställd personal. Krigsplacering gjordes 
med stöd av beslut om krigsplacering av personal vid Nerikes 
Brandkår (Direktionen 2020-09-11 § 27), lag (1992:1403) om 
totalförsvar och höjd beredskap samt lag (1994:1809) om 
totalförsvarsplikt. Samtliga medarbetare som krigsplacerades 
fick ett skriftligt besked om detta.

Utbildningsenheten	ska	bära	sina	egna	kostnader	och	inte	ta	skattemedel	i	anspråk	för	verksamheten

Mål Resultat Måluppfyllelse

Enligt lagstiftning är vi skyldiga att informera 
allmänheten. Därför ska den externa utbild-
ningsverksamheten bära sina egna kostnader 
till minst 80%.

Målet är uppfyllt.
Resultatet blev ett överskott på ca 900 tkr trots att vi inte kun-
nat genomföra utbildning i den omfattning som var planerad 
på grund av den rådande pandemin. Anledning till att vi ändå 
uppnår kostnadstäckning är att vi kunnat minska personal-
styrkan genom att omfördela resurser samt inte återbesätta 
vakanser. Att vi i hög utsträckning även kunnat uppfylla våra 
åtaganden till avtalskunder påverkar också resultatet.

Tillsyn	enligt	LSO	och	LBE

Mål Resultat Måluppfyllelse

Vi ska årligen genomföra 500 tillsyner enligt lag 
om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brand-
farlig och explosiv vara (LBE). Målet för 2020 
medger en lägre nivå p.g.a. minskade personal-
resurser och är satt till 400 tillsyner.

Målet är delvis uppfyllt.
Under 2020 har 231 tillsyner genomförts. Personalföränd-
ringar inom Brandskyddsenheten på grund av Räddningsre-
gion Bergslagen samt till viss del den pågående pandemin har 
påverkat antalet tillsyner negativt. 
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Förvaltningsberättelse

Mål kopplat till god ekonomisk hushållning

I kommunalförbundet Nerikes Brandkår tolkas god ekonomisk hushållning som att våra resurser ska användas där 
de gör mest nytta. Det betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra personella och tekniska 
resurser ska användas på ett sätt som är hållbart över tid. Direktionen har därför beslutat om fyra finansiella 
målsättningar samt tre mål som är kopplade till vår verksamhet. 

Kommunalförbundet	ska	hushålla	med	sina	resurser	och	sträva	efter	att	få	ut	så	mycket	som	möjligt	av	varje	satsad	krona.

Mål Resultat 2020 2019 Måluppfyllelse

Verksamhetens nettokostnad ska under-
stiga medlemsbidraget.

Målet är uppfyllt.

Nettokostnad(tkr) -174 185 -168 155

Medlemsbidrag (tkr) 177 868 173 505

Förhållande i procent 97,9% 96,9%

Ekonomisk	hushållning	handlar	om	att	styra	ekonomin,	både	i	ett	kortare	och	i	ett	längre	perspektiv.	Om	kostnaderna	i	ett	
längre	perspektiv	överstiger	intäkterna	innebär	det	att	kommande	generationer	får	betala	för	denna	överkonsumtion.

Mål Resultat 2020 2019 Måluppfyllelse

Förmögenheten ska inte urholkas. Årlig 
avkastning på finansiella tillgångar ska 
överstiga inflationen, mätt som statslåne-
räntan +0,5% i enlighet med kommunal-
förbundets finanspolicy.

Målet är uppfyllt.

Årets avkastning real. och oreal. (tkr) 1 878 3 821

Avkastningsmål pensioner, SLR + 0,5% 0,43% 0,53%

Årets avkastning, real. och oreal. 5,3% 12%

Självfinansiering

Mål Resultat 2020 2019 Måluppfyllelse

Investeringarnas självfinansieringsgrad ska 
överstiga 100%, dvs finansieras med egna 
medel. Självfinansieringsgraden mäts som 
den löpande verksamhetens kassaflöde i 
relation till totalt kapitalbehov.

Målet är uppfyllt.

Kassaflöde från den löpande vht (tkr) 11 752 19 154

Kassaflöde från investerings.vht (tkr) 7 037 17 398

Självfinansiering 167% 110%

Storleken	på	det	egna	kapitalet

Mål Resultat 2020 2019 Måluppfyllelse

Det egna kapitalet bör minst motsvara 
självrisken för den största medlemskom-
munen då staten täcker kostnadskrävande 
insatser enligt lagen om skydd mot olyckor.

Målet är uppfyllt.

Eget kapital per 31 december (tkr) 22 044 19 617

Självrisk Örebro kommun 6 322 6 057

Finansiella	mål

Grupp 1 övar tillsammans med Skanska AB
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Förvaltningsberättelse

Vår	räddningspersonal	i	beredskap	(RIB)	är	en	stor	och	viktig	del	av	verksamheten.	För	att	minska	personalomsättningen	och	
öka	statusen	för	denna	grupp	ska	ett	antal	åtgärder	vidtas.

Aktivitet Resultat Måluppfyllelse

• Arbeta för att förbättra den fysiska 
arbetsmiljön på våra deltidsstationer.

• Förse vår RIB med en enklare uniform-
sliknande klädsel.

• Uppmärksamma huvudarbetsgivare till 
vår RIB.

Målet är uppfyllt.

Omsättningen på RIB stannar vid 7% för 2020, vilket är en lägre 
siffra än för några år sedan, då den låg på över 10%. 
För att öka statusen och på så sätt minska personalomsättningen 
har vi under året utrustat vår RIB med uniformsliknande kläder 
och renoverat Guldsmedshyttans brandstation. Under 2021 plane-
ras rust även för stationerna i Pålsboda, Vretstorp, Laxå, Fjugesta 
och Askersund. 
Huvudarbetsgivare uppmärksammas löpande. Exempelvis under 
Brandman på jobbet-dagen och i årsredovisningen för 2019.

I	syfte	att	effektiviera	våra	administrativa	processer	ska	vi,	där	så	är	möjligt,	digitalisera.

Aktivitet Resultat Måluppfyllelse

• Minska den manuella hanteringen i 
den ekonomiska redovisningen.

• Minska den manuella hanteringen i 
löneprocessen.

• Skapa förutsättningar för att använda 
de digitala verktyg vi har genom utbild-
ning i Microsoft 365.

• Genomföra förstudie gällande digital 
arbetsplats.

• Ta fram riktlinjer för hur och när min-
nesanteckningar ska föras på våra 
möten.

Målet är delvis uppfyllt.

Arbetet med att digitalisera processerna inom ekonomi och löne
hanteringen har fortsatt under året. Testkörningar mellan verk-
samhetssystemet och löne- och ekonomiprogrammet har gjorts 
under hösten. Förhoppningen är att komma igång med skarpa 
körningar under 2021. Upphandling av ekonomisystem dröjer yt-
terligare en tid, då detta både kräver tid och pengar.
Förstudien gällande digital arbetsplats har genomförts och mynnat 
ut i både kanalstrategi och förbättringar på våra webbar. Bland an-
nat har vår externa webbplats genomgått en tillgänglighetsgransk-
ning under hösten. 
En översiktlig utbildning i Microsoft 365 har genomförts, men 
framförallt har pandemin gjort många av oss betydligt bättre på 
Microsoft Teams. 
Riktlinjer för minnesanteckningar har ännu inte hunnit genom-
föras. Det pågår dock ett arbete med att se över våra dokument 
och hur de ska förvaras samt en övergång till dokumentlagring i 
SharePoint. 

Säkerställa	att	vi	har	en	uthållighet	i	vår	ledningsförmåga

Aktivitet Resultat Måluppfyllelse

• Implementera operativa instruktioner 
och rutiner i samverkan med övriga 
räddningstjänstorganisationer inom 
RRB. Enheten för operativ planering 
ska även kunna projektleda utveck-
lingsarbeten för RRBs operativa 
förmåga. 

• Införa ytterligare en arbetsplattform 
genom Oculus och Deadalos Respons 
som ett komplement till Zenit för den 
övergripande ledningen. 

• Ta fram nya dokument och implemen-
tera ny metodik som följer polisens 
stabsuppbyggnad. 

Målet är delvis uppfyllt.

Utvecklingsarbeten inom flertalet operativa områden pågår, dels 
inom RRB men även på nationell nivå. Operativa rutiner och in-
struktioner har tagits fram. 
De nya arbetsplattformarna är på plats. Arbetet med att likrikta 
informationen som är tillgänglig i systemet pågår inom RRB. 
Stabsdokument har tagits fram inom ramen för den arbetsgrupp 
som tillsatts inom RRB. Beslut har ännu inte fattats i styrgruppen 
men beräknas tas under våren 2021. Implementering och utbild-
ning är planerad till hösten 2021. 

Verksamhetsmål
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Motgångar skapar möjligheter
2020	var	året	då	Utbildningsenheten	satsade	på	en	nystart	med	ny	enhetschef	och	motiverade	medar-
betare	som	satte	målet	högt	och	inte	tänkte	tacka	nej	till	en	enda	utbildningsförfrågan.	Målet	var	ambitiöst	
och	bokningskalendern	fylldes	snabbt	på...	ända	fram	till	den	12	mars,	då	alla	utbildningar	i	Nerikes	Brand-
kårs	regi	ställdes	in	på	grund	av	covid-19-pandemin.

Utbildningsenheten är de som utan 
tvekan har drabbats hårdast på Nerikes 
Brandkår under detta besynnerliga 2020. 
På grund av arbetsbristen tillsattes inga 
vakanser och brandmännen som skulle 
göra dagtidstjänst som utbildare fick an-
dra arbetsuppgifter. Så från att ha varit 
sju personer vid årsskiftet 2019/2020 var 
man efter sommaren endast tre medar-
betare kvar på enheten. 

Har hållit hoppet uppe
Men trots ovisshet och inställda kurser 
har personalen inte tappat sugen utan 

hållit sig sysselsatta och blickat framåt. 
Under våren har brandkårens lokaler stä-
dats, förråd har rensats upp och utbild-
ningsmaterial har uppdaterats. 

“Efter semesterperioden kändes 
det som vi var på väg tillbaka till det 
normala igen efter pandemin och vi 
började boka in kurser för fullt för att 
komma ikapp det vi missat. Vi tog in 
extra personal, köpte in mer utrust-
ning och pratade till och med om att 
nyanställa, berättar enhetschef Tony 
Ärlegård.  

Men sen rullade den andra smittvågen 
in och i oktober var vi tillbaka på ruta 
ett igen med stopp för alla externa 
utbildningar.“

Hitta nya lösningar
Ganska snabbt insåg enheten att det här 
inte håller i längden. Nerikes Brandkår 
har ett uppdrag enligt lag att informera 
och utbilda, plus ett mål som säger att 
medborgarna i våra medlemskommuner 
ska ha förmågan att själva förebygga och 
minska effekterna av oönskade händels-
er. Därför har man nu valt att satsa på 
att ta fram digitala utbildningar som ska 
sändas direkt via Microsoft Teams – en 
plattform för företagskommunikation och 
videomöten.

“Det här är en outforskad värld för oss 
med nya omständigheter som vi får 
anpassa oss till, säger Tony.  
Vi är redo att köra igång med utbild-
ningen Grundläggande brandkunskap 
och ska också undersöka om det finns 
ett intresse för första hjälpen-utbild-
ningar digitalt.

2020 var ett konstigt och omtumlande 
år, fortsätter Tony. Men det har också 
hjälpt oss att hitta nya sätt att arbeta 
och vi ser fram emot 2021 med till-
försikt, både när det gäller utbildning-
ar och eventuellt nya medarbetare till 
enheten.“

Patrik, Tony och Hanna på Utbildningsenheten har kämpat på i motvind under 2020. Men nu har de 
lärt sig vad en green screen är... och en hel del annat också.

Coronastrategier under 2020
av Coronan. Däremot har den olycks-
förebyggande verksamheten drabbats 
hårt då planerade utbildningar har fått 
ställas in eller flyttas till andra lokaler,                                                                                               
samt att antalet tillsyner har minskat och 
anpassats till objekt med liten risk för 
smittspridning. 

Framgångsfaktorer har varit:
• Anpassad fysisk träning
• Begränsade möjligheter att ta ut ledigt

Det har nu snart gått ett helt år där vi 
tvingats anpassa vår verksamhet till 
smittspridningen av Coronaviruset. Rent 
generellt har Nerikes Brandkår klarat 
detta väldigt bra, med ett tjugotal konsta-
terat covid-19-positiva bland totalt 136 
heltidsanställda. 
Antalet smittade har varit jämnt ut-
spridda under året, så utrycknings-
sidan och beredskapen inom Nerikes 
Brandkår har inte påverkats nämnvärt 

• Möjlighet att stanna hemma med lön 
när nära anhörig konstaterats smittad

• Förändrade städrutiner
• Stängt för besök på våra stationer
• Noggranna testrutiner
• Begränsat antal personer i lokalerna.
• Samverkan med personalen i särskild 

Coronagrupp

Nu ser vi fram emot en normalisering av 
verksamheten och ett Coronafritt 2021.
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Förstärkning på personalenheten
I december månad förstärktes Perso-
nalenheten på Nerikes Brandkår med yt-
terligare en medarbetare. Vår vikarieran-
de personalspecialist David Klingenhoff 
anställdes som ny enhetschef och vice 
brandchef Anders Larsson kunde därmed 
kliva av den rollen för att istället lägga mer 
tid på att övergripande samordna verk-
samheten inom Räddningsavdelningen.

Förstärkningen innebär att vi nu har ökat 
kompetensen inom arbetsmiljöområdet 
och därför kan genomföra fler riskbe-
dömningar samt följa upp och utreda fler 
arbetsskador/ tillbud. Vi kommer även att 
göra en stor insats när det gäller att utbil-
da våra arbetsledare i arbetsmiljöfrågor.

Personal blir HR
Samtidigt som omorganisationen genom-
förde vi även ett namnbyte från Personal- 
till HR-enheten (Human Resources), som 
vi tycker bättre speglar enhetens uppgift. 

Benämningen HR innefattar hur organisa-
tioner arbetar strategiskt med personal-
frågor för att det ska gynna organisatio-
nen på ett bra sätt, exempelvis gällande 
rekrytering, lönesättning, kompetensut-
veckling, hälsovård och annan personal-
vård. Arbetet ska tydligt kunna kopplas 
till brandkårens verksamhetsidé, mål och 
vision samt se till de anställda, som såväl 
grupper som individer.

David har tidigare jobbat som ombudsman på 
Unionen och vill nu satsa mer på arbetsmiljöarbetet 
inom Nerikes Brandkår.

Samverkan sätts på prov
En av årets största händelser inträffade i juni månad då det brann i en vindsvåning mitt i centrala Örebro. Insatsen påbörjades med 
livräddning av en person som var fast i sin lägenheten och släckningsarbetet skulle sedan visa sig bli både komplicerat och långvarigt.   
Personen som räddades ur sin lägenhet fördes till sjukhus efter att ha fått i sig en hel del brandrök men den gamla anrika byggnaden 
gick tyvärr inte att rädda, utan totalförstördes. 
Trots detta kunde vi efter insatsen konstatera att vår, då helt nystartade, ledningsorganisation Räddningsregion Bergslagen (RRB) fung-
erat utmärkt. Tack vare den hade vi nu större möjligheter att snabbt få nödvändiga resurser på plats. Inte bara styrkor från Nerikes 
Brandkår utan även Karlskoga från Bergslagens räddningstjänst kallades in som förstärkning och det gick även snabbt och smidigt att 
få den regionala insatsledaren, fastighetsägare, luftpaket, mat, grävmaskin m.m. till olycksplatsen. Ett kvitto på bra samverkan inom 
RRB och med övriga blåljusorganisationer. 
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Utryckningsstatistik 2020

¹ Kolumnen Övriga redovisar händelser i angränsande kommuner där vi har avtal gällande räddningstjänstsamverkan. 
² Förmodade händelser är larm som visar sig inte vara något när vi kommer till platsen. 
³ Rubriken Övrigt redovisar händerlser som inte uppfyller kraven på räddningstjänst enligt LSO. T.ex. vattenläckage och bärhjälp åt ambulansen.

Antal händelser per kommun
2019 års siffror inom parentes

Händelse Askersund Hallsberg Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Övriga1 Totalt

Brand i byggnad 23 (12) 27 (26) 14 (23) 8 (10) 9 (9) 54 (49) 5 (9) 10 (17) 168 (159) 5 (3) 323 (317)

Brand i skog/mark 9(7) 9 (6) 4 (9) 9 (14) 7 (2) 22 (16) 6 (3) 8 (3) 30 (36) 2 (2) 106	(98)

Brand i fordon/fartyg 3 (9) 12 (5) 11 (6) 2 (4) 4 (4) 10 (11) 4 (3) 5 (6) 76 (74) 1 (2) 128	(124)

Brand i avfall/återvinning 1 (4) 4 (0) 2 (5) 0 (1) 2 (5) 11 (5) 2 (1) 4 (0) 33 (34) 1 (1) 60	(56)

Trafikolycka 41 (37) 27 (37) 30 (36) 20 (28) 23 (18) 49 (46) 10 (10)  20 (20) 182 (189) 8 (9) 410	(430)

Utsläpp av farligt ämne 1 (1) 2 (3) 1 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 6 (8) 1 (0) 12	(16)

Begränsat läckage av drivmedel/olja 16 (8) 10 (4) 1 (1) 1 (1) 2 (3) 11 (12) 1 (1) 4 (2) 45 (43) 0 (0) 91	(75)

Hjärtstopp 3 (5) 10 (15) 11 (13) 7 (6) 4 (7) 18 (18) 14 (9) 11 (9) 26 (21) 0 (0) 104	(103)

Drunkning/tillbud 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (3) 0 (0) 0 (0) 5 (2) 0 (0) 9	(5)

Hiss, risk för personskada 0 (0) 1 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 3 (1) 0 (0) 6	(4)

Hiss, utan risk för personskada 2 (5) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (1) 3 (3) 0 (0) 6	(11)

Fastklämd person 1 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 3 (6) 0 (0) 8	(8)	

Suicid/försök 3 (0) 2 (7) 2 (3) 0 (0) 1 (0) 1 (3) 0 (0) 1 (0) 20 (14) 0 (0) 30	(27)

Annan nödställd person 1 (2) 0 (1) 2 (1) 0 (1) 0 (1) 3 (3) 1 (0) 0 (0) 7 (2) 0 (0) 14	(11)

Nödställt djur 2 (0) 0 (1) 2 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (1) 0 (1) 0 (0) 8 (5) 0 (0) 14	(8)

Automatlarm utan brandtillbud 37 (27) 35 (47) 74 (87) 39 (27) 27 (23) 134 (130) 28 (36) 29 (24) 500 (553) 0 (0) 903	(954)

Förmodade händelser ² 16 (15) 10 (13) 23 (19) 2 (5) 7 (7) 7 (14) 8 (1) 8 (12) 105 (146) 0 (0) 186	(232)

Övrigt ³ 21 (14) 16 (19) 62 (8) 8 (10) 6 (7) 96 (125) 16 (6) 13 (10) 87 (49) 0 (0) 325	(248)

Totalt 182	(147) 166	(187) 240	(215) 96	(107) 94	(86) 423	(439) 96	(80) 113	(104) 1	307	(1	345) 18	(17) 2	735	(2	727)

Antalet utryckningar är oftast ganska lika år från år. Så även 2020 i jämförelse med 2019. Totalt skilde det en-
dast åtta händelser. Här presenterar vi, i två olika tabeller, statistik för antal händelser per kommun och antal 
utryckningar per kommun. Att antalet händelser inte totalt är detsamma som antalet utryckningar beror på 
att fler stationer kan rycka ut till en och samma händelse.

• Konsekvenserna av trafikolyckor minskar för varje år, vilket främst beror på allt säkrare vägar och fordon. Under året hante-
rade vi 472 personbilar, 43 stora lastbilar samt fyra bussar vid totalt 410 trafikolyckor. 241 personer skadade sig och tre per-
soner omkom under 2020. Knappt 50% av olyckorna sker på vägar med hastighetsbegränsningarna 50 och 70 km per timme 
och allra oftast larmas vi till olyckor på riksväg 50. 

• Under 2020 inträffade 84 skarpa automatlarm med brandtillbud, vilket är endast 8,5% av det totala antalet. Av de totalt 903 
automatlarmen utan brandtillbud utlöstes 249 av matlagning. 

• De flesta bränder i byggnader begränsas till mindre händelser och det bara är ca 10 % som genererar större skador. En anled-
ning till det lyckade resultatet är att Nerikes Brandkår har 28 brandstationer som är strategiskt placerade där huvuddelen av 
alla kommuninvånare bor. Av totalt 324 larm till brand i byggnad begränsades 83 händelser till antändningsobjektet, 63 till 
startutrymmet och 145 händelser med endast rök och varmgång. Spridning till andra byggnader skedde endast vid två tillfäl-
len och inom byggnaden vid 31 tillfällen.
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Antal utryckningar per station
Heltid 2020 2019

Örebro 1 353 1 285 
Byrsta 420 405
Summa 1 773 1 690 

RIB

Askersund 163 131 
Byrsta 43 23 
Fellingsbro 108 157 
Finnerödja 20 13 
Fjugesta 73 60 
Frövi 124 100 
Garphyttan 28 37 
Guldsmedshyttan 69 51 
Hjortkvarn 17 31 
Kopparberg 102 83 
Laxå 90 97 
Lindesberg 176 176 
Nora 119 119 
Pålsboda	 37 31
Odensbacken 52 42 
Vintrosa 65 50 
Vretstorp 19 27 
Summa 1 305 1 228 

Räddningsvärn

Glanshammar 42 41 
Hammar 23 18 
Hasselfors 11 10 
Mariedamm 12 8 
Järnboås 7 6 
Olshammar 4 2 
Ramsberg 20 13
Rockhammar 14 10 
Vedevåg 17 12
Vinön 7 3 
Summa 157 123 

Totalt 3	235 3	041

• Den stora skillnaden jämfört med 2019 under rubri-
ken Övrigt för Kumla, Lindesberg och Örebro beror på 
att vi i år även räknat in passning. D.v.s. då en styrka 
täcker upp på en annan station om all ordinarie ut-
ryckningspersonal redan är ute på larm. 

• Fellingsbro är den enda av Nerikes Brandkårs stationer 
som åker på alla sjukvårdslarm (prio 1-larm för ambu-
lansen) och inte enbart hjärt-lungräddning. Det förkla-
rar det stora antalet larm för stationen, då över 100 av 
dessa är utryckningar för att bistå Regionen. 

Händelse Askersund Hallsberg Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Övriga1 Totalt

Brand i byggnad 23 (12) 27 (26) 14 (23) 8 (10) 9 (9) 54 (49) 5 (9) 10 (17) 168 (159) 5 (3) 323 (317)

Brand i skog/mark 9(7) 9 (6) 4 (9) 9 (14) 7 (2) 22 (16) 6 (3) 8 (3) 30 (36) 2 (2) 106	(98)

Brand i fordon/fartyg 3 (9) 12 (5) 11 (6) 2 (4) 4 (4) 10 (11) 4 (3) 5 (6) 76 (74) 1 (2) 128	(124)

Brand i avfall/återvinning 1 (4) 4 (0) 2 (5) 0 (1) 2 (5) 11 (5) 2 (1) 4 (0) 33 (34) 1 (1) 60	(56)

Trafikolycka 41 (37) 27 (37) 30 (36) 20 (28) 23 (18) 49 (46) 10 (10)  20 (20) 182 (189) 8 (9) 410	(430)

Utsläpp av farligt ämne 1 (1) 2 (3) 1 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 6 (8) 1 (0) 12	(16)

Begränsat läckage av drivmedel/olja 16 (8) 10 (4) 1 (1) 1 (1) 2 (3) 11 (12) 1 (1) 4 (2) 45 (43) 0 (0) 91	(75)

Hjärtstopp 3 (5) 10 (15) 11 (13) 7 (6) 4 (7) 18 (18) 14 (9) 11 (9) 26 (21) 0 (0) 104	(103)

Drunkning/tillbud 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (3) 0 (0) 0 (0) 5 (2) 0 (0) 9	(5)

Hiss, risk för personskada 0 (0) 1 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 3 (1) 0 (0) 6	(4)

Hiss, utan risk för personskada 2 (5) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (1) 3 (3) 0 (0) 6	(11)

Fastklämd person 1 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 3 (6) 0 (0) 8	(8)	

Suicid/försök 3 (0) 2 (7) 2 (3) 0 (0) 1 (0) 1 (3) 0 (0) 1 (0) 20 (14) 0 (0) 30	(27)

Annan nödställd person 1 (2) 0 (1) 2 (1) 0 (1) 0 (1) 3 (3) 1 (0) 0 (0) 7 (2) 0 (0) 14	(11)

Nödställt djur 2 (0) 0 (1) 2 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (1) 0 (1) 0 (0) 8 (5) 0 (0) 14	(8)

Automatlarm utan brandtillbud 37 (27) 35 (47) 74 (87) 39 (27) 27 (23) 134 (130) 28 (36) 29 (24) 500 (553) 0 (0) 903	(954)

Förmodade händelser ² 16 (15) 10 (13) 23 (19) 2 (5) 7 (7) 7 (14) 8 (1) 8 (12) 105 (146) 0 (0) 186	(232)

Övrigt ³ 21 (14) 16 (19) 62 (8) 8 (10) 6 (7) 96 (125) 16 (6) 13 (10) 87 (49) 0 (0) 325	(248)

Totalt 182	(147) 166	(187) 240	(215) 96	(107) 94	(86) 423	(439) 96	(80) 113	(104) 1	307	(1	345) 18	(17) 2	735	(2	727)
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Väsentliga personalförhållanden
Den	stora	tillgången	som	personalen	utgör	med	sin	samlade	kompetens	framgår	inte	i	den	ekonomiska	re-
dovisningen.	Därför	är	det	viktigt	att	synliggöra	den	ur	olika	perspektiv.		Ramen	för	verksamhetens	mål	och	
inriktning	är	fastställd	i	våra	policydokument,	som	antas	av	direktionen.	

Personalen är försäkrad
För heltidspersonal och räddningsper-
sonal i beredskap har Nerikes Brandkår 
försäkringar som gäller vid arbetsskada, 
sjukdom, dödsfall och arbetsbrist p.g.a. 
omställningsarbete. För värnen har vi 
tecknat en olycksfallsförsäkring som 
träder i kraft när det statliga personska-
deskyddet inte gäller, t.ex. vid restvär-
desarbete och bevakningsuppdrag. För-
säkringarna gäller med vissa villkor. 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron brukar vara låg i Nerikes 
Brandkår. Långtidssjukfrånvaron kan va-
riera mellan åren. Kostnader för inkallning 
blir ofta följden i samband med korttids-
sjukskrivningar. Vid längre sjukskrivningar 
omplaneras personal i möjligaste mån för 
att undvika inkallning och därmed över-
tidskostnader.

Företagshälsovård
Nerikes Brandkår har under året anlitat 
Capio Läkargruppen AB och Räddnings-
hälsan AB för företagshälsovård. Ett häng-
avtal med Capio Läkargruppen AB gör det 
möjligt att erbjuda en anställd snabbare 
behandling än inom den offentliga sjuk-
vården. På detta sätt kan sjukfrånvaroti-
den förkortas. 

Anpassning och rehabilitering
Som arbetsgivare ansvarar vi enligt ar-
betsmiljölagstiftningen för att genomföra 
anpassning och rehabilitering inom vår 
verksamhet. 

Ju längre en anställd är borta från arbets-
livet desto svårare är det att komma tillba-
ka. Därför fångas sjukskrivningar upp i ett 
tidigt skede för att rehabiliteringsarbetet 
ska komma igång så snabbt som möjligt.  
Det kan t.ex. handla om att anpassa ar-
betsuppgifter och/eller arbetstider, samt 
successiv återgång till arbetet genom del-
tidssjukskrivning.

Pensionsförvaltning
Pensionsavtalet KAP-KL gäller från och 
med 2006-01-01. Avtalet innebär att 
brandmän, som uppfyller kravet på 30 
års anställning med minst 25 år i utryck-
ningstjänst, har rätt att avgå med särskild 
avtalspension vid 58 års ålder. Pensions-
förmånen kallas R-SAP. 

Den faktiska pensionsåldern i förbundet 
ligger runt 60 år. Den åldern används som 
beräkningstidpunkt i KPA:s pensionsbe-

Personaldata 2020 2019

Personal	per	december
Total personal 497 503

varav heltidsanställda 132 131
varav räddningspersonal i beredskap 270 263
varav värn 95 109
varav kvinnor 31 33
varav män 466 470
varav kvinnor (%) 6 7
varav män (%) 94 93

Förtroendevalda (direktion/revision) 31 31

Personalomsättning	(%)
Heltid 6,9 7,7
Räddningspersonal i beredskap 7 6

Personaldata 2020 2019

Pensionsavgångar
Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) 24 22

varav i utryckningsstyrka heltid 21 14

Sjukfrånvaro		(%)	*	
Total sjukfrånvaro 3 2
Långtidssjukfrånvaro (minst 60 dagar) av total 
sjukfrånvaro 5 35
Sjukfrånvaro 29 år och yngre 5 4
Sjukfrånvaro 30-49 år 3 2
Sjukfrånvaro 50 år och äldre 2 2
Sjukfrånvaro kvinnor 5 2
Sjukfrånvaro män 3 2

* Total sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid inom gruppen.

räkningar för våra anställda som har möj-
lighet att uppnå villkoret för R-SAP. 

Kompetensutveckling
För att bidra till utveckling av den egna 
verksamheten och för att kunna möta om-
världens krav, är det viktigt att hela perso-
nalen får kontinuerlig utbildning.

Nerikes Brandkår ser till att personalen 
får nödvändig dokumenterad lagstadgad 
kompetensutbildning. Från och med 2018 
hålller vi egen grundutbildning för vår 
räddningspersonal i beredskap (Grib).  För 
att ytterligare höja kompetensen genom-
förs fortbildning vid samtliga avdelningar.

Genom den löpande övningsverksamhe-
ten tryggar vi att personalen bibehåller 
sin kompetens. Vi  tillhandahåller även 
C-körkortsutbildning för värnpersonal och 
RIB vid behov.

Brandstationen i Vretstorp får en välbehövlig uppfräschning av brandmännen Erik, Samuel och Filip 
som har gjort sin dagtidstjänst på Teknikenheten under 2020.
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Den kommande treårsperioden kom-
mer förbundets planerade uppräkning av 
medlemsbidraget att minska ytterligare. 
Hur den kommunala ekonomin kommer 
att påverkas av Corona-pandemin återstår 
också att se. 
Ledningssamverkan inom Räddningsre-
gion Bergslagen startade i maj 2020 och 
har rent ekonomiskt för 2020 netto inne-

burit ökade intäkter, då medlemsbidraget 
understiger den intäkt för personal som 
Nerikes Brandkår hyr ut till RRB. Samtidigt 
har vi fått en starkare systemledning, vil-
ket känns tryggt inför framtiden. 
De två senaste åren har förbundet gjort 
goda resultat, vilket innebär att det egna 
kapitalet har ökat. Då förbundet inte har 
möjlighet att kunna reservera pengar i en 

resultatutjämningsfond valde direktionen 
i samband med bokslutet 2019 att sätta 
av ytterligare 2 mkr till balansfonden för 
ökade pensionskostnader, vilket innebär 
att vi är bättre rustade ytterligare några 
år framöver för att parera detta utan hjälp 
från medlemskommunerna. 

Fem	år	i	sammandrag 2020 2019 2018 2017 2016

Antal invånare i förbundet 258 933 257  592 254 875 246 302 241 957

Nettokostnadernas andel av kommunbidraget (%) 98 97 99 100 100

Nettokostnad/invånare (kr) 672 653 654 622 619

Medlemsbidrag/invånare (kr) 687 674 661 622 620

Externa intäkter (tkr) 23 572 18 783 21 876 13 713 15 526

Finansnetto (tkr) -1 256 -116 -348 -1 440 -789

Årets resultat (tkr) 2 427 5 234 1 523 -1 578 -519

Nettoinvesteringar (tkr) 7 037 17 378 6 383 10 203 9 879

Tillgångar (tkr) 143 105 135 227 122 157 119 617 115 571

Långfristiga skulder och avsättningar (tkr) 90 765 88 105 84 788 81 063 79 591

Eget kapital (tkr) 22 044 19 617 14 384 12 861 14 439

Soliditet (%) 15 15 12 11 12

Likviditet (tkr) 18 037 19 555 17 941 15 129 17 030

Balanslikviditet (oms.tillg./kfr skulder) (%) 239 233 262 227 268

Långfristig låneskuld (tkr) 0 0 0 126 617

Avsatt till pensioner (tkr) 90 765 88 105 84 788 80 937 78 974

Antal anställda  - ej semestervikarier 497 503 515 487 473

Antal insatser - totalt (st) 2 735 2 727 2 919 2 854 2 973

Brand i byggnad (st) 323 317 299 327 346

Brand ej i byggnad (st) 294 299 409 359 406

Trafikolycka (st) 410 430 486 548 519

Antal automatlarm (st) 903 954 963 907 973

Antal utförda/planerade tillsyner (st) 231/400 290/400 249/350 158/250 248/350

Andel utförda tillsyner av planerade (%) 58 73 71 63 71

Översikt över verksamhetens utveckling

Nerikes	Brandkår	påverkas	i	stor	omfattning	av	hur	ekonomin	ser	ut	i	våra	medlemskommuner.	Vi	kan	där-
för	se	att	de	kommande	åren	kommer	att	bli	tuffa,	då	det	från	flera	håll	aviseras	svagare	ekonomiska	musk-
ler	för	den	kommunala	sektorn.	

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
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Balanskravsutredning	(tkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Medlemsbidrag 173 063 168 877 163 958 153 115 150 067

1 %  av medlemsbidrag 1 731 1 689 1 640 1 531 1 501

Årets resultat 2 427 5 234 1 523 -1 578 -519
Avgår: Realisationsvinster -413 -586 -533 -411 -527

Avgår: Orealiserade vinster värdepapper -161 -152 0 0 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1 853 4 496 990 -1 989 -1 046
Medel till RUR 0 0 neg neg neg

Medel från RUR (max 80%) 0 0 0 117 0

Medel till balansfond för pensionskostnader 0 - 2 000 0 0 0
Direktionsbeslut att nyttja eget kapital för inköp av utrustning 0 0 0 1 872 0

Reglering mot balansfond, pensionskostnader 0 0 0 0 1 046

Årets balanskravsresultat 1 853 2 496 990 0 0

Balanskravsunderskott från tidigare år 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0
Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 0 0
Maximal reservering till RUR 0 0 0 0 0

Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv
Årets resultat är 2 427 tkr, från detta ska 574 tkr i reavinster räknas bort vilket innebär att 2020 års balanskravsresultat är 1 853 tkr. 

Direktionen antog 2013-10-24 ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv” och totalt 
har tidigare 553 tkr avsatts för detta vid ingången av 2020. Vid närmare granskning kan konstateras att ett kommunalförbund inte 
kan ha en resultatutjämningsreserv, då lagen föreskriver att det som kan avsättas är överskott genom skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Något sådant har inte förbundet. Därför finns inte någon möjlighet att avsätta årets överskott till detta. Den befintliga 
resultatutjämningsreserven kommer att fasas ut. 
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Vi vill bli ännu bättre
Under	hösten	genomförde	vi	en	intensiv	men	mycket	uppskattad	övningsperiod	över	en	månad	för	all	ut-
ryckande	heltidspersonal,	med	målet	att	bli	bättre	på	uppstart	vid	brand	i	byggnad.	Övningarna	planerades	
och	leddes	av	brandmännen	Anton	Sundstedt	och	Christoffer	Telégin	som	under	denna	period	klev	ur	sitt	
skift	för	att	helt	fokusera	på	uppdraget.	

Målet var att testa olika metoder, med 
extra fokus på slanghantering och väga 
dem mot varandra, plus att nå en större 
samsyn mellan de olika grupperna, för 
att vi ska jobba så lika som möjligt ute på 
olycksplats. 

Vad lärde vi oss?
Under övningsdagarna samlade vi på 
oss en mängd erfarenheter. Bland annat 
kunde vi se att den stora fördelen med 
det (för oss) nya sättet att hantera slang 
är att man kan trycksätta 2x50 meter 42 
mm-slang på en väldigt liten yta och däri-
genom får bättre struktur. 
En annan minst lika viktig iakttagelse var 
att det i trapphus är bäst att dra grovslang 
ut mot basbilen, istället för in i trapphu-
set, samt att traditionell slang oftast är att 
föredra framför förhöjt lågtryck. 

Vad händer nu?
Nu ska Räddningsavdelningen ta alla in-
hämtade erfarenheter och ny kunskap 
vidare genom att utföra ett skarpt test för 

utryckande heltidspersonal under 2021. 
Under testperioden ska, de för Nerikes 
Brandkår, traditionella slangkorgarna by-
tas ut mot de JT-packväskor som använts 
som modell under övningsperioden, samt 
en ny typ av grovslangskorgar. 
Sedan kommer teståret att utvärderas för 
att se om denna metod är något som vi 
bör använda i hela organisationen. 

Nyckeln är samarbete
En gammal sanning som återigen syntes 
tydligt under övningarna var hur viktigt 
det är att hela styrkan har samma bild av 
vad som ska göras.  
Där är styrkeledarens roll avgörande och 
det handlar om metodutveckling, övning 
och åter övning samt att vi har den utrust-
ning som krävs. 

För att få en helhet i detta ligger nyckeln 
i flexibiltitet och ett bra samarbete över 
gränserna mellan enheterna Övning, 
Operativ planering och Teknik samt ut-
ryckande personal, där den verkliga spets-
kompetensen finns. 

En klar framgångsfaktor för att vi på detta 
sätt ska kunna driva utvecklingen av våra 
metoder framåt och bli ännu bättre på att 
rädda liv, egendom och miljö är att vi kan 
vara flexibla inom Nerikes Brandkår och 
ta tillvara på våra duktiga medarbetares 
kunskap. 

Anton och Christoffer planerade och ledde de 
uppskattade övningarna.
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Ekonomiskt utfall
Precis	som	annan	kommunal	verksamhet	finansieras	Nerikes	Brandkår	till	största	delen	med	skattemedel.	
2020	kostade	vi	totalt	199,2	mkr,	där	medlemskommunerna	stod	för	178	mkr.	Resterande	23,6	mkr	finan-
sierade	vi	genom	att	sälja	utbildning	i	form	av	bl.a.	HLR,	grundläggande	brandkunskap	och	i	samarbete	med	
Brandskyddsföreningen	även	Heta	arbeten.	Vi	tar	också	betalt	när	vi	åker	på	obefogade	automatlarm,	gör	
tillsynsbesök	och	genom	våra	avtalstjänster.	

Kostnaderna för personal har totalt sett 
gått jämt upp, trots att vi under året haft 
ett kostsamt personalärende. Staten har 
också kompenserat för högre sjuklöne-
kostnader. 
Semesterlöneskulden har ökat, samtidigt 
som kostnaderna för personalomkostna-
derna gick med motsvarande överskott i 
förhållande till budget. 
Avvikelser ses också till följd av RRB, då 
alla kostnader inte varit budgeterade.  
Motsvarande fenomen finns även under 
intäkter. 
Från och med 1 juli har ett nytt avtal teck-
nats med SOS, det nya avtalet blev ca 300 
tkr dyrare än budget. 
Avskrivningarna blev 200 tkr högre än 
budget, vilket är en följd av den höga in-
vesteringstakten året innan. 

Finansiella intäkter & kostnader
De finansiella kostnaderna, som handlar 
om kostnader förknippat med pension 
gick något bättre än budget. 
De finansiella intäkterna blev också bättre 
än budget och här rör det sig istället om 
intäkter från våra värdepapper. Trots att 
börsen djupdök i våras har våra place-
ringar hämtat sig under hösten och mark-

Årets resultat
Årets resultat är ett överskott på 2 427 tkr, 
vilket är 2 092 tkr bättre än budget. Över-
skottet beror bland annat på lägre hyres-
kostnader och att vi hyrt ut delar av vår 
personal till den nya ledningssamverkan 
inom Räddningsregion Bergslagen (RRB).

Verksamhetens intäkter
Intäktssidan har påverkats av den pågå-
ende Corona-pandemin. Utbildningssidan 
har tappat 60% av budgeterade intäkter 
från utbildningar inom HLR och grundläg-
gande brandkunskap. Även myndighets-
sidan har drabbats då vi inte kunnat ge-
nomföra alla planerade tillsyner. 
På plussidan ser vi istället intäkter från 
RRB, då Nerikes Brandkår sålt ledningsre-
surser in i systemet.  

Verksamhetens kostnader
Kostnaderna för pensioner har legat inom 
ramen för budget, så när som på 37 tkr att 
betala tillbaka till medlemskommunerna 
(se tabellen driftredovisning på nästa sida 
under raden för medlemsbidrag). 
Kostnaderna för lokaler är även i år lägre 
än det faktiska utfallet då hyrorna helt en-
kelt har varit för högt budgeterade.

nadsvärdet är högre än det bokförda. Un-
der året sålde vi av placeringar och kunde 
i samband med detta realisera ca 500 tkr 
i reavinst. 

Räddningsregion Bergslagen
Nerikes Brandkår är värdorganisation 
för ledningssamverkan Räddningsregion 
Bergslagen (RRB). Detta innebär att redo-
visningen innehåller både interna och ex-
terna poster, eftersom Nerikes Brandkår 
också ingår i RRB. 
De interna posterna uppgår till 6,8 mkr 
och har rensats i resultaträkningen, men 
inte i driftredovisningen. Den rad som be-
nämns Räddningsregion Bergslagen avser 
kostnaderna och intäkterna för hela sam-
arbetet, där Nerikes Brandkår ingår. 
Kostnaden och intäkten för Nerikes 
Brandkår, avseende RRB, ingår istället un-
der övriga kostnader och övriga intäkter. 
Kostnaderna för SOS från 1 juli ingår i RRB, 
något som ej finns budgeterat. Därför är 
det stora avvikelser på såväl intäkts-, som 
kostnadssidan. 
Totalt sätt gjorde RRB ett överskott på  
1 022 tkr, vilket betalas tillbaka till samt-
liga medlemmar. Nerikes Brandkårs andel 
av detta är 365 tkr. 

Pensionskostnader
I posten verksamhetskostnader ingår årets pensionskostnader. Därtill kommer en finansiell kostnad som avser värdesäkring av pen-
sionsskulden. I tabellen nedan framgår de två senaste årens pensionskostnader. Redovisningen baserar sig på uppgifter ur pen-
sionsbolaget KPA:s prognos per 2020-12-31.Totalt sett blev pensionskostnaden 37 tkr lägre än budget. I utfallet av den redovisade 
löneskatten nedan ingår också löneskatt på den avgiftsbestämda ålderspensionen, som ingår i PO-pålägget. Den delen av löneskatten 
uppgår till 1 138 tkr. 
Fr. o m 2014 avräknas skillnaden mellan årets budgeterade pensionskostnad och utfallet enligt KPAs prognos per den 31 december 
samma år. För 2020 var den budgeterade tjänstepensionskostnaden 9 739 tkr och utfallet uppgår till ((5 868+1 940) x 1,2426) =  
9 702 tkr. Mellanskillnaden uppgår till 37 tkr, och är lägre än budget. En återbetalning till medlemskommunerna har därför gjorts. 
Beloppen är avräknat på medlemsbidraget.   

Pensionskostnader	(tkr) Utfall	2020 Utfall	2019 Avvikelse	utfall	
2020-2019 Budget	2020 Avvikelse	utfall	

2020	-	budget

Avgiftsbestämd ålderspension (PO-pålägg) -4 689 -4 851 162 *

Förändring av pensionsskuld (SAP-R, FÅP) -5 868 -6 615 747 -5 906 38

Finansiell kostnad pensionsskuld -1 940 -2 211 271 -1 991 51

Löneskatt -3 503 -3 369 -134 -1 842 -1 661
Summa -16 000 -17 046 1 046 -9 739 -1 572

*) Avgiftsbestämd ålderspension samt löneskatt på detta ingår i PO-pålägget och redovisas endast i utfall per år.
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Driftredovisning	(tkr) Utfall	2020 Utfall	2019 Budget	2020 Avvikelse	utfall	
2020-2019

Avvikelse	utfall	
2020	budget

Ledning, direktion, revision inkl. PO-pålägg -2 223 -2 118 -2 895 -105 672

Löner heltid inkl. PO-pålägg -81 121 -79 824 -79 728 -1 297 -1 393

Löner Rib och värn inkl. PO-pålägg -42 311 -41 041 -43 552 -1 270 1 241

Hyror och lokalvård -26 675 -25 877 -27 082 -798 407

Räddningsregion Bergslagen -11 121 0 -6 196 -11 121 -4 925

Övriga driftskostnader -26 049 -22 641 -24 038 -3 408 -2 011

Årets avsättning till pensioner inkl. löneskatt -7 762 -8 754 -7 748 992 -14

Avskrivningar -7 356 -6 683 -7 164 -673 -192

Summa kostnader -204 618 -186 938 -198 403 -17 680 -6 215

Finansiella kostnader -1 945 -2 233 -1 996 288 51

Summa totala kostnader -206 563 -189 171 -200 399 -17 392 -6 164

Automatiska brandlarm 7 934 8 018 7 470 -84 464

Avtal 4 864 5 551 4 128 -687 736

Externutbildning 691 1 383 1 879 -692 -1 188

Myndighetsutövning 1 739 2 246 2 200 -507 -461

Räddningsregion Bergslagen 11 121 0 6196 11 121 4 925

Övriga intäkter 4 084 1 585 506 2 499 3 578

Summa intäkter 30 432 18 783 22 379 11 649 8 053

Medlemsbidrag 173 063 168 877 173 099 4 186 -36

Hyresbidrag 4 805 4 628 4 756 177 49

Finansiella intäkter 689 2 117 500 -1 428 189

Totala intäkter 208 989 194 405 200 734 14 584 8 255

Årets resultat 2 427 5 234 335 -2 807 2 092

Pensionsförpliktelser	(tkr) 2020 2019

 Avsättningar, pensioner 90 765 88 105

 Totala förpliktelser 90 765 88 105

Pensionsförvaltning	(tkr) 2020 2019

Finansiella placeringar, avskaffningsvärden:

  Korta räntefonder 7 762 7 448
  Strukturerade produkter 31 248 24 763

Totalt placerat pensionskapital 39 010 32 211
Återlåning i verksamheten 51 755 55 894

Pensionsskuld & pensionsförpliktelser
Förbundet ansvarar för intjänade pensioner från och med 
1998, förbundsmedlemmarna dessförinnan. 
Personal i utryckningsstyrka har möjlighet att gå i pension 
vid 58 års ålder och då betalar arbetsgivaren 73,5% av 
lönen fram till 65 års ålder. 
Pensionsskulden redovisas som en avsättning i balans-
räkningen. Likvidmässigt återlånas medel i verksamheten 
medan resten är placerat pensionskapital, enligt tabellen 
till höger.
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Placerade	medel	(tkr)
AIO	=	Aktieindexobligation

Anskaff-
ningsdatum

Förfallo-
datum

Kapitalskyd-
dat	belopp

Anskaffnings-
värde

Marknadsvärde	
2020-12-31

Värdeut-
veckling	

Värdeut-
veckling	(%)

AIO OMX Stockholm 30 Index 2016-02-25 2023-09-08 7 000 7 028 9 286 2 258 32%

Nordic Cross 2017-12-20 Inget 0 5 000 5 325 325 7%

AIO Asien 2018-04-01 2024-04-01 3 000 3 150 3 466 316 10%

GS AO Global Bonus 3548 2019-01-24 2027-02-12 3 000 3 300 3 224 -76 -2%

GS AO Global Bonus 3650 2019-05-13 2027-05-01 5 000 5 045 5 377 332 7%

Garantum Lannebo 2019-06-15 Inget 0 2 448 2 437 -11 0%

AIO VAL Nordic Corporate bond 2019-07-19 2025-07-19 3 000 3 045 3 355 310 10%

AO 5G SFB 90 3978 2020-10-08 2025-09-01 2 700 3 021 2 868 -153 -5%

AO Läkemedel 2020-10-08 2025-09-01 2 700 3 021 2 838 -183 -6%

Förnyelsebar energi och miljö 2020-08-26 2026-08-01 3 400 3 638 3 879 241 7%

Värdereglering till verkligt värde 314

Summa 29 800 39 010 42 055 3 359 9%

Finansiella investeringar
Presidiet sköter kapitalplaceringen i 
samarbete med rådgivare från olika ka-
pitalförvaltningsföretag som står under 
Finansinspektionens tillsyn. Under 2020 
har nästan 10 mkr köpts in samtidigt som 
vi sålt av placeringar för drygt 3 mkr. Net-
to är förändringen 6,6 mkr högre än förra 
bokslutet. 
Investeringstakten har varit låg under 
året och stor osäkerhet har rådit med an-
ledning av Corona-pandemin. Marknads-
värdet på flera av våra placeringar sjönk, 
men tack vare att en stor del av dem är 

kapitalskyddade blev det reala tappet 
inte fullt så stort. Under hösten har pla-
ceringarna hämtat sig och vi var vid ba-
lansdagen på plussidan igen. Totalt är nu 
drygt 39 mkr placerade i kortfristiga rän-
tefonder samt i strukturerade produkter 
med 100 procent kapitalskydd. Löptiden 
för dessa strukturerade produkter är i ge-
nomsnitt fyra år. 
Allt kapital är klassificerat som kortfris-
tiga placeringar. På balansdagen översteg 
marknadsvärdet anskaffningsvärdet med 
3,4 mkr. 

Alla utom två av placeringarna är bundna 
och har därför bokföringsmässigt värde-
rats till lägsta värdet av bokfört värde och 
marknadsvärde. De två placeringar som 
saknar förfallodatum har dock, enligt 
den ny lagstiftningen, värderats till mark-
nadsvärdet. Detta innebär att resultatet 
har förbättrats med 160 tkr sedan före-
gående bokslut. 
Avkastningen under året har trots Coro-
na-pandemin ändå nått upp till budget 
med en realiserad vinst på 0,5 mkr. 

Investeringsredovisning	
(tkr)

Utfall	
2020

Budget	
2020

Avvikelse	

Stora fordon
  1 släckbil -3 185 -5 800

Summa stora fordon -3 185 -5 800 2 615

Mindre fordon -3 100
  3 pick up -1 274

  4 personbilar -843

Summa mindre fordon -2 117 -3 100 983

Övrigt
Räddningsmaterial -721 -700 -21
- värmekamera -69

- duopump -86

- motorsprutor -427

- IR-kameror -139

Investeringarna pågår ofta över budgetåren till följd av långa leveranstider, av framförallt de stora fordonen. Under året har även 
Corona-pandemin påverkar leveranstiderna negativt, vilket fått till följd att aktiveringstakten endast varit drygt 60%. Av de investe-
ringar som faktiskt kunnat genomföras under året kan nämnas en ny släckbil, tre pickuper och fyra personbilar. 
Stationen i Byrsta fick medel för att bygga om kontorslandskapet till sex enskilda kontor. Den investeringen är klar men saknar några 
sista fakturor innan den kan aktiveras. Tabellen nedan redovisar årets materiella investeringar.

Investeringsredovisning	
(tkr)

Utfall	
2020

Budget	
2020

Avvikelse	

Inventarier -302 -400 98
- Möbler muséet -223

- Stolar mässen Örebro -79

Kontor Byrsta -500
Oförutsett -338 -500
- Belysning Röken Örebro -113

- Löparband -56

- Övningshuset Byrsta -80

- Passagesystem Järnboås -89

Summa övrigt -1 361 -2 100 739

Delsumma -6 663 -11 000 4 337
Pågående -374

Totalsumma -7 037 -11 000 4 337

Investeringsredovisning
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Investeringsredovisning

Medelsförvaltningens	utveckling		(tkr) 2020-12-31 2019-12-31 Förändring

Aktuell likviditet 18 037 19 555 -1 518

Företagskonton, inkl. korta ränteplaceringar 18 037 19 555 -1 518

Placeringsportföljen, värdepapper

Kortfristiga placeringar 7 762 7 601 161

Kortfristiga räntefonder 7 762 7601 161

Värdereglering kortfristiga placeringar 0 0 0

Placerade pensionsmedel 31 248 24 763 6 485

- strukturerade produkter 31 248 24763 6 485

Summa placeringsportföljen 39 010 32 364 6 646

Summa likvida medel och placeringar 57 047 51 919 5 128

Placeringsportföljen avkastning och mål

Genomsnittlig löptid, AIO (år) 4 5 1

Lägsta avkastning AIO (tkr), avser kurtage 0 0 0

Lägsta avkastning, räntebärande värdepapper 0 0 0

Avkastningsmål pensioner SLR + 0,5 % (%) 0,43% 0,5% -0,10%

Årets avkastning real och oreal., (tkr) 1 878 3 821 -1 943

Avkastning under året, real (%) *) 5,3% 11,8% -6,5%

*) Årets avkastning dividerat med genomsnittligt värde för kortfristiga placeringar.

Andel placerade medel av pensionsskuld (%) 43% 37% 6%
Placerade i kortfristig räntefond (%) 9% 9% 0%

Placerade i strukturerade produkter (%) 34% 28% 6%

Från öppet kontorslandskap till sex kontor på vår heltidsstation i Byrsta. Här jobbar förutom utryckningsstyrkan även brandingenjörer och brandinspektörer som är 
mycket nöjda med att få sina egna krypin. 
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Resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys

Resultaträkning	(tkr) Not
Utfall
2020

Utfall
2019

Budget	
2020

Avvikelse	utfall	
mot	budget	2020

Verksamhetens intäkter* 1 23 572 18 783 22 379 -807
Verksamhetens kostnader* 1,2 -190 401 -180 254 -191 239 2 838
Av- och nedskrivningar 1,6 -7 356 -6 684 -7 164 -192

Verksamhetens nettokostnader 1 -174 185 -168 155 -176 024 1 839
Medlemsbidrag 5 177 868 173 505 177 855 13

Verksamhetens resultat 3 683 5 350 1 831 1 852

Finansiella intäkter 3 689 2 117 500 189
Finansiella kostnader 4 -5 -22 -5 0
Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. löneskatt 4 -1 940 -2 211 -1 991 51

Resultat efter finansiella poster 2 427 5 234 335 2 092

Årets resultat 15 2 427 5 234 335 2 092

*Rensning av interna poster på 6 861 tkr har gjorts.

Balansräkning	(tkr) Not 2020 2019

Tillgångar 143 105 135 227

Anläggningstillgångar 70 592 71 095
Materiella anläggningstillgångar 6,7 70 592 71 095

Omsättningstillgångar 72 513 64 132
Fordringar 8 15 467 12 213
Kortfristiga placeringar 9 39 009 32 364
Kassa och bank 10 18 037 19 555

Eget kapital, avsättningar och skulder 143 105 135 227
Eget kapital 11 22 044 19 617
-därav årets resultat 2 427 5 234

Avsättningar 12 90 765 88 105

Skulder 30 296 27 505
Kortfristiga skulder 13 30 296 27 505

Ansvarsförbindelser 0 0

Pensioner intjänade före medlemskommunernas inträde står medlemskommuerna för.

Finansieringsanalys	(tkr) Not 2020 2019

Den löpande verksamheten
Årets resultat 2 427 5 234
Justering för av- och nedskrivningar 1,6,7 7 356 6 684
Justeringar för rörelsekapitalets förändring 14 2 432 2 579

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 12 215 14 497
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -3 254 137
Ökning/minskning kortfristiga skulder 2 791 4 520

Medel från den löpande verksamheten 11 752 19 154

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 6 -7 037 -17 398
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 413 574

Medel från investeringsverksamheten -6 624 -16 824

Finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde 9,10 5 128 2 330

Likvida medel vid årets början inkl. korta placeringar 9,10 51 919 49 589

Likvida medel vid årets slut inkl. korta placeringar 9,10 57 047 51 919
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Stora fordon 20 år

Mindre lastfordon 10 år

Båtar 10 år

Mindre fordon 7 år

Hydrauliska räddingsverktyg 7 år

Maskiner och inventarier 5 år

Kommunikationsutrustning 3 år

Redovisningsprinciper
Syftet	med	den	finansiella	redovisningen	är	att	den	ska	ge	en	rättvisande	bild	av	kommunalförbundets	finansiella	
ställning.	Kommunalförbundet	följer	de	grundläggande	redovisningsprinciper	som	framgår	av	den	kommunala	
redovisningslagen	och	god	redovisningssed.	

 
Kommunalt avtalsområde 38,50%
Övriga 31,42%

Grundläggande redovisnings-
principer
Intäkter överstigande 25 tkr exklusive 
moms som influtit efter årsskiftet, men 
som avser redovisningsåret har bokförts 
som tillgång och tillgodoförts resultatet 
år 2020.
Leverantörsfakturor överstigande 25 tkr 
exklusive moms som inkommit efter års-
skiftet, men som avser redovisningsåret 
har skuldbokförts och belastat resultatet 
år 2020.
Lönerna för räddningspersonalen i bered-
skap (Rib) och värnen har periodiserats. 
Intjänade och ej uttagna semester- och 
övertidsersättningar har redovisats som 
interimsskuld. I de fall som arbetsgivaren 
via avtal förbundit sig att betala lön för en 
arbetstagare som inte längre är anställd i 
förbundet har även den kostnaden perio-
diserats till det år uppgörelsen slöts.
Sociala avgifter har bokförts i form av 
procentuella påslag i samband med löne-
redovisningen.

De påslag som använts är följande:

Schablonen 38,5% har räknats fram ge-
nom en genomsnittlig månadslön för alla 
heltidsanställda. Denna schablon har från 
och med 2019 även använts vid beräkning 
av semesterlöneskulden. 
Pensionsskuldens förändring, det vill säga 
avsättning för särskild avtalspension, 
förmånsbestämd ålderspension, efterle-
vandepension samt finansiell kostnad, har 
redovisats bland verksamhetens kostnader 
liksom löneskatten för denna del.
Ränteuppräkningen har redovisats som en 
finansiell kostnad. Den avgiftsbestämda 
ålderspensionen har avsatts maximalt och 
redovisats bland verksamhetens kostnader 
liksom löneskatten. 
Pensionsutbetalningar har minskat pen-
sionsskulden. 
I bokslutet för 2009 höjdes pensionsåldern 
i pensionsberäkningen från 59 år till 60 
år då det visat sig att den genomsnittliga 
faktiska pensionsåldern överstiger 60 år. 

Det medförde att kommunalförbundets 
avsättningar till framtida pensioner sänktes 
2009 och avsättning inklusive löneskatt 
minskade. Återföringen redovisas i en 
balansfond inom det egna kapitalet. I 
samband med bokslutet för 2019 avsattes 
ytterligare 2 mkr till denna fond.
Medlemskommunerna ansvarar för pen-
sioner intjänade till och med 31 december 
året före inträdet.
Fordringar äldre än ett år betraktas som 
osäkra och har bokföringsmässigt avskrivits.

Finansiella tillgångar
Förbundets finansiella tillgångar har klas-
sificerats som omsättningstillgång då 
dessa är tänkt att finansiera framtida pen-
sionsutbetalningar samt investeringar. 
Enligt lagen om kommunal bokförings och 
redovisnings 7 kapital 7§ ska finansiella 
instrument som hålls till förfall inte vär-
deras till verkligt värde. Istället bör dessa 
värderas enligt lägsta värdets princip, det 
vill säga det lägsta värdet av verkligt värde 
och bokfört värde. Förbundet följer lag-
stiftningen och värderar placeringar med 
bindningstid enligt ovan och de som sak-
nar förfallodatum har istället värderats till 
marknadsvärdet på balansdagen. 

Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräk-
ningen upptagits till anskaffningsvärdet 
minskat med årliga avskrivningar. Med an-
läggningstillgångar avses objekt med en 
ekonomisk livslängd om minst tre år och 
med en total utgift på ett prisbasbelopp 
exklusive moms.

Redovisningsprinciper

Avskrivningar
I balansräkningen är anläggningstillgång-
arna upptagna till anskaffningsvärdet 
minskat med investeringsbidrag, avskriv-
ningar och nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar skrivs 
av planenligt efter tillgångarnas nyttjan-
deperiod. Avskrivningarna påbörjas när 
anläggningarna tas i bruk. Längden på av-
skrivningarna grundar sig på den genom-
snittliga livslängden hos Nerikes Brandkår 
och med ledning från de avskrivningstider 
som Rådet för kommunal redovisning re-
kommenderar. 

Nedskrivningar av tillgångar
Om det vid räkenskapsårets utgång kan 
konstateras att en anläggningstillgång har 
ett lägre värde än vad som kvarstår efter 
planenliga avskrivningar, ska tillgången 
skrivas ned till det lägre värdet om värde-
nedgången kan antas vara bestående. 

Övrigt
Kommunalförbundet använder kontopla-
nen Kommun-Bas 13.
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Not	1					Verksamhetens	nettokostnader	(tkr) 2020 2019

Verksamhetens intäkter
Automatiska brandlarm 7 934 8 018

Avtal 4 864 5 551

Externutbildning 691 1 383

Myndighetsutövning 1 739 2 246

Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier 413 574

Räddningsregion Bergslagen 11 121 0

Övriga intäkter 3 672 1 011

Rensning interna poster -6 861 0

Verksamhetens intäkter enligt resultaträkningen 23 572 18 783
Verksamhetens kostnader
Entreprenader, bidrag, konsulttjänster -6 494 -3 798

Arvoden och löner till arbetstagare -91 192 -87 614

Personalomkostnader -33 438 -34 584

Pensionskostnader inkl. löneskatt -7 762 -8 754

Personalsociala kostnader -2 098 -2 814

Lokaler -26 675 -25 877

Materiel -14 281 -12 676

Räddningsregion Bergslagen -11 121 0

Övriga kostnader -4 201 -4 137

Rensning interna poster 6 861 0

Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen -190 401 -180 254
Avskrivningar -7 356 -6 684

Summa avskrivningar och nedskrivningar -7 356 -6 684
Verksamhetens nettokostnader -174 185 -168 155

Not	2					Revision	(tkr) 2020-12-31 2019-12-31

Granskning av bokföring, delårsrapport och årsbokslut -134 -189
Övriga granskningar -120 -65

Revisionsarvoden lekmannarevisionen inkl. PO -534 -565

Summa -788 -819

Not	3					Finansiella	intäkter	(tkr) 2020 2019

Resultat från värdepapper 528 1 965

Värdereglering till verkligt värde 161 152
Summa 689 2 117

Not	4					Finansiella	kostnader	(tkr) 2020 2019

Räntekostnader förbundsmedlemmar 0 -9

varav; Lindesberg 0 -9

Räntekostnad pensionsskuld, exkl. löneskatt -1 940 -2 211

Övriga finansiella kostnader -5 -13
Summa -1 945 -2 233

Not	5     Kommunbidrag	(tkr) Förbundsmedlem Ägarandel	(%) 2020 2019

Örebro 48,6 84 154 82 119
Lindesberg 14,3 24 811 24 210
Kumla 11,2 19 446 18 976
Hallsberg 7,5 12 908 12 596
Laxå 4,5 7 713 7 526
Nora 4,1 7 040 6 871
Askersund 3,6 6 203 6 053
Lekeberg 3,1 5 365 5 235

Noter
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Noter

Not	5     Kommunbidrag	(tkr) Förbundsmedlem Ägarandel	(%) 2020 2019
Ljusnarsberg 3,1 5 423 5 291
Summa 100 173 063 168 877
Hyresbidrag Lindesberg 4 756 4 628
Hyresbidrag Nora 49 0
Summa 4 805 4 628
Totalt 177 868 173 505

Not	6					Materiella	anläggningstillgångar	(tkr) 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 175 381 158 220
Årets investeringar 6 479 17 378
Pågående investeringar 374 182
Årets försäljningar/utrangeringar -1 227 -399

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 181 007 175 381

Ingående av- och nedskrivningar -104 286 -98 001
Årets avskrivningar -7 356 -6 684
Årets försäljningar/utrangeringar 1 227 399

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar -110 415 -104 286

Planenligt restvärde 70 592 71 095

Spec. per inventarieslag, bokförda värden
Byggnader och tekniska anläggningar 835 801
Fordon och övriga transportmedel 64 915 65 318
Räddningstjänstmaterial 2 747 2 939
Installation på annans fastighet 107 0
Övriga inventarier inkl. datorer 1 614 1 855
Pågående investering 374 182
Bokfört värde 70 592 71 095

Not	7					Genomsnittlig	nyttjandeperiod	materiella	anläggningstillgångar	(år) 2020-12-31 2019-12-31

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 21 20

Maskiner och inventarier 25 26

Flera av investeringarna görs sent på året, varför hela anskaffningsvärdet räknas med samtidigt som avskrivningarna endast är med del av år.

Not	8					Kortfristiga	fordringar	(tkr) 2020-12-31 2019-12-31

Kundfordringar 3 011 5 147
Interimsfordringar 8 512 4 406
Moms 3 944 2 646
Övrigt 0 14
Summa 15 467 12 213

Not	9					Kortfristiga	placeringar	(tkr) 2020-12-31 2019-12-31

AIO OMX Stockholm 30 Index 7 028 7 028
GS AO Global bonus 3548 3 300 3 300
GS AO Global bonus 3650 5 045 5 045
Garantum Lannebo corporate bond 2 448 2 448
AIO VAL Nordic Corporate bond 3 045 3 045
Nordic Cross 5 000 5 000
AIO Asien 3 150 3 150
AIO Framtidens energi 0 3 195
AO 5G, SFB 90 3978 3 021 0
AO Läkemedel SFB 3 021 0
AIO 2311 Förnyelsebar energi 3 638 0
Värdereglering kortfristiga placeringar 313 153
Summa 39 009 32 364
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Noter

Not	10					Kassa	och	bank	(tkr) 2020-12-31 2019-12-31

Deposit investering 85 1

Swedbank 17 952 19 554

Summa 18 037 19 555

Not	11				Eget	kapital	(tkr) 2020-12-31 2019-12-31

Ingående eget kapital 19 617 14 384
varav Resultatutjämningsreserv 553 553
varav Balansfond 09* 6 971 4 971

Årets resultat 2 427 5 234

Summa 22 044 19 618

*2009 sattes medel av till Balansfond 09 i samband med en återföring av tidigare avsatta pensionsmedel och löneskatt. Återföringen uppstod efter att beräknad 
pensionsålder höjdes från 59 år till 60 år i pensionsskuldsberäkningen, eftersom verklig pensionsålder stigit till över 60 år. Syftet med balansfonden är att kunna 
reglera eventuella framtida negativa resultat orsakade av oförutsedda pensionskostnader.

Not	12					Avsättningar	(tkr) 2020-12-31 2019-12-31

Pensionsavsättningar 73 044 70 903
varav Förmånbestämd ålderspension (FÅP) 18 186 14 241
varav Särskild avtalspension räddningstjänst (SAP-R) 54 581 56 366
varav pension till efterlevande 95 107
varav PA-KL pensioner 166 174
varav OPF-KL 16 16

Löneskatt på pensionsavsättningar 17 721 17 202

Summa 90 765 88 105

Not	13					Kortfristiga	skulder	(tkr) 2020-12-31 2019-12-31

Kortfristig skuld till medlemskommuner 37 0
Kortfristig skuld till medlemmar RRB 658 0

Leverantörsskulder 5 144 5 495
Personalens källskatt 2 596 2 314
Övriga kortfristiga skulder 5 0
Upplupen löneskuld inkl. arbetsgivaravgift 5 447 3 514
Semesterlöne- och kompskuld inkl. arbetsgivaravgift 7 591 6 948
Löneskatteskuld 1 476 2 432
Upplupen arbetsgivaravgift, december 2 540 2 253
Avgiftsbestämd ålderspension 4 113 4 322
Övriga interimskulder 689 227

Summa 30 296 27 505

Not	14					Justering	för	rörelsekapitalets	förändring	(tkr) 2020-12-31 2019-12-31

Förändring avsatta pensioner 2 141 2 671
Löneskatt pensionsavsättningar 519 646
Resultat vid försäljning materiella och finansiella anläggningstillgångar -389 -586
Övrigt 161 -152

Summa 2 432 2 579
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Noter

Not	15     Årets	resultat	-	analys 2020 2019 Förändring Kommentar

Verksamhetens	intäkter 23	572 18	783 4	789

  - varav avtal 4 864 5 551 -687 Epiroc avslutade sitt avtal fr.o.m. 2020-02-01. Samt att 
pandemin hindrat oss från att utföra samtliga åtaganden. 

  - varav myndighetsutövning  
    (tillsyn/tillstånd)

1 739 2 246 -507 Färre tillsyner utförda p.g.a. Räddningsregion Bergslagen 
och rådande pandemi. 

  - varav externutbildning 691 1 383 -692 Betydligt färre utbildningar till följd av rådande pandemi. 

  - varav Räddningsregion Bergslagen  
    (efter rensning av interna poster)

4 260 0 4 260 Räddningsregion Bergslagen startade under 2020.  
Motsvarande post under intäkter. 

  - varav övriga intäkter 3 672 1 011 2 661 Ökade intäkter pga Räddningsregion Bergslagen, då Neri-
kes Brandkår hyr ut sin personal till ledningssystemet.

Verksamhetens	kostnader -190	401 -180	254 -10	147

  - varav personalkostnader  
    (exkl. pensioner)

-126 990 -122 198 -4 792 Sedvanlig löneuppräkning samt kostnader för avslut av 
personal och ökning av semesterlöneskulden. Viss ökad 
kostnad för sjuklön kompenseras via bidrag från staten. 

  - varav pensionskostnad -7 762 -8 754 992 Enl. KPAs prognos 2020-12-31. Lägre kostn. än tidigare år. 

  - varav Räddningsregion Bergslagen
-5 281 0 -5 281 Räddningsregion Bergslagen startade under 2020.  

Motsvarande post under intäkter. 

  - varav entreprenader, konsulttjänster
-6 494 -3 798 -2 696 Medlemsbidrag samt avgift till SOS Alarm inom ramen för 

Räddningsregion Bergslagen

Avskrivningar -7	356 -6	684 -672 Högre avskrivningar än året innan, hög inveseringstakt 
under 2019. 

Verksamhetens nettokostnader -174 185 -168 155 -6 030 Motsvarar en kostnadsökning på 3,3%. Minskade intäkter 
pga av pandemin. 

Medlems- och hyresbidrag 177 868 173 505 4 363 Motsvarar en ökning på 2,5%. 

Finansiella intäkter 689 2 117 -1 428 Betydligt lägre reavinst på våra värdepapper än 2019.

Finansiell kostnad pensionsskuld  
(exkl. löneskatt)

-1 940 -2 211 271 Enligt KPAs prognos. Minskad kostnad 2020. 

Årets	resultat 2 427 5 234 -2 807
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Revisionsberättelse

Revisionens granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020
Revisorerna i Nerikes Brandkårs kommunalförbund har granskat förbundets bokslut och årsredovisning för 2020. 
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt 
med de mål som fullmäktige (förbundsdirektionen) beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är 
rättvisande. 

Årsredovisningen 
Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen 
har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god 
redovisningssed.

Resultat 
Kommunalförbundets resultat för uppgår till 2,4 mnkr, vilket är 2,1 mnkr högre än budget. Samtidigt är årets 
resultat 2,8 mnkr lägre än föregående år. Att årets resultat är lägre än f g år förklaras bland annat lägre intäkter 
från tillsyn/tillstånd och genomförda utbildningar, eftersom Corona-pandemin medfört svårigheter för Nerikes 
Brandkår att genomföra dessa insatser i planerad omfattning 2020. Därtill är årets finansiella intäkter lägre än f g 
år med ca 1,4 mnkr pga. lägre realisationsvinster vid avyttring av finansiella placeringar.

Trots lägre intäkter från tillsyner/tillstånd och utbildning har verksamhetens intäkter ökat med ca 25 % 
(4,8 mnkr) jämfört med f g år, medan verksamhetens kostnader har ökat med ca 5,6 % (10,0 mnkr) jämfört 
med f g år. Ökningen av verksamhetens intäkter respektive kostnader avser framförallt det nya samarbetet 
Räddningsregion Bergslagen (RRB). Budgetavvikelsen på +2,1 mnkr för kommunalförbundet förklaras framförallt 
av att Nerikes Brandkår hyrt ut delar sin personal till RRB-samarbetet.

Vår bedömning är att kommunalförbundet klarar balanskravet 2020.

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige (direktionen) i budgeten ange finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Vår sammanfattande bedömning är att de av direktionen fastställda finansiella målen för 2020 uppnås. Vår 
bedömning är dock att de uppställda verksamhetsmässiga målen inte är formulerade på sådant sätt att 
måluppfyllelsen går att bedöma.

Örebro 2021-03-16 	 	 	

Kommunalförbundet Nerikes Brandkår - Revisorerna

Till Direktionen i Nerikes Brandkår och för kännedom till Kommunfullmäktige i Örebro, Hallsberg, Laxå, Lekeberg, 
Askersund, Kumla, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommuner. 

Britta	Bjelle	 	 	 	 Lars	Billström
Ordförande    V.ordförande
Revisor Örebro kommun   Revisor Hallsbergs kommun

Mot bakgrund av rådande pandemi har detta missiv med revisionsrapport godkänts av ordförande och 
v. ordförande i revisionen via epost.
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§72/21 Nerikes Brandkår årsredovisning 2020 - KS 2021/68-8 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 18 maj 2021 KS § 73 - Nerikes Brandkår årsredovisning 2020 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 18 maj 2021 KS § 73 - Nerikes Brandkår årsredovisning 2020

 Protokollsutdrag 25 (35) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §73/21   Dnr: KS 2021/68 

 

Nerikes Brandkår årsredovisning 2020 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2020 för Nerikes brandkår godkänns 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

Ärendebeskrivning 

Årsredovisning för Nerikes brandkår 2020. 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2020 för Nerikes brandkår godkänns 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

_____ 

För kännedom: 

Ekonomienheten 
Samtliga medlemskommuner 
Revisorerna 
Nerikes brandkår 

 

 



§73/21 Allmänhetens frågestund -   :

Denna behandling '§73/21 Allmänhetens frågestund' har inget tjänsteutlåtande.



§74/21 Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktige efter Linda Andersson (S) - KS 2021/146-2 Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktige efter Linda Andersson (S) : Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktige efter Linda Andersson (S)

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/146 

 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 

Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktige efter Linda 

Andersson (S) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  
 
1. Linda Anderssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige godkänns.  
2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro 
län för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Linda Andersson (S).  

 

Ärendebeskrivning 

Linda Andersson (S) har inkommit med sin avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige.  
 
Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för ny röstsammanräkning när en 
ledamot eller ersättare avsäger sig sitt uppdrag i kommunfullmäktige. 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Länsstyrelsen Örebro län 

För kännedom: 

Linda Andersson (S) 

Bilagor: 

Avsägelse 



§74/21 Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktige efter Linda Andersson (S) - KS 2021/146-2 Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktige efter Linda Andersson (S) : Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från Linda Andersson (S)

Denna fil är sekretess skyddad

 
 Titel : Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från Linda Andersson (S) 

 Skyddskod : Allmän handling skyddad enligt Dataskyddsförordningen GDPR 

 Paragraf : Dataskyddsförordningen



§75/21 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om båtplatser och gästbrygga i Lindesjön - KS 2021/147-2 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om båtplatser och gästbrygga i Lindesjön : Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om båtplatser och gästbrygga i Lindesjön

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/147 

 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 

Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) 

om båtplatser och gästbrygga i Lindesjön 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) föreslår att fler 
båtplatsen och gästbryggor ska byggas vid Lindesjön i Lindesberg.  

Henrin Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

Bilagor: 

Motionen 



§75/21 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om båtplatser och gästbrygga i Lindesjön - KS 2021/147-2 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om båtplatser och gästbrygga i Lindesjön : Motion från Markus Lundin och Margareta Andergard (KD) om båtplatser och gästbrygga i Lindesjön

Denna fil är sekretess skyddad

 
 Titel : Motion från Markus Lundin och Margareta Andergard (KD) om båtplatser och gästbrygga i Lindesjön 

 Skyddskod : Allmän handling skyddad enligt Dataskyddsförordningen GDPR 

 Paragraf : Dataskyddsförordningen



§76/21 Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun - KS 2019/223-2 Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun : Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2019/223 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Simon Ljunggren 
 0581-810 80 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige           
           

Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i 

Lindesberg, Lindesbergs kommun 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Anta detaljplan för Hästen 12 med flera (Kristinaskolan) i Lindesberg, 
Lindesbergs kommun. 

Beslutet ska justeras omedelbart.  

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Lindesbergsbostäder AB arbetat fram ett förslag till detaljplan för Hästen 12 
m.fl. (Kristinaskolan). 

Syftet med planläggningen är i huvudsak att möjliggöra bostäder i 
Kristinaskolans befintliga byggnader samt att möjliggöra för uppförande av 
ytterligare ny bostadsbyggelse inom skolområdet. Planläggningen syftar 
också till att långsiktigt bevara de kulturmiljö-värden som finns för 
byggnaderna inom planområdet samt att säkerställa att ny bebyggelse 
utformas och placeras med hänsyn till de övergripande kulturmiljövärden 
som finns inom centrala Lindesberg. Detta då stora delar av centrala 
Lindesberg utgör område av riksintresse för kulturmiljövård. 

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2019-07-12 – 2019-08-
30. Därefter har förslaget varit utsänt på granskning under tiden 2020-07-09 
– 2020-09-04. Se granskningsutlåtande för Länsstyrelsens 
granskningsyttrande samt övriga synpunkter inkomna under 
granskningsskedet. 

 

Martin Lindström Simon Ljunggren 
Förvaltningschef Samhällsplanerare 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Bilagor: 

Här redovisar du bilagor 



§76/21 Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun - KS 2019/223-2 Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 18 maj 2021 KS § 64 - Detaljplan för Hästen 12 med flera före detta Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun

 Protokollsutdrag 4 (5) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §64/21   Dnr: KS 2019/223 

 

Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta 

Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Anta detaljplan för Hästen 12 med flera (Kristinaskolan) i 
Lindesberg, Lindesbergs kommun. 

Beslutet justeras omedelbart.  

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Lindesbergsbostäder AB arbetat fram ett förslag till detaljplan 
för Hästen 12 med flera (Kristinaskolan). 

Syftet med planläggningen är i huvudsak att möjliggöra bostäder 
i Kristinaskolans befintliga byggnader samt att möjliggöra för 
uppförande av ytterligare ny bostadsbyggelse inom 
skolområdet. Planläggningen syftar också till att långsiktigt 
bevara de kulturmiljö-värden som finns för byggnaderna inom 
planområdet samt att säkerställa att ny bebyggelse utformas och 
placeras med hänsyn till de övergripande kulturmiljövärden 
som finns inom centrala Lindesberg. Detta då stora delar av 
centrala Lindesberg utgör område av riksintresse för 
kulturmiljövård. 

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2019-07-
12 – 2019-08-30. Därefter har förslaget varit utsänt på 
granskning under tiden 2020-07-09 – 2020-09-04. Se 
granskningsutlåtande för Länsstyrelsens granskningsyttrande 
samt övriga synpunkter inkomna under granskningsskedet. 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 Anta detaljplan för Hästen 12 med flera (Kristinaskolan) i 
Lindesberg, Lindesbergs kommun. 

Beslutet ska justeras omedelbart.  



§76/21 Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun - KS 2019/223-2 Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 18 maj 2021 KS § 64 - Detaljplan för Hästen 12 med flera före detta Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun

 Protokollsutdrag 5 (5) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

_____ 

 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Hästen 12 m.fl. (Kristinaskolan)

planeringsarkitekt

ANTAGANDEHANDLING

Hästen 12, Lejonet 10, Lejonet 17 och del av Lindesås 1:1

Detaljplan för

planarkitekt

Simon Ljunggren Johan Stenson

N
O

R
R

Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående

inom hela planområdet. Endast angiven användning 

och utformning är tillåten.

beteckningar. Bestämmelser utan beteckning gäller

50 m40302010

1:500 (A1)

0

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Kombinerad egenskapsgräns och

administrativ gräns

GRÄNSER

ANVÄNDNINGEN AV ALLMÄNNA

PLATSER

GATA

GÅNG OCH CYKEL

Gata

Gång- och cykelväg

ANVÄNDNINGEN AV

KVARTERSMARK

B Bostäder

C

1

Centrumändamål tillåts endast i

bottenvåning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea i procent av

fastighetsarean

e

1

 40

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Endast komplementbyggnader så

som sophus, förråd och liknande får

placeras

Höjd på byggnader

Högsta nockhöjd i meter

Högsta byggnadshöjd i meter

0,0

0,0

e

2

 150

f

3

Nockhöjden inte överstiga gymna-

stiksalens säteritaks vertikala parti.

Likaså ska tillbyggnadens indragna

läge i förhållande till gymnastik-

salens kortsidor behållas.

Utförande

b

1

Friluftsintag ska placeras på taket

eller så att de vetter mot väster. Ut-

rymningsväg ska finnas mot väster

q

1

Stengolv samt befintliga räcken och

ledstänger i de två huvudtrapphusen

ska bevaras. I det äldre trapphuset

ska även bröstning av tegel bevaras.

Förutom loftgångar mot norr är

balkonger och liknande fasadtillägg

inte tillåtet

q

2

Befintlig takutformning med säteritak

ska bibehållas. Ventilationshuv av

plåt ska bevaras. Utvändiga trappor

av natursten med smidda räcken ska

bevaras. Dock får trapporna flyttas

om dörrarnas placering ändras.

q

3

Utvändiga dörromfattningar av sten

ska bevaras

Rivningsförbud

r

1

Byggnaden får inte rivas

Varsamhet

k

1

Fönster i befintliga fasadöppningar

ska till läge, form, material, indelning

och proportioner vara lika ursprung-

liga. Tacktäckning ska på den ur-

sprungliga skolbyggnaden liksom

1940-talets tillbyggnad vara rött

tvåkupigt lertegel eller lertegellik-

nande betongpannor. Hängrännor på

1940-talets tillbyggnad ska vara lika

ursprungliga med rektangulärt tvär-

snitt . Utvändiga dörrar och portar i

befintliga fasadöppningar ska vara

av trä och lika ursprungliga. Invänd-

iga golvsocklar och dörrfoder samt

innerdörrar ska vara lika ursprung-

liga för respektive byggnadskropp

k

2

Fönster i befintliga fasadöppningar

ska till läge, form, material, indelning

och proportioner vara lika ursprung-

liga. Fasad ska vara av träpanel.

Taktäckning ska vara rött tvåkupigt

lertegel eller lertegelliknande betong-

pannor. Dörrar och portar ska vara

av trä

k

3

Fönster ska till läge, form, material,

indelning och proportioner vara lika

ursprungliga. Fasaden ska vara ljus

och putsad. Befintlig takutforming

ska bibehållas. Takmaterial ska vara

rött tvåkupigt lertegel eller tegel-

liknande betongpannor. Dörrpartier

vid huvudentréer ska vara av trä

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmänna platser.

Genomförandetid

Ändrad lovplikt/villkor för lov

a

1

Planens genomförandetid är femton (15) år från den dag

planen vinner laga kraft

Bygglov krävs för kulörbyte på fasad

samt byte av fasader, taktäckning,

fönster samt ytterdörrar och entré-

partier

Upphävande av strandskydd

a

3

Strandskyddet är upphävt

Körbar förbindelse får inte anordnas

Stängsel och utfart

UPPLYSNINGAR

Övriga handlingar:

- planbeskrivning

- granskningsutlåtande

4 kap. 17 § PBL

4 kap. 15 § PBL

4 kap. 21 § PBL

4 kap. 7 § PBL

4 kap. 16 § 2 p. PBL

4 kap. 16 § 3 p. PBL

4 kap. 9 § PBL

4 kap. 16 § 1 p. PBL

4 kap. 11 § 1 p. PBL

4 kap. 11 § 1 p. PBL

4 kap. 11 § 1 p. PBL

4 kap. 5 § 2 p. PBL

4 kap. 5 § 1 p. PBL

Högsta nockhöjd för komplementbyggnader och tekniska

anläggningar är 3,5 meter.

Fastighetsgräns

Traktgräns

Namn på kvarter

Registernummer för fastighet

Skärmtak

Bostadshus respektive uthus

HÄSTEN

5

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Rutnätspunkt

Mätklass III

I höjd RH 2000 

I plan SWEREF 99 15 00

Koordinatsystem:

Mätningsingenjör

Claudia Isberg

Höjdkurvor

Grundkartans riktighet bestyrkes:

Grundkarta upprättad hösten 2019.

MÄTNINGSKONTORET, LINDESBERG

Slänt 

Vägkant 

Träd

Belysning

4 kap. 5 § 3 p. PBL

Största sammanlagda byggnadsarea

i m

2

 för komplementbyggnader inom

användningsområdet, B

e

3

 100 Största sammanlagda byggnadsarea

i m

2

 för komplementbyggnader inom

användningsområdet, B

1

C

1

B

1

Bostäder där parkeringsgarage får

ordnas under mark

Nya fönsteröppningar ska placeras

symmetriskt i förhållande till ovan-

våningens fönster och utföras i

samma stil som befintliga även om

storlekarna kan kan skilja mellan

våningarna

Burspråk över allmän plats får inte

sticka ut mer än 1 meter från fasad.

Balkonger över allmän plats är

endast tillåtet mot gång- och

cykelvägen i Fingerbogatans

förlängning. Fri höjd från mark ska

tillgodoses med 3,0 meter

f

2

f

5

Placering

Huvudbyggnad på Lejonet 10 ska

placeras i gatuliv mot Kristinavägen

p

1

C
Centrum

Burspråk över allmän plats får inte

sticka ut mer än 1 meter från fasad.

Fri höjd från mark ska tillgodoses

med 3,0 meter

f

4

e

4

 50 Största sammanlagda byggnadsarea

i m

2

 för komplementbyggnader inom

användningsområdet, B

1

C

Takvinkel

Takvinktel får vara mellan 18 och 35

grader

18-35

Bostäder över 35 m

2

 med fasad inom

12 meter från fastighetsgräns mot

Kristinavägen ska vara genomgåen-

de med minst hälften av bostads-

rummen vända bort från vägen

f

6

För ny bebyggelse ska lägsta nivå för färdigt golv i

bostadsutrymmen vara + 64,00 meter (RH 2000).

Byggnaders konstruktion och tekniska installationer ska

utföras på ett sådant sätt att de klarar en vattennivå på

+ 64,00 meter med bibehållen funktion utan att konst-

ruktionen tar skada.

Ny bebyggelse ska grundläggas så att vibrationsnivå 0,4

mm/s vägd RMS klaras i utrymmen där människor

stadigvarande ska vistas

Skydd av kulturvärden

Bostäder ska ha tillgång till uteplats,

gemensam eller privat, med högst

50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70

dBA maximal ljudnivå om en sådan

ska anordnas i anslutning till

byggnaden

f

7

4 kap. 16 § 1 p. PBL

4 kap. 16 § 1 p. PBL

4 kap. 16 § 1 p. PBL

4 kap. 16 § 3 p. PBL

E

1

Teknisk anläggning, elnätstation

Befintlig takutformning med komb-

ination av säteritak och sadeltak ska

bibehållas. Ventilationshuvar av plåt

samt trapphustornets krön av plåt

ska bevaras

a

2

Startbesked för ändrad markanvänd-

ning får inte ges förrän markens

lämplighet för bebyggande säker-

ställts genom att konstaterade mark-

föroreningar åtgärdats 4 kap. 14 § PBL

Utformning

Ny bebyggelse ska ha fasad av trä eller puts i varma

fasadfärger.

Ny huvudbyggnad ska ha sadeltak eller valmat sadeltak

med taktäckning av rött lertegel, lertegellikande betong-

pannor eller falsad plåt.

Ny bebyggelse kan ha ett modernt uttryck men i så fall

knyta an till den äldre kringliggande bebyggelsen genom

skala, färg och materialval. Ny bebyggelse ska även

gestaltningsmässigt underordna sig Kristinaskolans

huvudbyggnad.

f

1

Nya fönster i nyupptagna fasad-

öppningar ska i uformning knyta

an till befintlig fönster i respektive

byggnadskropp.

Eventuellt nya entréer och ingångar

från loftgångar i nyupptagna fasad-

öppningar ska ge ett anonymt intryck

och störa intrycket av tegelfasaden

så lite som möjligt

Markens anordnande och vegetation

n

1

Marken ska vara tillgänglig för öppen

eller underjordisk fördröjning av

dagvatten till en kapacitet av totalt

80 m

3

. Volymfördelningen mellan de

två egenskapsytorna är fri

Bygglov inom Hästen 12 får bara lämnas om det om det

innehåller en fördröjningslösning för dagvatten där det

kan visas att den fördröjda volymen anpassats efter

exploateringens omfattning

Marklov krävs för hårdgörning av mark inom Hästen 12.

Lov får bara lämnas om det innehåller en fördröjnings-

lösning för dagvatten där det kan visas att den fördröjda

volymen anpassats efter hårdgörningens omfattning4 kap. 10 § PBL

4 kap. 14 § PBL

Bostäder får inte inredas i källarenf

8

4 kap. 14 § PBL
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VAD ÄR EN DETALJPLAN OCH HUR TAS DEN FRAM? 
En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas inom ett visst område. Den kan även 
reglera var byggnader får placeras och hur dessa ska utformas. Olika detaljplaner har olika 
syften och reglerar därför olika saker. Kravet att upprätta en detaljplan uppstår alltid när det 
behöver göras större förändringar i befintlig bebyggelsestruktur och när tidigare oexploaterade 
mark- och vattenområden ska tas i anspråk för ny bebyggelse. Det är kommunen som avgör när 
och var en detaljplan ska upprättas. 

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. För att underlätta förståelsen 
detaljplanen finns även denna planbeskrivning. Planbeskrivningen redovisar planens syften, 
rådande planeringsförutsättningar, överväganden och planerade förändringar men också de 
konsekvenser planens genomförande innebär för enskilda fastighetsägare och andra berörda. 

Plankartan är den juridiskt bindande handlingen. Planbeskrivningen är vägledande vid tolkning 
av plankartan men har ingen egen rättsverkan. 

Berörda kan påverka detaljplanen 
Under processen med att arbeta fram en detaljplan ges berörda möjlighet att påverka 
utformningen av planen. Berörda är bland andra länsstyrelsen, lantmäteriet, fastighetsägare, de 
närmaste grannarna samt vissa andra myndigheter, enskilda och organisationer. 

Första möjligheten att påverka kallas samråd. Efter samrådet bearbetas planförslaget efter 
inkomna synpunkter innan planen ställs ut för granskning. Under granskningen får de berörda 
ytterligare en chans att lämna synpunkter och därmed kunna påverka. 

Efter granskningen kan endast mindre ändringar göras i planförslaget innan planen antas i 
kommunfullmäktige. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagande om ingen 
överklagar eller Länsstyrelsen inte överprövar planen. Överklaganderätt har de berörda som 
senast under granskningsskedet lämnat in skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda i 
den antagna detaljplanen.  

Detaljplanen ligger sedan till grund för bygglovsprövning inom planområdet. 

Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartan på framsidan är hämtad från Lantmäteriets topografiska webbkarta. 

 
Här är vi nu 
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Detaljplan för Hästen 12 m.fl. (Kristinaskolan)  
(Hästen 12, Lejonet 10, Lejonet 17 och del av Lindesås 1:1) 

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR 
• Planbeskrivning 
• Granskningsutlåtande 
• Plankarta med bestämmelser och grundkarta (separat kartblad) 

 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 
 

Syftet med planläggningen är i huvudsak att möjliggöra bostäder i Kristi-
naskolans befintliga byggnader samt att möjliggöra för uppförande av 
ytterligare ny bostadsbyggelse inom skolområdet. 

Planläggningen syftar också till att långsiktigt bevara de kulturmiljö-
värden som finns för byggnaderna inom planområdet samt att säkerställa 
att ny bebyggelse utformas och placeras med hänsyn till de övergri-
pande kulturmiljövärden som finns inom centrala Lindesberg. Detta då 
stora delar av centrala Lindesberg utgör område av riksintresse för kul-
turmiljövården. 

Förutom ovan nämnda bostadsändamål möjliggör planläggningen att 
delar av bebyggelsen inom planområdet kan utnyttjas för centrumända-
mål. 

Planen upprättas med s.k. utökat förfarande enligt PBL 2010:900. 

  PLANDATA 

Läge  Planområdet ligger i södra delen av centrala Lindesberg. 

Området avgränsas i väster av intilliggande fastigheter i kvarteren Lejo-
net och Hästen, i öster av den gång- och cykelväg som löper längs Kris-
tinavägen samt i norr av Kvarngatan och fastigheterna Lejonet 8 och 9. 

Areal  Planområdets areal är drygt en hektar. 

Markägoförhål-
landen 

 Marken inom det berörda området ägs av Lindesbergs kommun (Linde-
sås 1:1) och Fastigheter i Linde AB (FALAB). 

  TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga 
planer 

 Gällande översiktsplan, antagen 2019-04-15, har pekat ut området som 
stadsbygd. 

Enligt översiktsplanen ska ny bebyggelse ta hänsyn till riksintresset för 
kulturmiljövården så att områdets kulturvärden inte påverkas negativt. 
Texten lyder ”Ny bebyggelse bör anpassas till befintligt bebyggelse-
mönster och småskalighet samt främst uppföras med fasader av trä, sten 
eller puts”. 



§76/21 Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun - KS 2019/223-2 Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun : DP Kristinaskolan antagande planhandling 2021-05-17

 

2 

I gällande översiktsplan anges att vid förtätning och komplettering i 
kommunens tätorter ska lägsta nivå på färdigt golv ligga minst 0,8 meter 
över ett ej klimatanpassat 200-årsflöde i bostadsutrymmen och för verk-
samheter med ingen eller liten miljöpåverkan. 

I planförslaget ligger lägsta golvnivå på + 64,0 meter. Detta är drygt 0,8 
meter över det klimatanpassade 200-årflödet vilket är en nivå som ligger 
lägre än den nivå som anges i översiktsplanen. Av denna anledning 
handläggs planen med ett utökat förfarande. 

Detaljplaner, 
områdesbe-
stämmelser, 
förordnanden 
m.m. 

  

detaljplaner  Det aktuella området omfattas av sex detaljplaner. Genomförandetiden 
har gått ut för alla detaljplaner. 

1 Kv. Ankan, Hästen m.fl. i Lindesberg, antagen 1982-03-15. Pla-
nen anger allmänt ändamål för den berörda delen. Kristinasko-
lans huvudbyggnad har givits q-bestämmelse med innebörden att 
” Sådan förändring av befintlig byggnad får ej vidtas som förvans-
kar dess yttre form och allmänna karaktär.”. 

2 Del av Kvarteret Hästen, Hästen 7 m.fl. i Lindesberg, antagen 
1992-06-16. Planen anger skola för den berörda delen. Gymnas-
tiksalen har givits q-bestämmelse med innebörden ”Värdefull 
miljö. Tillbyggnad eller annan ändring av en byggnad får inte för-
vanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen.”.  

3 Ändring av stadsplan för kvarteren Hästen, Kilen och Kräftan i 
Lindesberg, antagen 1962-02-13. Planen anger område för all-
mänt ändamål som inte får bebyggas respektive gatumark för be-
rörda delar. 

4 För fastigheterna Lejonet 10 och 17 gäller Stadsplan för Lindes-
berg, fastställd 1925-02-10, tillsammans med ändringen förslag 
till stadsplaneändring för Lindesberg, avseende förgårdsområdets 
borttagande vid tomterna N:o 7 och 8 i kvarteret Lejonet utmed 
Trädgårdsgatan, fastställt 1933-05-31. För kvarteret anges ”Kvar-
ter huvudsakligen avsett för slutet byggnadssätt.”. 

5 Stadsplan för Lindesberg, antagen 1925-02-10. Berörd del av 
Kvarngatan är reglerad som Gator och torg. 

6 Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Liljan och Kilen i 
Lindesberg, antagen 1964-02-20. Berörd del i korsningen är re-
glerad som gatumark. 

7 Stadsplan för Lindesberg, antagen 1925-02-10. Berörd del av 
Kristinavägen är reglerad som Gator och torg. 
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Detaljplaner i området  

Tomtindelning  Inom planområdet gäller följande tomtindelningar: 

• för Hästen 12 (berör även Hästen 4 och 10) finns tomtindelning 
från 1930-02-12, akt 1885K-305, 

• för Lejonet 10 (berör även Lejonet 5 - 10, 16) finns tomtindelning 
från 1930-04-30, akt 1885K-311, och  

• för Lejonet 17 finns tomtindelning från 1952-03-04, akt 1885K-
1321. 

Dessa upphävs inom planområdet i och med att aktuell detaljplan antas. 

Program för 
planområdet 

 Bedömningen har gjorts att något detaljplaneprogram inte behöver upp-
rättas.  

 
 

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN 

Markens lämp-
lighet 

 Enligt miljöbalkens 3 kap. 1 § ska mark- och vattenområden användas, 
för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hän-
syn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska 
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hus-
hållning. 

Etableringen är av allmänt intresse och bedöms vara förenlig med intent-
ionerna i 3 kap. 1 § miljöbalken. 

Värdefulla om-
råden 

 Enligt 3 kap. 2–5 §§ miljöbalken ska stora opåverkade områden, eko- 
logiskt känsliga områden, åker och skog av nationell betydelse samt fis-
kevatten skyddas mot påtaglig skada. 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

6 
7 
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Områden med värden som har betydelse från allmän synpunkt på grund 
av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska, 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan medföra påtaglig skada. Behovet av grönområden i närheten av tät-
orter ska särskilt beaktas. 

Föreslagen planering tar inte i anspråk något sådant område som avses i 
3 kap. 2–6 §§. 

Däremot berör planområdet ett markområde av den sort som avses i 3 
kap. 8 § då det ligger över grundvattenförekomsten Lindesbergsåsen 
och delvis inom skyddsområde för Lindesbergs vattentäkt, Rya. Inom 
skyddsområdet finns inga byggrätter. Den del av skyddsområdet som 
berörs planläggs som gång- och cykelväg. För vattenskyddsområdet 
finns gällande skyddsföreskrifter som ska följas vid all exploatering inom 
och i anslutning till vattentäkten. 

Området är redan i dag detaljplanelagt och ianspråktaget för skolända-
mål. Grundvattentäkten skyddas av ovan nämnda skyddsföreskrifter som 
ska följas vid exploatering inom planområdet. 

Riksintressen  Enligt 3 kap. 5–9 §§ och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild be-
tydelse ur ett nationellt perspektiv vara av riksintresse. Områden av riks-
intresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra, skada 
eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringsföretag eller 
andra ingrepp som kan påtagligt skada riksintressen. 

Större delen av Lindesbergs stadskärna, inkluderat planområdet, är ut-
pekat som riksintresse för kulturmiljövården, K20 Centrala Lindesberg, 
enligt 3 kap. 6 § MB.   

Som motiv för riksintresset anges ”Småstadsmiljö som visar centralmak-
tens strävan vid 1600-talets mitt av grunda nya städer för att främja den 
för riket viktiga bergshanteringen samt den förindustriella stadens be-
byggelse och liv”. 

 
Bebyggelse längs Kungsgatan vilken ingår i riksintresset  
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Uttryck för riksintresset är ”den rätvinkliga rutnätsplanen från 1644. 
Tomtstruktur, äldre småskalig trästadsbebyggelse med större stadsgår-
dar och enklare utkantsbebyggelse. En grupp större stenbyggnader vid 
kyrkan och torget”. För riksintresset finns planeringsunderlaget Riksin-
tresset Centrala Lindesberg från år 2014. Planeringsunderlaget beskriver 
bebyggelsens värdekärnor, karaktärsdrag och värdebärande detaljer. 
Lämpligt förhållningssätt vid framtagande av nya planer inom riksintres-
set beskrivs som: 

Vid upprättande av nya planer inom stadskärnan eller i dess direkta när-
het, bör dessa utformas så att karaktärsgivande byggnader och miljöer 
bevaras och innerstaden behåller sin egenart. Detta gäller såväl enskilda 
byggnader, handelsgårdar och 1900-talsbebyggelse som park- och ga-
tustruktur samt även den kvarters- och tomtindelning som kommer från 
den första stadsplanen från 1644. Viktigt att beakta är även de siktlinjer 
och utblickar som den ursprungliga planen åstadkom mot Lindesjön. 

Vid nya planprocesser inom Lindesbergs stadskärna är det av stor bety-
delse att detaljplanens planbeskrivning och framför allt planbestämmel-
ser tydligt framhåller att den befintliga bebyggelsen utgör en resurs som 
ska värnas. Eventuell ny bebyggelse måste planeras och uppföras med 
hänsyn till den befintliga bebyggelsemiljön. När kravplikten ökar är det 
kommunens sak att bistå med kompetens i sakfrågorna. 

I aktuell planläggning tas hänsyn till riksintresset genom att nya byggna-
ders placering på tomterna, volym, höjd, materialval och färgskala an-
passas till riksintresset och befintlig bebyggelses kulturmiljövärden. 

Hänsynen till riksintresset gör att lägsta golvnivå för ny bostadsbebyg-
gelse inom planområdet placeras lägre än den nivå som anges i över-
siktsplanen. Se vidare i avsnittet höga vattenstånd nedan. 

Övriga kultur-
värden  

 Gamla Sundsbron söder om planområdet är byggnadsminne. Gamla 
Sundsbron tillhör den allra första generationen av armerade betong-
broar. Bron byggdes år 1902–1903 och byggnadsminnesförklarades år 
2003. 

Miljökvalitets-
normer 

 Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med 
stöd av 5 kap. miljöbalken. I dag finns miljökvalitetsnormer (MKN) för 
utomhusluft, för olika föroreningar i fisk- och musselvatten, omgivnings-
buller samt för vattenförvaltningen. 

utomhusluft   I dag finns miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft vad gäller 
kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, par-
tiklar, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. När det gäller ut-
omhusluft brukar det vara minst skillnad mellan normer och uppmätta 
halter av luftföroreningar, i miljöer likt denna, för partiklar, bensen och 
kvävedioxid. Dimensionerande är oftast normerna för partiklar och ben-
sen och i andra hand för kvävedioxid. 

Av de faktorer som är lättast att påverka har trafikmängden störst bety-
delse. Den enskilt mest effektiva åtgärden för att reducera halten partik-
lar torde, enligt olika försök, vara att minska dubbdäcksanvändningen. 

Planförslaget innebär att antalet bostäder ökar i området och därmed 
kan också trafikmängden komma att öka. Å andra sidan innebär det cen-
trala läget med närhet till olika servicefunktioner och tillgång till kollektiv-
trafik troligtvis ett lägre bilberoende. Förutsättningarna för att uppfylla 
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normerna vad gäller luftkvalitet bedöms inte komma att påverkas i 
nämnvärd grad av ett plangenomförande. 

Plangenomförandet bedöms inte heller innebära några andra förändring-
ar som medför ökade utsläpp till luften. 

omgivningsbul-
ler 

 Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller, såsom de i dag är formule-
rade, gäller egentligen bara skyldigheten att kartlägga och upprätta åt-
gärdsprogram för kommuner med fler än 100 000 invånare. 

Då planområdet får ändrad användning till bostäder kommer trafiken att 
öka i området. Å andra sidan innebär det centrala läget med närhet till 
olika servicefunktioner och tillgång till kollektivtrafik troligtvis ett lägre 
bilberoende. 

Planläggningen bedöms därför inte komma att försämra bullersituationen 
i området nämnvärt. 

vattenförvalt-
ning 

 Vattenförvaltningsarbetet i Sverige bygger på EU:s ramdirektiv för vatten, 
det s.k. vattendirektivet, och omfattar alla typer av yt- och grundvatten. 
Inom vattenförvaltningen görs regelbundna klassningar av vattnens ke-
miska och ekologiska status varefter miljökvalitetsnormer tas fram och 
beslutas.  

Stora Lindesjön har i dagsläget (registerutdrag VISS 2020-06-02) otill-
fredsställande ekologisk status och uppnår inte heller god kemisk status. 
Beslutad miljökvalitetsnorm är god ekologisk status 2021 samt god ke-
misk ytvattenstatus med undantag för kvicksilver, kvicksilverföreningar 
och bromerad difenyleter. Gränsvärden för kvicksilver, kvicksilverför-
eningar och bromerad difenyleter överskrids i alla ytvattenförekomster i 
landet. 

Anledningen till att god kemisk status inte uppnås är, förutom att ovan 
nämnda gränsvärden för kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerad 
difenyleter överskrids, även att gränsvärden för bland annat bly, antracen 
och vissa polyaromatiska kolväten överskrids i sedimentprover tagna i 
sjön. 

Den ekologiska statusen har bedömts som måttlig baserat på bland an-
nat sjöns hydrologiska regim och morfologiska tillstånd. 

Lilla Lindesjön har inte klassificerats men ingår i vattenförekomsten Dal-
karlshytteån (Arbogaån) mellan Stora Lindessjön och Björkasjön. Vatten-
förekomsten har otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte hel-
ler god kemisk status. Beslutad miljökvalitetsnorm är god ekologisk sta-
tus 2027 samt god kemisk ytvattenstatus med undantag för kvicksilver, 
kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter. 

Den otillfredsställande ekologiska statusen beror till största delen på att 
ån är reglerad med vandringshinder som följd. Vad gäller den kemiska 
statusen har även förhöjda halter av zink uppmäts i fisk söder om plan-
området. 

Ett plangenomförande bedöms inte påverka berörda vattendrags ekolo-
giska status. Det bedöms inte heller påverka den kemiska statusen, var-
ken genom att tillföra nya föroreningar eller genom att påverka bottense-
diment på ett sådant sätt att föroreningar frigörs. 

Planområdet ligger även på grundvattenförekomsten Lindesbergsåsen 
som både har god kemisk grundvattenstatus samt god kvantitativ status 
vilket också är gällande miljökvalitetsnormer. 
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Grundvattenförekomsten utgör även vattentäkt för Lindesbergs tätort 
(Rya vattenskyddsområde) och planområdet ligger delvis inom vattentäk-
tens primära skyddszon. Inom skyddszonen finns inga byggrätter utan 
den del som berörs planläggs som gång- och cykelväg. För vatten-
skyddsområdet finns gällande skyddsföreskrifter som ska följas vid all 
exploatering inom och i anslutning till vattentäkten. 

Området är anslutet till de kommunala ledningsnäten både vad gäller 
spill- och dagvatten. Inom byggrätten norr om Fingerbogatan kommer 
huvuddelen av dagvattnet att ledas bort i befintliga dagvattenledningar. 
Vidare ska alla parkeringar, även inom kvartersmark, asfalteras och dag-
vattnet ledas ner i det kommunala dagvattennätet. Detta för att undvika 
att förorenat dagvatten tränger ned i grundvattnet. 

Fördröjning av dagvatten, t.ex. i täta underjordiska fördröjningsmagasin, 
planeras i södra delen av planområdet. Se vidare under rubriken Teknisk 
försörjning/dagvatten. 

Ett plangenomförande bedöms därför inte påverka möjligheterna att 
uppnå de beslutade miljökvalitetsnormerna varken vad gäller ytvatten 
eller grundvattenförekomsten. 

Undersökning 
om betydande 
miljöpåverkan 

  Slutsatsen av undersökningen är att ett plangenomförande inte bedöms 
vara av sådant slag att det kan antas medföra sådan betydande miljöpå-
verkan som avses i 4 kap. 34 § plan- och bygglagen, 6 kap. 6 § miljöbal-
ken eller 3 § i miljöbedömningsförordningen och att det därmed inte be-
höver föregås av en miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Undersökningen sammanfattas som följer: 

Planens tänkbara effekter bedöms vara begränsade. 

Planområdet ligger inom Lindesbergs centrala delar som är av riksin-
tresse för kulturmiljövården. Kristinaskolans byggnader anses ha kultur-
historiska värden. 

Risk för höga vattenstånd föreligger inom stora delar av planområdet, 
både från Lilla Lindesjön och Stora Lindesjön. 

Vid en översiktlig geoteknisk och markmiljöteknisk undersökning visade 
det sig att marken vara förorenade i ett antal punkter och en komplette-
rande undersökning behövs för att utreda utbredningen av föroreningar-
na. 

Planområdet angränsar till Kristinavägen och Örebrovägen och ligger i 
närheten av Bergslagsbanan samt en drivmedelsanläggning. Trafiken på 
vägarna och järnvägen kan påverka planområdet gällande buller samt 
riskerna kring transporter av farligt gods på järnvägen och transporter till 
samt hantering av detta vid drivmedelsanläggningen. 

Baserat på ovanstående har bedömningen gjorts att följande utredning-
ar/undersökningar behövde ta fram: 

- trafikbullerutredning avseende buller från väg- och järnvägstrafi-
ken, 

- riskanalys avseende riskerna kring transporter av farligt gods på 
Örebrovägen och Kristinavägen samt närheten till drivmedelsan-
läggningen, 

- antikvariskt utlåtande avseende påverkan på riksintresseområdet 
för kulturmiljövården och på skolbyggnadernas kulturhistoriska 
värden, och 
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- översvämningsutredning avseende risker förknippade med höga 
vattenstånd. 

Kunskaperna från gjorda undersökningar/utredningar har inarbetats i 
planförslaget.  

Strandskydd  Enligt 7 kap. 13–18 §§ och 4 kap. miljöbalken gäller strandskydd vid hav, 
sjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till långsiktigt trygga förutsätt-
ningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevarande 
av goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

 
Stora Lindesjön 

För Lilla och Stora Lindesjön gäller det generella strandskyddet på 100 
meter och delar av planområdet ligger mindre än 100 meter från både 
Lilla och Stora Lindesjön.  

Ett plangenomförande kräver att strandskyddet upphävs inom delar av 
planområdet. Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i detalj-
planen förutsätter att det finns skäl enligt 7 kap. 18c-d§§ miljöbalken. 
Som skäl för upphävande av strandskyddet ska något eller några av de 
sju skäl som anges nedan kunna åberopas, dvs. att området: 

1 redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, 

2 genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3 behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4 behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidg-
ningen inte kan genomföras utanför området, 

5 behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området,  

6 behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket an-
geläget intresse, eller   

7 ligger inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen och åtgärden bidrar till utvecklingen av landsbygden. 

En förutsättning för upphävandet av strandskyddet är, förutom att särskilt 
skäl föreligger, att djur- och växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt 
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sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras. En an-
nan förutsättning är att intresset av att ta området i anspråk på det sätt 
som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. 

Inom planområdet är det bara aktuellt att upphäva strandskyddet för be-
rörda delar av den planerade gång- och cykelvägen i Fingerbogatans 
förlängning samt för berörda delar av kvartersmarken i västra delen av 
planområdet. 

Kvartersmarken i väster berörs av strandskydd kopplat till Stora Linde-
sjön och området bedöms därför vara väl avskilt från Stora Lindesjöns 
strand genom bebyggelsen på fastigheterna Hästen 3,4 och 10. 

Gång- och cykelvägen berörs till största delen av strandskydd kopplat till 
Lilla Lindesjön. Här bedöms det vara ett stort allmänt intresse att hävda 
möjligheten till allmän gång- och cykelpassage mellan befintlig vändplan 
vid Fingerbogatans slut och Kristinavägen för att inte försämra tillgången 
till strandskyddade områden i anslutning till de båda sjöarna samt till 
strandskyddat område söder om den blivande gång- och cykelvägen. 

En administrativ bestämmelse för berörda områden införs på plankartan. 

  

FÖRUTSÄTTNINGAR / FÖRÄNDRINGAR 
Natur   

topografi  Planområdets marknivåer varierar mellan + 67,17 och + 62,94 meter (RH 
2000). 

Området sluttar i huvudsak svagt neråt mot sydöst och de lägsta nivåer-
na återfinns mot gångvägen i Fingerbogatans förlängning mot Kristina-
vägen. 

vegetation  Skolområdet består till stor del av hårdgjorda ytor. Vegetationen utgörs 
av träd, buskage och gräsytor. En grön ridå med träd och buskar av-
skärmar området från Kristinavägen/Örebrovägen. 

 
Vegetation med träd och buskar mellan Örebrovägen och planområdet 
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stadsbild  Planområdet är en del av södra entrén till Lindesbergs stad. Kristinasko-
lans huvudbyggnad har en monumental prägel och syns tydligt när man 
närmar sig Lindesbergs centrala delar från söder. Omkringliggande be-
byggelse har en annan skala och karaktär vilket gör skolan till ett land-
märke i staden. Intrycket av skolan begränsas dock de större lövträd 
som växer i södra delen av skolområdet och på tomterna i södra delen 
av kvarteret Kräftan. 

Då stora delar av planområdet inte är bebyggt utan består av skolgård 
kommer planförslaget innebära förändring av stadsbilden då ny bebyg-
gelse får uppföras mellan Kristinaskolans huvudbyggnad och Kristinavä-
gen. 

Genom att höjden på den tillkommande bebyggelsen begränsas till en 
byggnadshöjd motsvarande två våningar kommer fortfarande huvud-
byggnaden att vara betydligt högre än kringliggande bebyggelse. Genom 
att inte tillåta ny bebyggelse i sydvästra delen av skolområdet kommer 
siktlinjen från bron in mot huvudbyggnaden bibehållas. 

Väster om skolan består huvuddelen av bebyggelsen av lägre trähusbe-
byggelse, huvudsakligen uppförd före år 1900. I öster dominerar lite 
högre bebyggelse från cirka 1920–1950, huvudsakligen uppförd i två 
våningar med putsade fasader. 

biotop- och art-
skydd 

 Enligt artportalen har en rosenfink observerats vid Trädgårdsgatan år 
2017. Planläggningen bedöms dock inte påverka rosenfinkens möjlighet 
till fortlevnad i området. 

Längs Örebrovägen, i direkt anslutning till planområdet, finns en allé be-
stående av fem lindar. Alléer omfattas av det generella biotopskyddet 
enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken. 

geotekniska 
förhållanden 
och stabilitet 

 Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs jorden inom området till 
största delen av glacial lera. I västra delen finns inslag av isälvssedi-
ment. 
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Norconsult AB har utfört en övergripande geo- och markmiljöteknisk 
undersökning, daterad 2018-10-29, samt även en senare komplettering 
daterad 2019-08-26. 

Enligt den geotekniska undersökningen består jorden inom området 
överst av fyllning som består av cirka 1,0 – 1,5 meter grusig, siltig och 
sandig fyllning. Kring Fingerbogatan innehåller fyllningen även större 
stenar eller block. Under fyllningen förefaller jorden längst norrut bestå 
av cirka 1 meter torrskorpelera med inslag av sand och silt ovanpå sand, 
vilket troligen är isälvssediment. Lerdjupet antas sedan öka mot söder. 

Stabiliteten inom planområdet bedöms vara tillfredsställande under rå-
dande förhållanden och det finns troligen möjligheter att plattgrundlägga 
beroende på lasternas storlek och grundläggningsdjup. 

Sammanfattningsvis bedöms förhållandena för grundläggning vara goda 
men i samband med bygglovsprövningen rekommenderas objektsspeci-
fika undersökningar, särskilt i området anslutning till Fingerbogatan där 
lerdjupet kan misstänkas vara större än längst i norr. 

markradon  Lindeåsen som berör västra delen av planområdet är högriskområde för 
radon medan östra delen bedöms vara lågriskområde. Radonförhållan-
dena inom planområdet är därför svåra att bedöma generellt. 

Tidigare radonmätningar i Kristinaskolans huvudbyggnad utförda år 
2009, 2010 och 2012 har visat på höga radonhalter på plan 0 och 1. 
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Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och 
att vidta de skyddsåtgärder som erfordras åligger den som ska bygga. 
Radonfrågan kommer att bevakas i samband med bygglovsprövningar. 

förorenade om-
råden  

 Länsstyrelsens kartering av potentiellt förorenade områden pekar ut två 
områden i närheten av planområdet. Dessa är dels befintlig drivmedels-
station på fastigheten Kilen 7 omedelbart öster om Kristinavägen samt 
den numera nedlagda drivmedelsstationen på fastigheten Liljan 4 strax 
nordöst om planområdet. 

På Kilen 7 har tidigare även funnits en oljedepå. Marken där depån fanns 
är sanerad genom att oljeförorenad jord har schaktats bort och oljeföro-
renat grundvatten har pumpats och renats. På platsen för den före detta 
oljedepån finns nu en återvinningsstation vilken också är utpekad som 
potentiellt förorenat området. 

Något potentiellt förorenat område inom själva planområdet har inte pe-
kats ut. 

För planområdet har det tagits fram en miljöteknisk markundersökning, 
Miljöteknisk markundersökning inom fastigheterna Hästen 12, Lejonet 10 
och Lejonet 17 i Lindesberg, Terraformer, 2021-01-27. Sedan tidigare 
finns två undersökningar som var mer fokuserade på utfyllnaderna i den 
del av det före detta skolgårdsområdet som ligger omedelbart söder om 
planområdet, dvs. söder om Fingerbogatans förlängning ut mot Kristina-
vägen. 

I nu aktuell undersökning har provtagning av jord utförts i totalt 22 prov-
punkter och omfattar analys av 44 jordprov, vilket inkluderar resultat från 
tidigare undersökningar. Föroreningsnivåerna uttryckt som medelhalter 
underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markan-
vändning (KM). Enligt undersökningen bedöms det inte föreligga risk att 
föroreningar från mark inom planområdet sprids till Lindesjön eller Rya 
vattenskyddsområde på ett sätt som hotar vattenkvaliteten. Föroreningar 
inom planområdet bedöms inte heller utgöra en oacceptabel risk för 
markmiljön, även om det inte kan uteslutas att markmiljön är lokalt på-
verkad. Markmiljön är dock redan påverkad eftersom marken till övervä-
gande del är bebyggd eller utfylld med grus och sten samt asfalterad. 
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Provtagningspunkternas läge inom planområdet. Vid gulmarkerade provpunkter över-
skrids riktvärdet för känslig markanvändning 

Riktvärde för KM överskrids i sex enskilda prov som är uttagna från olika 
material och olika djup. Föroreningar som uppmätts i halter över KM är 
PAH, kvicksilver, bly och PCB, se nedanstående tabell. 

För att klargöra ifall föroreningarna innebär en hälsorisk vid planerad 
markanvändning har en enklare riskbedömning utförts inom ramen för 
undersökningen. Riskbedömningen visar att några av de förhöjda halter-
na inte utgör en risk, men att riskreducerande åtgärder är motiverat i ett 
markparti i anslutning till provpunkten 20TF05 på norra delen av fastig-
heten Lejonet 17. 

 

provpunkt förorening djup (m) halt 
(mg/kg) 

gränsvärde 
KM 

gränsvärde 
MKM 

19TF02 PAH-H 0,0-0,5 1,7 1 10 

20TF05 Pb 0,0-0,3 109 50 400 

 PAH-M 0,0-0,3 4,0 3,5 20 

 PAH-H 0,0-0,3 4,0 1 10 

 PCB 0,0-0,3 0,010 0,008 0,2 

20TF10 PAH-H 0,5-1,0 2,7 1 10 

20TF15 Hg 0,5-1,0 0,4 0,25 2,5 

20TF18 PAH-H 0,0-0,5 2,0 1 10 

20TF20 PAH-H 0,0-0,5 2,5 1 10 

 PAH-H 0,5-1,5 1,9 1 10 
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Vid avstämning med Länsstyrelsen förordade de dock att marken kring 
samtliga provpunkter där föroreningar över KM påträffats skulle åtgär-
das. 

Administrativ bestämmelse har införts på plankartan om att startbesked 
för ändrad markanvändning villkoras mot att förorenade områden har 
åtgärdats, se karta nedan. 

 
Områden i anslutning till provpunkter med föroreningshalter över riktvärden för KM som 
ska åtgärdas innan bygglov får ges 

I undersökningen ingick även provtagning av porgas i två provpunkter för 
att kontrollera eventuell påverkan från klorerade lösningsmedel från po-
tentiellt förorenade områden norr och öster om planområdet. Förekomst 
av klorerade lösningsmedel (klorerade alifater) påvisades inte. 

Av samma anledning genomfördes även luftmätningar av inomhusluften i 
de två byggnader som ligger närmast de potentiellt förorenade områ-
dena, dvs. Kristinaskolans huvudbyggnad (två provpunkter) samt det 
kombinerade kontors- och bostadshuset på Lejonet 17 (en provpunkt). 
Dessa byggnader bedömdes också, till skillnad från gymnastiksalen, 
ligga nedströms den förmodade rörelseriktningen för vatten i lösa jordla-
ger. Då gymnastiksalen dessutom är uppförd med torpargrund bedöm-
des det mindre troligt att eventuella föroreningar från mark och grundvat-
ten skulle påträffas i inomhusluften.  

I de tre provpunkter där petroleumkolväten och klorerade alifater i inom-
husluft analyserades detekterades inga klorerade alifater medan alifa-
tiska kolväten och BTEX detekterades i låga halter som underskred till-
lämpade bedömningsgrunder. 

I de markprover som togs i anslutning till gymnastiksalen var förore-
ningshalterna under naturvårdsverkets riktlinjer för känslig markanvänd-
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ningen i två av punkterna. I den tredje uppmättes PAH-H i en halt över 
KM i fyllningen men inte i vattenmättad, troligen naturlig jord, längre ner. 
Detta tolkades som att denna förorening härrör från fyllningen och inte 
från förorenat vatten i lösa jordlager. Provpunkten ligger inom ett av de 
tre område som ska åtgärdas. 

höga vatten-
stånd och  
skyfall 

 Närheten till Lilla och Stora Lindesjön innebär att delar av planområdet 
ligger inom riskområde för höga vattenstånd. Vid den stora översväm-
ningen år 1977 översvämmades stora delar av planområdet.  

 I kommunens översiktsplan från år 2019 har riktlinjer tagits fram gäl-
lande områden med risk för höga vattenstånd. De riktlinjer som tagits 
fram är baserade på de översvämningskarteringar som genomförts av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för flöden med 
100-, och 200-års återkomsttid samt för beräknat högsta flöde. I karte-
ringarna från MSB har 100- och 200-årsflöden klimatkompenserats för 
att motsvara beräknade förhållanden vid nästa sekelskifte, år 2098. Vatt-
nets utbredning och nivå vid de olika flödena redovisas i MSB:s över-
svämningsportal och nivåerna framgår av tabellen nedan. 

Flöde Nivå i meter (RH2000) 

100-årsflöde (klimatkompenserat) + 63,1 

200-årsflöde (klimatkompenserat) + 63,2 

Beräknat högsta flöde + 65,4 
Vattennivåer för Stora Lindesjön i anslutning till planområdet enligt tvärsektion på MSB:s 
översvämningsportal 

Det finns också ett PM framtaget av Sweco 2014-09-09 i samband med 
arbetet kring fördjupningen av översiktsplanen för Lindesbergs stad. 
Även här presenteras nivåer kopplade till ovanstående flöden men här 
redovisas även nivåer för ej klimatkompenserade 50- och 100-årsflöden. 
Enligt PM:et är även dessa nivåer hämtade från MSB och beräknade år 
2013. Dock skiljer nivåerna något, särskilt vad gäller det beräknade 
högsta flödet. Nivåerna från PM:et redovisas nedan. 

Vattennivåer för Lindesjöarna i centrala Lindesberg, från Swecos PMs ”Översvämnings-
risker och rekommendationer för framtida golvnivåer 

Enligt MSB:s rapport Översvämningskartering utmed Arbogaån är skill-
naden mellan dagens 100-årsflöde och det klimatanpassade 100-
årsflödet cirka 7 m3/s, se tabell nedan. Vad gäller vattennivåer motsvarar 
detta + 63,67 respektive + 63,1 meter (62,98 enligt Sweco), dvs. en skill-
nad på cirka 0,6 - 0,7 meter. Skillnaden mellan dagens 200-årsflöde och 
det klimatanpassade 200-årsflödet är cirka 8 m3/s. Om man antar att det 
finns ett någorlunda linjärt samband mellan flödet vid Dalkarlshyttan och 
vattennivån i Lindesjöarna för flöden runt 120 m3/s, så skulle skillnaden 
mellan det klimatanpassade 200-årsflödet och dagens 200-årsflöde vara 

Flöde Nivå i meter (RH2000) 

50-årsflöde + 62,90 

100-årsflöde + 63,67 

100-årsflöde (klimatkompenserat) + 62,98 

200-årsflöde (klimatkompenserat) + 63,13 

Beräknat högsta flöde + 64,95 
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cirka 0,8 meter. Detta innebär att dagens 200-årsflöde kan antas mot-
svara en vattennivå på strax under + 64,0 meter. Som jämförelse låg 
vattennivån vid översvämningen år 1977 på en nivå motsvarande drygt 
+ 63,7 meter RH2000. 

 
Flöden vid Dalkarlshyttan, från MSB:s rapport ”Översvämningskartering utmed Ar-
bogaån” bilaga 7 

I kommunens översiktsplan anges att vid förtätning och komplettering i 
kommunens tätorter ska lägsta nivå på färdigt golv ligga minst 0,8 meter 
över vattennivån vid ett ej klimatanpassat 200-årsflöde i bostadsutrym-
men och för verksamheter med ingen eller liten miljöpåverkan. 

I planförslaget ligger lägsta golvnivå för bostadsutrymmen i bebyggelse 
på + 64,0 meter RH2000. Detta är cirka 0,8 meter över vattennivån vid 
det klimatanpassade 200-årflödet men lägre än den nivå som anges i  
översiktsplanen, oklart hur mycket då något ej klimatanpassat 200-
årsflöde tagits fram. 

Utgångpunkten i Boverkets tillsynsvägledning är att ny sammanhållen 
bebyggelse, större riskobjekt eller bebyggelse med samhällsviktig verk-
samhet bör lokaliseras till områden som inte hotas av översvämning, 
dvs. över ett beräknat högsta flöde. Vägledningen säger också att effek-
ten av ett förändrat klimat under bebyggelsens förväntade livslängd be-
höver beaktas. 

Samhällsfunktioner och bebyggelse av mindre vikt kan enligt vägled-
ningen tillåtas lokaliseras till områden med måttlig sannolikhet för över-
svämning. Det kan röra sig om enstaka villor, fritidshus, restauranger, 
mindre industrier med liten eller obetydlig miljöpåverkan, vägar med för-
bifartsmöjligheter med mera. 

Enligt vägledningen kan det vid förtätning och komplettering av befintliga 
tätorter och strukturer ibland uppstå svårigheter att fullt ut tillämpa de 
grundläggande utgångspunkterna för planläggning av bebyggelse. Det 
kan handla om behov av att anpassa ny bebyggelse gestaltningsmässigt 
till befintlig bebyggelse och infrastruktur. Det kan också enligt vägled-
ningen handla om avvägningar som krävs mot andra intressen för att 
markanvändning ska anses lämplig utifrån områdes beskaffenhet, läge 
och behov. 

I detta specifika fall handlar det varken om planläggning av ny samman-
hållen bebyggelse, större riskobjekt eller bebyggelse med samhällsviktig 
verksamhet. Tvärt om handlar det om att komplettera en befintlig bebyg-
gelsestruktur inom ett planområde som är beläget inom ett område av 
riksintresse för kulturmiljövården. Alltså är det enligt vägledningen möjligt 
att lokalisera bebyggelsen inom områden med måttlig sannolikhet för 
översvämning, dvs. inom områden där den årliga sannolikheten för över-
svämning är mindre än 1/200. 

I detta fall görs bedömningen att anpassningen av ny bebyggelse till riks-
intresset för kulturmiljövården samt till den befintliga kulturmiljön inom 
planområdet, dvs. Kristinaskolans huvudbyggnad, gymnastiksalen och  
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skolgårdsytan som håller samman miljön mellan byggnaderna, utgör en 
grund för att göra avsteg från de grundläggande utgångspunkterna.  

Den valda nivån, klimatanpassat 200-årsflöde + 0,8 meter, innebär att 
färdigt golv på den nya byggnaden i östra delen av planområdet kommer 
att få en nivå cirka 0,8 - 0,9 meter över nuvarande skolgårdsyta. Redan 
detta kommer att kräva anpassningar av marknivåerna för att få en ac-
ceptabel tillgänglighet till bostäderna. Även sockeln mot gång- och cykel-
vägen i Fingerbogatans förlängning kommer att få ungefär samma höjd, 
vilket känns som en acceptabel höjd i förhållande till omgivande bebyg-
gelse. Högre nivå för färdigt golv skulle innebära behov av mer omfat-
tande anpassning av marknivåerna inom sydöstra delen av skolgården 
samt att den nya byggnadens anpassningen till omgivande marknivåer i 
söder och öster skulle bli sämre. Högre nivå på färdigt golv skulle också 
innebära att hela byggnaden blir högre och därmed skymmer mer av 
Kristinaskolans huvudbyggnad. 

Men tanke på de höga kulturmiljövärdena hos Kristinaskolans huvud-
byggnad och gymnastiksalen införs inga krav på lägsta nivå för färdigt 
golv i nya bostäder i dessa byggnader. För Kristinaskolans huvudbygg-
nad införs dock bestämmelse om att bostäder inte får finnas i källarvå-
ningen. 

Som stöd för de lägre nivåerna för färdigt golv anförs även att vattenni-
våerna kopplade till ett 200-årsflöde till följd av ett förändrat klimat enligt 
MSB kommer att minska fram till år 2098. 

Kommunen vill dock påpeka att undantaget från ÖP:n bara åberopas i 
detta specifika fall och att beslut fattats om att ta fram beräkningar för 
planeringsnivåer kopplade till ett ej klimatanpassat 200-årsflöde. 

Slutsatsen av resonemanget ovan blir att den valda nivån för färdigt golv 
i bostadsutrymmen i ny bebyggelse med stor sannolikhet ligger över da-
gens 200-årsnivå och att den kommer att ligga mer än 0,8 meter över 
den beräknade 200-årsnivån år 2098. Den planerade nya bostadsbe-
byggelsen hamnar alltså inom område med måttlig sannolikhet för över-
svämning, vilket enligt tillsynsvägledningen ska vara möjligt vid en av-
vägning mot andra intressen och komplettering inom befintlig bebyggel-
sestruktur. 
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Översvämningsutbredning vid planområdet Kristinaskolan för 50-års flöde, klimatkom-
penserade 100- och 200-årsflöden samt beräknat högsta flöde. Utdrag ur riskutredning-
en. Noterat att byggrätten har ändrats sedan utredningen togs fram. 
Av ovanstående karta visar att det bara är ett mindre område omedelbart 
norr om den planerade gång- och cykelvägen som kommer att påverkas 
av ett klimatanpassat 200-årsflöde. Detta då gång- och cykelvägen ligger 
ett par centimeter högre än den anslutande skolgårdsytan. Planförsla-
gets nivå för färdigt golv i nya byggnaders bostadsutrymmen ligger alltså 
cirka 0,8 meter över nivån på gång- och cykelvägen. 

 
Maximalt vattendjup från skyfallskartering genomförd för ett regn med 100 års återkomst-
tid och 30 minuters varaktighet. Utdrag ur riskutredningen. Noterat att byggrätten har 
ändrats sedan utredningen togs fram och nu endast omfattar marken norr om Fingerbo-
gatan. 
För att utreda risker från översvämningar till följd av skyfall utförde Nor-
consult AB även en skyfallskartering över planområdet. Resultatet från 
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skyfallskarteringen visar att skyfall med 100 års återkomsttid påverkar 
främst marken söder om planområdet. Inom planområdet blir vatten stå-
ende mot gång- och cykelvägen i söder. 

För att inte aktuell planläggning ska förvärra situationen i söder har sky-
fallsutredningen kompletterats med ett PM, Flödes- och fördröjningsbe-
räkningar dagvatten för Kristinaskolan, Lindesberg, Tyréns, 2021-01-27 
med bilaga 2021-03-22. Beräkningarna visar att med en maximal exploa-
tering enligt planförslaget måste 80 m3 dagvatten kunna fördröjas inom 
planområdet för att inte öka dagvattenflödet ut från planområdet i sam-
band med ett 100-årsregn. Bestämmelse införs om att marken närmast 
gång- och cykelvägen i söder ska vara tillgänglig för öppen eller under-
jordisk fördröjning av dagvatten till en kapacitet av totalt 80 m3. 

Kompletterande beräkningar bör lämnas in i samband med bygglov för 
att anpassa volymen till den faktiska exploateringens behov av fördröj-
ning. På plankartan har även administrativ bestämmelse införts om att 
bygglov inom Hästen 12 bara kan lämnas om det om det innehåller en 
godtagbar fördröjningslösning för dagvatten i förhållande till bygglovets 
omfattning, dvs. att den dagvattenlösning som ingår baseras på beräk-
ningar av det faktiska fördröjningsbehovet för den exploatering som 
bygglovet omfattar. 

Utöver ovanstående införs bestämmelse om att marklov krävs för hård-
görning av mark inom Hästen 12 och att lov bara kan lämnas om det 
innehåller en godtagbar fördröjningslösning för dagvatten i förhållande till 
den hårdgjorda markytan. Detta ifall hårdgörningen inte är kopplad till ett 
bygglov. 

fornlämningar  Stora delar av centrala Lindesberg berörs av fornlämningen Linde 484:1, 
kulturlager under marken, med lämningar av den ursprungliga stadsbe-
byggelsen från 1600-talet, så även delar av planområdet. 

På fastigheten Lejonet 16 väster om planområdet låg tidigare Lindes-
bergs museum och inom fastigheten finns ytterligare tre fornlämningar 
registrerade. Då det rör sig om tre milstolpar som stod uppställda i träd-
gården är det tveksamt om dessa finns kvar då museet har flyttat. 

Då de delar av fornlämningen Linde 484:1 som ingår i planområdet till 
stora delar redan är bebyggda har bedömningen gjorts att någon arkeo-
logisk utredning inte behöver göras i planskedet. 

Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt kultur-
miljölagen. Skulle det i samband med exploatering eller andra arbeten 
påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska kontakt tas 
med tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen. 

Verksamheter   

inom planområ-
det  Inom planområdet ligger Kristinaskolan som är en grundskola F-6 samt 

särskola år 1-10. Som tidigare nämnts kommer skolverksamheten att 
avvecklas inom kort. Inom skolområdet finns en större tegelbyggnad 
(skolans huvudbyggnad), gymnastiksal, matsal och en barackbyggnad. 
Övriga delar av planområdet utgörs i huvudsak av skolans utemiljö med 
traditionell skolgård i anslutning till huvudbyggnaden. 
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Västra delen av Kristinaskolans huvudbyggnad och gymnastiksalen till vänster 

Huvudbyggnaden och gymnastiksalen ligger på fastigheten Hästen 12 
söder om Kvarngatan medan skolans matsal samt ett mindre flerbo-
stadshus, som används för bostads- och kontorsändamål, ligger på fas-
tigheten Lejonet 17 norr om Kvarngatan.  

 
Matsal och flerbostadshus/kontor på Lejonet 17. Till höger syns den barackbyggnad som 
ska tas bort när skolverksamheten upphör 

På fastigheten står även en barackbyggnad vilken kommer att tas bort 
när skolverksamheten avvecklas. På Lejonet 10 finns bland annat parke-
ring och sophus kopplad till verksamheterna i området. 

Då Kristinaskolan ska avvecklas som skola blir lokalerna tillgängliga för 
annan verksamhet. Då det är brist på bostäder i kommunen, framför allt 
på centralt belägna lägenheter, är tanken att skolan ska byggas om till 
bostäder. 

Planförslaget innebär att området planläggs främst för bostadsändamål, 
B. Utöver bostäder möjliggörs även centrumändamål, C, inom delar av 
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Hästen 12. På Lejonet 17 och 10 planläggs för bostäder och centrum, 
BC. Bostadsändamål är dock den huvudsakliga användningen inom om-
rådet. I dagsläget finns ett överskott på lokaler för centrumändamål i cen-
trala Lindesberg varför det är sannolikt att möjligheten till centrumända-
mål inte kommer att utnyttjas i någon större grad. 

Med bostadsändamål menas att boendet ska vara verksamhetens hu-
vudsyfte och dessutom ha varaktig karaktär. Till ändamålet hör även 
bostadskomplement av olika slag såsom tvättstugor, garage/parkering, 
förråd och liknande. I begreppet ingår även kategoribostäder av olika 
slag såsom gruppbostäder, träningsbostäder och liknande, även om bo-
endet kräver ständig tillsyn av personal. 

Upplåtelseform och boendeform har ingen betydelse i sammanhanget. 

Vid annan verksamhet i en bostadslägenhet gäller att huvudsyftet alltid 
ska vara boendet. Enstaka arbetsrum i en stor bostad ska kunna accept-
eras. 

Med användningen centrum avses all sådan verksamhet som bör ligga 
centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor. Centrum 
är en samlingsanvändning som är lämplig att använda där syftet är att 
det ska finnas en blandning av verksamheter. I centrum ingår en rad 
olika verksamheter som också kan återfinnas i andra användningar. Där 
ingår till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, 
teatrar, museum, banker, apotek, hantverk och annan service. I använd-
ningen ingår även byggnader för religiösa ändamål, föreningslokaler, 
samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och lättare former 
av vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård. I realiteten 
kommer tillgängliga byggnadsytor att styra vilken typ av centrumverk-
samhet som är möjlig inom planområdet. 

I användningen kontor ingår kontor och tjänsteverksamhet med liten eller 
ingen varuhantering. Avgörande bör vara att verksamheten inte medför 
störning av betydelse för omgivningen, till exempel att den saknar utom-
husverksamhet och har besöksverksamhet i begränsad utsträckning. I 
användningen ingår komplement så som konferenslokaler och de perso-
nalutrymmen som behövs. 

utom planområ-
det 

 Bebyggelsen runt omkring planområdet består i huvudsak av bostadsbe-
byggelse. Söder om Fingerbogatans förlängning finns en mer parklik-
nande grönyta med fotbollsplan och lekutrustning som tidigare varit en 
del av skolgården. 

På östra sidan av Kristinavägen ligger en drivmedelsstation och på Fing-
erboäng ligger Lindesbergs äventyrsgolf och glasscafé. Här finns även 
en allmän parkeringsplats och en mindre småbåtshamn. 
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Lindesbergs äventyrsgolf   

Bebyggelse   

inom planområ-
det  Inom planområdet finns idag fem byggnader. På fastighetens Hästen 12 

ligger Kristinaskolans huvudbyggnad och gymnastiksal. På Lejonet 17 
finns skolans matsal, en barackbyggnad samt ett mindre flerbostadshus. 

Alla byggnader inom planområdet, utom barackbyggnaden, bedöms ha 
kulturmiljövärden värda att bevara. För att klargöra dessa värden och 
klargöra hur miljön inom området kan utvecklas och förändras med hän-
syn till kulturmiljövärdena har en antikvarisk utredning genomförts av 
Libeck antikvarie och sammanfattas i ett utlåtande daterat 2019-06-10. 
Utlåtandet beskriver områdets historia, byggnadernas kulturhistoriska 
värden, och anger förutsättningar för förändringar av byggnaderna. 

Planbestämmelserna har delvis utformats med hjälp av det antikvariska 
underlag som tagits fram för detaljplanen. Förutom skydds-, varsamhets- 
och utformningsbestämmelser har även lovplikten utökas för underhåll 
och ändring av byggnaderna. 

Kristinaskolans 
huvudbyggnad 
och gymnastik-
sal (Hästen 12) 

 Kristinaskolans huvudbyggnad är en tegelbyggnad på tre våningar. 
Byggnaden är ett tydligt exempel på skolbyggnader från förra seklets 
början där den höga ambitionsnivån vad gäller arkitektonisk gestaltning, 
utförande och materialval visar på skolans betydelse i lokalsamhället. 
Huvudbyggnadens äldsta del stod klar 1910. I mitten av 1940-talet gjor-
des en större tillbyggnad mot väster och på 1970-talet genomfördes en 
omfattande renovering av hela skolbyggnaden. Vid denna tid tillkom 
även hissutbyggnaden mot Kvarngatan i norr. 
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Kristinaskolans östra fasad.  

Den ursprungliga delen av Kristinaskolan är uppförd i tidstypisk national-
romantisk stil medan 1940-talets tillbyggnad bär en tydlig funktionalistisk 
prägel. 

Gymnastiksalen är från år 1912. På 1950-talet byggdes den till med ett 
garage i sydväst och i början av 1990-talet tillkom en utbyggnad med 
dusch- och omklädningsrum. Även denna mot väster. 

 
Gymnastiksalen med tillbyggnader från nordväst. 

Gymnastiksalen hade ursprungligen en annan utformning med fler dörr- 
och fönsteröppningar samt en annan utformning fasadpanelen. Karaktär-
istiskt för byggnaden är takutformningen med säteritak och tornliknande 
ventilationshuvar. 

Kristinaskolans huvudbyggnad 
För att säkerställa att förändringar av byggnaden inte påverkar riksin-
tresset för kulturmiljövården negativ, både vad gäller Kristinaskolans 
huvudbyggnad och vad gäller kringliggande bebyggelse kommer kul-
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turmiljöfrågorna att ges särskild vikt vid bygglovsprövning. Huvudbygg-
naden bedöms ha så stora kulturmiljövärden att byggnaden beläggs med 
rivningsförbud, r1. För en utförligare beskrivning av byggnadens kul-
turmiljövärden hänvisas till det antikvariska underlaget. 

Fasader, fönster och entrédörrar 

Då huvudbyggnaden byggs om till bostäder kan det både uppstå behov 
av att ta upp nya öppningar i fasaden och att sätta igen befintliga. I dags-
läget är vissa öppningar blinderade. Blinderingarna är oftast symmetriskt 
placerade och i ett utförande som understryker fasadens uttryck. Det är 
därför önskvärt att framtida blinderingar utförs på samma sätt och att de 
placeras på samma ställe på första respektive andra våningen.  

Vad gäller nya öppningar planeras loftgångar på byggnadens norra fa-
sad och ingång till vissa lägenheter kommer att ske direkt från loft-
gången. Det kan även uppstå behov av att ta upp nya fönsteröppningar i 
fasaden. Eventuellt nya fönsteröppningar bör harmonisera med uttrycket 
i befintliga fasader. Förslag till möjliga nya fönsteröppningar framgår av 
nedanstående illustration. På 1940-talets tillbyggnad finns några givna 
lägen för nya öppningar baserat på fasadens utformning. För den ur-
sprungliga byggnadskroppen är möjligheten till nya öppningar mer be-
gränsade. Nya fönster bör utformas med befintliga fönster som förebild, 
dvs. med nationalromantisk eller funktionalistisk utformning beroende på 
byggnadskropp. 

 

 
Exempel på möjliga lägen för placering av nya fönster 
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Vad gäller utförandet på nya fönsteröppningar bör fönsteromfattningarna 
muras på samma sätt som för de ursprungliga öppningarna på bygg-
nadskroppen. 

Entréer från loftgångarna kan skapas i befintliga fönsteröppningar eller 
genom att helt nya öppningar tas upp i fasaden. Detta får avgöras från 
fall till fall beroende på möjligheten att få till bra planlösningar.  

Vad gäller befintliga fönster ska dessa om de behöver bytas vara lika 
ursprungliga fönster vad gäller material, indelning och proportioner. Om 
möjligt bör kvarvarande originalfönster bevaras och vid behov komplette-
ras med innerbåge med isolerglas. Likaså ska dörrar och portar i befint-
liga fasadöppningar vara av trä och lika ursprungliga. Även här bör om 
möjligt kvarvarande ursprungliga ytterdörrar och portar bevaras. 
Ovanstående regleras i planen genom varsamhetsbestämmelsen k1. 

Vad gäller fönster i nyupptagna öppningar ska dessa i sin utformning 
knyta an till befintliga fönster för respektive byggnadskropp. Ingångar till 
trapphus och lägenheter som placeras i nyupptagna fasadöppningar bör 
utformas så att de ger ett anonymt intryck som påverkar intrycket av te-
gelfasen så lite som möjligt. Nya tillägg regleras i utformningsbestäm-
melsen f1. 

Förutom loftgångar mot norr tillåts inte fasadtillägg som balkonger och 
liknande vilket regleras i skyddsbestämmelsen q1. 

Tak, taktäckning och takkupor 

För att kunna placera lägenheter på vinden är det nödvändigt att få in 
mer ljus. På 1940-talets tillbyggnad finns ett fåtal mindre takkupor medan 
det finns fler och större kupor på den ursprungliga byggnadskroppen. 
Huvuddelen av dessa är dock inte i originalutförande utan senare tillägg. 
På den ursprungliga byggnadskroppen finns även större gavelfönster 
som släpper in ljus på vindsvåningen. Möjlighet att ta upp gavelfönster 
finns på 1940-talets tillbyggnad, se ovan. 

Då de mindre originalkuporna både har dåligt ljusinsläpp och helt oisole-
rade är det inte möjligt att utforma nya takkupor på samma sätt som 
dessa. Önskvärt är dock att samtliga takkupor mot söder utformas med 
pulpettak och att alla kupor får samma storlek. Att gå upp i fönsterstorlek 
på kuporna ger bättre möjlighet att får en bra balans mellan fönsterytan 
och omfattningen då kraven på isolering annars kan göra att mindre tak-
kupor ger ett oproportionerligt intryck. 

Vad gäller placering bör en placering symmetrisk över nedanförliggande 
fönster eller grupper av fönster eftersträvas. För mittendelen kan ku-
porna fördelas jämnt över takfallet med den mittersta kupan centrerad, 
se skiss nedan. Mittkupan kan även göras något längre då detta harmo-
nierar med fasaden och ger variation åt takfallet. 
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Exempel på storlek och placering av takkupor mot söder 

Vid utformningen av nya kupor är det viktigt att så väl plåtarbeten som 
fönster får samma kulör som befintligt. 

Vad gäller taktäckningen har denna ursprungligen varit i tvåkupigt lerte-
gel. Vid omläggning kan denna med fördel återställas, alternativt bör 
tegelfärgade betongpannor användas. Takets ursprungliga ventilations-
huvar av plåt samt trapphustornets krön av plåt ska bevaras. Likaså ska 
takfallens karaktäristiska utformning med en kombination av sadeltak 
och säteritak bevaras. 

1940-talets tillbyggnad har karaktäristiska hängrännor med rätvinkligt 
(rektangulärt) tvärsnitt vilket bör bevaras vid eventuellt byte. 

Bevarandet av ventilationshuvarna, trapphustornets krön samt takfallens 
utformning regleras i skyddsbestämmelsen q1. Taktäckning och häng-
rännor på 1940-talets byggnadskropp regleras i varsamhetsbestäm-
melse k1.  

Trapphus och blivande lägenheter 

Interiört finns de största kulturmiljövärdena i det ursprungliga trapphuset. 
Värdefullt är även skillnaderna i stil och utförande mellan den nya delen 
och den ursprungliga delen. Skillnaderna märks kanske tydligast vid en 
jämförelse mellan de båda trapphusen. 1940-talets funktionalistiska 
trapphus är stramt och enkelt utformat med det ursprungliga nationalro-
mantiska är rikt dekorerat. 

 
Det ursprungliga trapphuset i nationalromantisk stil (Foto från det antikvariska utlåtandet) 
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1940-talets funktionalistiska trapphus (Foto från det antikvariska utlåtandet) 

Utförandet mellan de båda byggnadskropparna skiljer även vad gäller 
t.ex. innerdörrar, fönsterbänkar, golvsocklar samt andra lister och snicke-
rier. I den äldre byggnadskroppen är t.ex. lister och socklar rikt dekore-
rade och kraftiga i utförandet medan de i 1940-talets tillbyggnad är släta 
och i klenare dimensioner. Vid ombyggnaden är det viktigt att denna va-
riation i material och utförande hålls intakt så att det fortsatt finns en tyd-
lig skillnad interiört mellan de båda byggnadskropparna. 

 
Golvsockel och dörrfoder nationalromantisk stil (Foto från det antikvariska utlåtandet) 

Bevarandet av de båda trapphusen säkerställs i skyddsbestämmelsen q1 
medan skillnader i utformning av innerdörrar, socklar, lister och foder 
säkerställs i varsamhetsbestämmelse k1. 

Gymnastiksalen 
Ett bevarande av gymnastiksalen förutsätter att den kan få en ny an-
vändning eller förses med ett extra bjälklag. För att ge ökade förutsätt-
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ningar för ett bevarande ges möjlighet att ta upp nya fönster i fasaden för 
att på så sätt kunna skapa två våningsplan i byggnaden. Nya fönster bör 
placeras i symmetrisk i förhållande till ovanvåningens fönster och vara 
lika i utförande, även om storlekarna kan variera. Utformning och place-
ring av nya fönster regleras i utformningsbestämmelse f2. 

 
Exempel på möjlig utformning och placering av nya fönster på gymnastiksalens botten-
våning 

Vid en ny tillbyggnad i anslutning till gymnastiksalen ska det indragna 
läget i förhållande till den ursprungliga byggnadens kortsidor bibehållas 
och nockhöjden får inte överstiga det ursprungliga säteritakets vertikala 
parti. Detta är reglerat med utformningsbestämmelse f3. 

Byggnadens exteriöra kulturvärden så som ventilationshuv av plåt, 
trappa av natursten med räcken av smide samt säteritaket skyddas ge-
nom bestämmelse q2. Utförande och placering av nya fönster regleras i 
varsamhetsbestämmelse, k2, som även reglerar att dörrar, portar och 
fasadpanel ska vara av trä samt att taktäckningen ska vara av tvåkupigt 
lertegel eller lertegelliknande betongpannor. 

Ny bebyggelse 
Då planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården ska ny be-
byggelse planeras och uppföras med hänsyn till den befintliga bebyggel-
semiljön. Av den beskrivning av riksintresset som Lindesbergs kommun 
och Länsstyrelsen tagit fram uttrycks detta som att ”ny bebyggelse ska 
anpassas till den befintliga stadsmiljöns bebyggelsekaraktär när det gäl-
ler placering på tomterna, volym, höjd, material och färgskala. Formsprå-
ket ska ha hög arkitektonisk kvalitet, men kan mycket väl vara modernt.”. 

Även i det antikvariska underlaget diskuteras utformning av nya byggna-
der i området. Där uttrycks det som att ”Vid utformningen av nya bygg-
nader finns flera aspekter att ta hänsyn till: dels Kristinaskolans monu-
mentalitet och funktion som landmärke för inresande söderifrån, dels de 
olika bebyggelsekaraktärer området ansluter till. Området västerut domi-
neras av småskalig trähusbebyggelse. Här finns några av stadens äldsta 
bevarade gårdar men även byggnader uppförda på 1970-talet som ”pa-
stischer” på tidigare trähusbebyggelse. Utmed Kristinavägen uppvisar 
bebyggelsen en annan skala och karaktär, tydligt präglad av 1900-talets 
byggande. Vid den södra delen av Kristinavägen är husen 2–3 våningar 
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höga och det dominerande fasadmaterialet är puts. Liksom i fallet Lejo-
net 17 nyttjas i flera fall vinden som ett tredje våningsplan, vilket håller 
takfotslinjen nere. Vid nybyggnation intill skolan och på Lejonet 10 är det 
främst 1900-talsbebyggelsens karaktär man bör förhålla sig till liksom 
relationen till skolbyggnaden.” 

Baserat på ovanstående föreslås att ny bebyggelse får uppföras till en 
höjd av högst två våningar och att bebyggelsen placeras med fasad i 
gatuliv där så är möjligt. Med tanke på huvudbyggnadens välarbetade 
arkitektur och påkostade utförande bör den nya bebyggelsen även un-
derordna sig huvudbyggnaden vad gäller uttryck och material. 

För att förstå sammanhangen och platsens tidigare användning som 
skola är det viktigt att den nya bebyggelsen placeras lämpligt i förhål-
lande till den tidigare skolgården och att större delen av skolgårdsmar-
ken närmast söder om huvudbyggnaden lämnas obebyggd. Byggrätt för 
ny bebyggelse ges därför inom följande tre avgränsade områden: 

• vid Kvarngatan omedelbart väster om Kristinaskolans huvud-
byggnad, 

• i sydöstra delen av området i korsningen mellan Fingerbogatan 
och Kristinavägen, samt 

• som eventuell ersättning för gymnastiksalen i väster. 

För att styra utformningen av den nya bebyggelsen söder om Kvarnga-
tan har ett antal egenskaps- och utformningsbestämmelser föreslagits. 
För det första får byggnadshöjden inte överstiga 7,5 meter (8,0 meter 
längst i söder där sockelhöjden måste anpassas till översvämningsris-
ken) och takvinkeln ska vara mellan 18 och 35 grader. Takutformningen 
regleras till sadeltak eller valmat sadeltak. 7,5 (8,0) meters byggnadshöjd 
bedöms begränsa antalet våningar till två samtidigt som den möjliggör 
tillräcklig sockelhöjd för att klara kraven på lägsta nivå för färdigt golv 
samt att ta upp höjdskillnader i grundläggningen. Dessa bestämmelser, 
tillsammans med byggrätternas placering, bedöms ge den nya bebyg-
gelse en skala, volym och placering anpassad till riksintressets värden. 

 
Volymstudie med ny tvåvåningsbyggnad i korsningen mellan Kristinavägen och 
Fingerbogatan. 
Vad gäller utformning så föreskrivs att ny bebyggelse ska ha fasad av trä 
eller puts samt att taktäckning ska vara av rött lertegel, lertegelliknande 
betongpannor eller av bandtäckt plåt. Fasadfärgerna ska vara varma. 
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Burspråk får inte sticka ut mer än 1,0 meter över allmän plats och bal-
konger över allmän plats är endast tillåtet mot gång- och cykelvägen i 
Fingerbogatans förlängning. Mellan mark och burspråk eller balkonger 
över allmän plast ska en fri höjd på 3,0 meter tillgodoses. 

 

    
Exempel på fasader och varma fasadfärger på omkringliggande bebyggelse.  

Lejonet 10 och 
17 – flerbo-
stadshus, mat-
sal och parke-
ring 

 På Lejonet 10 och 17 finns idag skolmatsal, ett mindre flerbostadshus, 
en barackbyggnad samt en parkeringsplats. Flerbostadshuset är på två 
våningar med inred vind. Matsalsbyggnaden som är sammanbyggd med 
flerbostadshuset är på en våning. Båda byggnaderna är uppförda i bör-
jan av 1950-talet. Barackbyggnaden kommer att tas bort i och med att 
skolverksamheten avvecklas. 

Lejonet 10 upptas idag av en parkeringsplats för cirka 20 bilar, yta för 
sophantering samt en större cykelparkering, allt kopplat till verksamhet-
erna på Lejonet 17 och Hästen 12. 

Flerbostadshuset och matsalsbyggnaden på Lejonet 17 är tidstypiska 
avseende material och utformning och är också relativt välbevarade. 

Tidstypiska karaktärsdrag är de ljusa pustade fasaderna, takens utform-
ning, dörromfattningarna i sten samt de vita träfönstren, vissa med 
asymmetrisk indelning. 
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Byggnaderna på Lejonet 17.  

För de båda byggnaderna införs skyddsbestämmelse om att dörromfatt-
ningarna i sten ska behållas. I övrigt införs varsamhetsbestämmelser om 
att fasaderna ska vara ljusa och slätputsade, att fönster ska till läge, 
form, material, indelning och proportioner vara lika ursprungliga, att dörr-
partier vid huvudentréer ska vara av trä samt att befintlig takutformning 
ska behållas och att taktäckningen ska vara rött lertegel eller tegellik-
nande betongpannor. 

Ny bebyggelse 
För ny bebyggelse på Lejonet 10 och 17 gäller i huvudsak samma be-
stämmelser som för Hästen 12. Den stora skillnaden är att placeringen 
av byggrätterna inte är lika styrd utan att exploateringsgraden för de två 
fastigheterna istället är begränsad till 40 % av respektive fastighetsarea. 

Placeringen av bebyggelsen styrs av placeringsbestämmelse om att hu-
vudbyggnad på Lejonet 10 ska placeras i gatuliv mot Kristinavägen samt 
att det råder förbud mot att placera byggnader mot Lejonet 16 samt inom 
en smal remsa närmast Kvarngatan. 

Om Lejonet 10 tas i anspråk för ny bebyggelse kommer parkeringssituat-
ionen i området att påverkas. Av denna anledning finns det möjlighet att 
anlägga parkeringsgarage under både Lejonet 10 och 17. 

utom planområ-
det 

 Även den omkringliggande bebyggelsen har stora kulturhistoriska vär-
den. Bostadsbebyggelsen har varierande storlek och gestaltning. Det 
finns allt från äldre trähusbebyggelse i en våning till funktionalistisk fler-
bostadshusbebyggelse i puts på tre våningar. Några av Lindesbergs 
äldsta byggnader finns i de angränsande kvarteren till Lejonet och Häs-
ten. Generellt ligger den äldre bebyggelsen i väster mot Kungsgatan 
medan den nyare bebyggelsen återfinns mot Kristinavägen i öster. 

Planbestämmelserna är utformade med tanke på att det ska gå att an-
passa ny bebyggelse både till den äldre bebyggelsen i väster och till den 
nyare 1900-talsbebyggelsen öster om Kristinavägen. 

All bebyggelsen väster om Kristinavägen ingår i det riksintresse för kul-
turmiljövården som omfattar stora delar av centrala Lindesberg. 
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Angränsande bebyggelse längs Fingerbogatan väster om planområdet 

 
Bebyggelse längs Kristinavägen i öster 

tillgänglighet  Bostäder och tillhörande tomter ska i princip utformas så att det medger 
tillgänglighet för personer med funktionshinder. 

Den övergripande tillgängligheten till planområdet är god. Marken anslu-
ter väl till omkringliggande infrastruktur.  

Kristinaskolans huvudbyggnad, matsal och flerbostadshuset har tidigare 
tillgänglighetsanpassats med hiss. Möjligheten till loftgångar mot norr på 
Kristinaskolans huvudbyggnad gör att befintlig hiss kommer att kunna 
betjäna båda trapphusen även efter att byggnaden byggts om till bostä-
der. 

Service   

samhällelig  Avståndet till Lindesbergs lasarett är cirka två kilometer. Till Lindesbergs 
vårdcentral är avståndet en knapp kilometer. 

Närmaste förskola, Kyrkbergets förskola, ligger cirka 500 meter från 
planområdet. Även grund- och gymnasieskolor finns inom gångavstånd. 
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Ett plangenomförande bedöms inte ställa några krav på ökad samhällelig 
service. 

kommersiell  Det centrala läget i Lindesberg gör att tillgången till kommersiell service 
är god. Då planförslaget möjliggör för fler boende i centrala Lindesberg 
bedöms underlaget för befintlig service öka, vilket är positivt för att fort-
satt kunna erbjuda ett bra utbud av kommersiell service inom tätorten. 

I bottenvåningen på den tillkommande bostadsbebyggelsen samt i gym-
nastiksalen finns även möjlighet att etablera mindre centrumverksamhet-
er om framtida behov skulle uppstå. 

Friytor   

rekreation och 
friluftsliv 

 Strandpromenaden, som är en del av vandringsleden runt Lindesjön, 
löper cirka 90 meter väster om planområdet. Närnaturområdet Kyrkber-
get ligger cirka 350 meter nordöst om planområdet. 

I Lindesbergs tätort och omedelbara närhet finns bland annat idrotts-
plats, simhall, sporthallar och golfbana. Det finns även goda möjligheter 
till naturnära rekreation och friluftsliv. 

lek  På den före detta skolgården finns idag flera olika redskap och ytor för 
lek, bland annat fotbollsplan, gungor och basketplan. Dessa förhållanden 
kan dock komma att ändras vid ett plangenomförande. 

Närmaste kommunala lekplats finns idag vid Lindesbergs kyrka cirka 400 
meter norr om planområdet. 

Trafik   

biltrafik  Planområdet nås via Kungsgatan i väster och Kristinavägen i öster. Kris-
tinavägen, med dess förlängning Örebrovägen, är den huvudsakliga in-
farten från söder mot centrala Lindesberg. 

Kvarngatan som löper genom området i östvästlig riktning är idag av-
stängd för utfart mot Kristinavägen. Detta för att inte få genomfart på 
gatan då skolan har lokaler på båda sidor av gatan. När skolans verk-
samhet avvecklas är det tänkt att Kvarngatan åter ska öppnas upp mot 
Kristinavägen. 

I samband med detta kommer anslutningen till parkeringen på Lejonet 10 
från Kristinavägen att stängas och istället ska parkeringen nås från 
Kvarngatan. För att säkerställa att all utfart mot Kristinavägen kommer 
att ske via Kvarngatan införs utfartsförbud från Hästen 12 och Lejonet 10 
mot Kristinavägen. 

Även Fingerbogatan ansluter till planområdet från väster och avslutas 
med en vändplan strax utanför planområdet. Tidigare gick vägen hela 
sträckan mellan Kungsgatan och Kristinavägen men för att kunna ut-
vidga skolgården mot söder har gatan stängts av, troligtvis på 1960-talet. 
I planförslaget blir gatans tidigare sträckning förbi området gång- och 
cykelväg. 

Skyltad hastighet på samtliga gatorna i anslutning till planområdet är 30 
km/tim. 

parkering  I dagsläget sker huvuddelen av parkeringen för såväl skolans verksam-
het som för boende och verksamheter på fastigheten Lejonet 17 på den 
parkeringsyta som finns på Lejonet 10. Här finns cirka 20 parkeringsplat-
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ser. Ytterligare fyra platser finns mot Kristinaskolans huvudbyggnads 
fasad på södra sidan av Kvarngatan. 

Ombyggnaden av Kristinaskolans huvudbyggnad beräknas ge 18 - 24 
nya lägenheter och övriga byggrätter för bostäder på Hästen 12 beräk-
nas bidra med cirka 2500 m2 BTA byggnadsyta. 

I det förslag till parkeringsriktlinjer (dvs. riktlinjerna är ännu inte antagna) 
som tagits fram av Samhällsbyggnad Bergslagen finns rekommendat-
ioner om hur många platser som behövs per lägenhet eller per 1000 m2 
BTA. Riktlinjerna ska vara vägledande vid detaljplanearbete och bygg-
lovsprövning. Riktlinjerna för zon 1, vilken omfattar centrala Lindesberg, 
framgår av nedanstående tabell: 

Bilplatser i flerbostadshus per 1000 m2 BTA 8 

Bilplatser per lägenhet, 1 rum 0,28 

Bilplatser per lägenhet, 2 rum 0,48 

Bilplatser per lägenhet, 3 rum 0,61 

Bilplatser per lägenhet, 4 rum 0.72 

Med ett snitt på 0,5 bilplatser per lägenhet i Kristinaskolans huvudbygg-
nad och 8 bilplatser per 1000 m2 BTA blir det totala parkeringsbehovet 
för Hästen 12 drygt 30 bilplatser om samtliga byggrätter utnyttjas. Till 
detta kommer parkeringsbehovet för befintliga bostäder och kontor på 
Lejonet 17, vilket uppskattas till cirka 10 platser. Totalt innebär detta att 
cirka 40 platser bedöms som en rimlig uppskattning av hur många parke-
ringsplatser som bör anordnas inom planområdet. Detta är dock under 
förutsättning att inga ytterligare bostäder eller verksamheter tillkommer 
inom kvarteret Lejonet. 

Det bedöms att ytterligare cirka 8 - 10 parkeringsplatser kan ordnas på 
Lejonet 10, om sophantering och cykelparkering flyttas till annan plats. 
När barackbyggnaden på Lejonet 17 tas bort kan ett 10-tal platser an-
läggas i dess ställe. Ytterligare 3 - 4 platser kan skapas mot Kristinasko-
lans fasad söder om Kvarngatan. Totalt innebär detta cirka 25 nya plat-
ser som tillsammans med befintliga platser skulle innebära 45 platser. 

Om nuvarande parkeringsyta på Lejonet 10 tas i anspråk för ny bebyg-
gelse måste dessa platser ersättas. I delar av planområdet ges därför 
möjlighet att bygga underjordiska garage. Det är också möjligt att utnyttja 
den före detta skolgården söder om Kristinaskolans huvudbyggnad för 
parkering även om detta bör undvikas med hänsyn till kulturmiljön och av 
gestaltningsmässiga skäl. I samband med bygglovsprövning, då antal 
lägenheter och lägenheternas storlek är kända, kommer mer specifika 
krav på antal parkeringsplatser och lösning av parkeringsbehovet att 
ställas. 

På grund av att planområdet angränsar till Lindesbergs vattentäkt bör 
alla parkeringsytor hårdgöras så att förorenat grundvatten inte infiltreras 
ner i grundvattenförekomsten. 

En större allmän parkeringsplats, som kan utnyttjas av besökare till plan-
området, finns vid Fingerboäng strax öster om planområdet. 
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kollektivtrafik  Lindesbergs resecentrum med buss- och tågtrafik ligger cirka 500 meter 
från planområdet. 

tåg  Godstråket genom Bergslagen med både gods- och persontrafik löper 70 
meter öster om planområdet.  

gång- och cy-
keltrafik 

 Den gång-och cykelväg som finns längs med Kristinavägen och Örebro-
vägen ges planstöd i detaljplanen i och med att de delar av Kristinavä-
gen som planläggs får användningen gata. Anledningen till att använd-
ningen gata används istället för gång- och cykelväg är att ge en större 
flexibilitet för gaturummets utformning. 

Fingerbogatans förlängning genom planområdet ges dock användningen 
gång- och cykelväg då sträckningen inte är aktuell för biltrafik. 

Längs Kvarngatan finns endast kortare avsnitt med trottoarer. I övrigt 
sker så väl gång- som cykeltrafik på körbanan då gatan bitvis är för smal 
för att tillåta både dubbelriktad trafik och trottoarer.  

Störningar   

buller  I Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, finns be-
stämmelser om riktvärden för buller utomhus från spår- och vägtrafik vid 
bostadsbyggnader. 

Enligt 3 § förordningen bör buller från spår- och vägtrafik inte överskrida: 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en ute-
plats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som 
anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör: 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida 
där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första 
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 
10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 
22.00. 

Med bostadsrum avses i förordningen rum för daglig samvaro, utom kök, 
och rum för sömn. 

Inomhusvärdena för bostäder regleras i Boverkets byggregler (BBR). 

  Planområdet är beläget centralt i Lindesberg vid Örebrovägen och Kristi-
navägen. Vägarna utgör södra infarten till Lindesberg och trafikmängden 
gör att planområdet är påverkat av buller.  

Strax öster om området löper även järnvägen Bergslagsbanan. Avstån-
det till Bergslagsbanan är som minst cirka 70 meter vilket gör att området 
även är påverkat av buller från järnvägen. 

För att få en sammantagen uppfattning om bullersituationen i området 
har Soundcon tagit fram en trafikbullerutredning, daterad 2019-04-29. 
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Enligt utredningen kommer Kristinavägen respektive Örebrovägen att 
trafikeras av 8000 respektive 6500 fordon per årsmedeldygn år 2040, 
varav fem respektive sex procent kommer att vara tung trafik. Den be-
rörda sträckan av Bergslagsbanan kommer år 2040 att trafikeras av 13 
godståg och 38 regiontåg per dygn. 

Trafikbullerutredningen utgår dock från en tidig illustration av tänkt be-
byggelse inom planområdet. Den byggrätt som föreslås i nuvarande för-
slag skiljer sig från detta förslag. Dock kommer inga byggnader att place-
ras närmre Kristinavägen än i den illustration som användes som un-
derlag för beräkningarna varför bullerutredningen bedöms vara giltig 
även för nu aktuellt förslag. Vidare planeras inga öppningar (överbyggda 
passager in mot skolgården) i det nu aktuella förslaget utan detta innefat-
tar en vinkelbyggnad med en sammanhängande byggnadskropp mot 
Kristinavägen och mot den gång- och cykelväg som planeras i Fingerbo-
gatans förlängning. Frånvaron av öppningar in mot planområdet kommer 
snarare att resultera i lägre ljudnivåer in mot skolgården än vad som pre-
senteras i bullerutredningen. I resonemanget nedan bortses dock från 
fördelarna av den slutna byggnadskroppen och slutsatserna baseras på 
beräknade värden för den tidigare tänkta utformningen. 

Resultaten visar att delar av fasader för ny huskropp mot öster (Kristina-
vägen/Örebrovägen) erhåller ljudnivåer som överskrider riktvärdet 60 
dBA gällande bostadsbyggnads fasad på ett avstånd av drygt 10 meter 
från fastighetsgräns mot Kristinavägen, se kartskiss nedan. Som högst 
uppgår de ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad till 62 dBA. Övriga fasader 
inom planområdet erhåller ekvivalenta ljudnivåer som underskrider rikt-
värdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Genom att införa bestämmelse om att 
lägenheter över 35 m2 med fasad inom 12 meter från fastighetsgräns 
mot Kristinavägen ska vara genomgående och ha minst hälften av bo-
stadsrummen vända bort från vägen uppfylls förordningens riktvärden 
angående ekvivalenta ljudnivåer. 

Av undersökningen går också att dra slutsatsen att de ekvivalenta ljudni-
våerna för bostäder i Kristinaskolans huvudbyggnad kommer att uppfylla 
riktvärdena i förordningen även om inte planerad byggnad längs Kristi-
navägen byggs. 

Då delar av fasaderna mot skolgården inte kommer att uppfylla riktvärdet 
om högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå för uteplatser införs bestämmelse 
om att bostäder i östra delen av planområdet ska ha tillgång till gemen-
sam eller privat uteplats i anslutning till bostaden om en sådan ska an-
ordnas i anslutningen till byggnaden.  
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Utdrag ur Trafikbullerutredningen, dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark år 2040. 
Baserat på bullervärdena längst i norr görs uppskattningen att det krävs ett avstånd från 
fastighetsgräns mot Kristinavägen på minst 12 meter för att komma under 60 dBA vid 
fasad. 

Vad gäller ekvivalenta ljudnivåer inom kvarteret Lejonet görs bedöm-
ningen att dessa motsvarar nivåerna i norra delen av kvarteret Hästen, 
dvs. för bostäder med fasad inom 12 meter från fastighetsgräns till Kris-
tinavägen ska lägenheterna antingen göras genomgående eller ha en 
största storlek på 35 m2. Bedömningen görs också att det finns möjlighet 
att ordna en gemensam uteplats mitt på fasad som vetter bort från Kristi-
navägen där ljudnivån ligger under riktvärdet på 50 dBA. Även här införs 
bestämmelser som reglerar detta. 

När det kommer till maximala ljudnivåer orsakade av vägtrafik visar bul-
lerutredningen att tillkommande bebyggelse kommer att möjliggöra lägen 
för uteplatser där ljudnivån understiger 70 dBA. Precis som i fallet med 
ekvivalenta ljudnivåer möjlighet till uteplatser för befintlig bebyggelse att 
vara möjlig även om inte byggrätten mot Kristinavägen bebyggs liksom 
inom kvarteret Lejonet. Då antalet godståg på Bergslagsbanan inskrän-
ker sig till 13 per dygn år 2040 och maximala ljudnivåer inte överskrider 
80 dBA inom planområdet kommer undantaget i förordningen, där ett 
överskridande av den maximala ljudnivån med högst 10 dBA fem gånger 
per timma mellan kl. 06-22 godtas, att klaras. 

vibrationer  Hastigheten och den låga andelen tung trafik på Kristinavägen och Öre-
brovägen gör att kommunen bedömer att risk för vibrationer inte förelig-
ger. Oavsett detta införs utförandebestämmelse om att grundläggning för 
ny bebyggelse ska utföras på ett sådant sätt att vibrationsnivå på högst 
0,4 mm/s vägd nivå ska klaras i utrymmen där människor stadigvarande 
ska vistas. 

farligt gods  Bergslagsbanan är transportled för farligt gods på järnväg. Enligt Läns-
styrelsen i Dalarnas läns skrift ”Farligt gods, riskhantering i fysisk plane-
ring”, från 2012, bör bostäder och kontor läggas längre än 70 meter från 
järnväg. På ett avstånd av mer än 70 meter bedöms de flesta typer av 
markanvändning kan förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. I 
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detta fall ligger järnvägen 70 meter från planområdet. Därför har bedöm-
ningen gjorts att ingen riskutredning har behövts göras angående farligt 
gods på järnväg. 

Kristinavägen/Örebrovägen är inte klassad som rekommenderad trans-
portled för farligt god enligt Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB).  

Det råder även en inskränkning mot dessa transporter som har beslutats 
av Länsstyrelsen i Örebro län. Detta innebär sammanfattat att ingen ge-
nomfartstrafik med transporter av farligt gods får ske på Kristinavä-
gen/Örebrovägen men att transporter med farligt gods får ske på väg-
sträckan om de har start eller målpunkter längs vägen. 

Då transport av farligt gods sker till två drivmedelsstationer i centrala 
Lindesberg togs en riskutredning för farligt gods på väg fram av Nor-
consult AB, daterad 2019-06-18. I utredningen har Länsstyrelsen i 
Stockholms läns dokument ”Riktlinjer för planläggning intill vägar där det 
tranporteras farligt gods” använts som bedömningsgrund. 

Enligt utredningens uppgifter och antaganden skedde cirka 400 transpor-
ter av farligt gods per år på Kristinavägen/Örebrovägen förbi planområ-
det. Den dimensionerande klassen av farligt gods som transporteras 
bedömdes vara klass 3, brandfarlig vätska. 

Utredningens antagande om 400 transporter på Kristinavägen byggde på 
att samtliga transporter till de två drivmedelsstationerna, Circle K och 
St1, i centrala Lindesberg passerade planområdet och att varje station 
tog emot cirka 200 leveranser per år. Vid senare kontakt med logistikan-
svariga på de båda bolagen har det framkommit att St1:s alla transporter 
sker via Fotbollsvägen från norr och att antalet transporter till Circle K är 
begränsat till två till tre per vecka beroende på hur förbrukningen ser ut. 
Om transporten har behövt fortsätta mot Guldsmedshyttan (Ingo) har 
tankbilen kört vidare norr ut genom centrala Lindesberg förbi planområ-
det, annars inte. Det verkliga antalet transporter i anslutning till planom-
rådet ligger alltså mellan 100 och 150 istället för de 400 som utredningen 
utgått från. I och med kontakten med Circle K kommer de att ändra sina 
rutiner så att inga transporter i fortsättningen kommer att ske norr om 
cirkulationsplatsen vid drivmedelsstationen. Istället kommer transporter 
mot Guldsmedshyttan att ta Örebrovägen tillbaka till riksväg 50 för att 
sedan ta riksvägen mot norr. 

I och med att även byggrätten minskats sedan riskutredningen genom-
fördes, så att ingen bostadsbebyggelse kan uppföras söder om cirkulat-
ionsplatsen, görs därför bedömningen att de riskreducerande åtgärderna 
som krävs med anledning av transporterna av farligt gods kan minskas. 

Av de åtgärder som utredningen föreslår, behålls bestämmelse om att 
inom Hästen 12 ska friskluftsintag och utrymningsvägar placeras bort 
från Kristinavägen/Örebrovägen. Detta är dock mest motiverat med 
tanke på eventuell brand vid drivmedelsstationen. 

För eventuell bebyggelse på Lejonet 10 föreslås inga skyddsåtgärder på 
grund av transporter av farligt gods. 

återvinnings-
station 

 Kring återvinningsstationer kan vissa störningar uppstå, vanligtvis buller, 
lukt och nedskräpning. I Boverkets allmänna råd 1995:5 (Bättre plats för 
arbete) anges 50 meter som ett riktvärde för skyddsavstånd till bostäder.  
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Återvinningsstationen vid Kristinavägen ligger cirka 80 meter från plan-
området varför bedömningen är att inga särskilda åtgärder behöva vidtas 
med avseende på risken för störningar.  

drivmedels- 
station  

 Omedelbart öster om Kristinavägen finns en drivmedelsstation, Circle K. 
Avståndet till stationens område till planområdet är som minst cirka 20 
meter. För att utreda riskerna med närheten till drivmedelssationen har 
en riskutredning tagits fram av Norconsult AB, 2019-06-18. I utredningen 
har handboken ”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensin-
stationer” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 
från 2015, använts som riktlinjer. 

På stationen säljs även gasol och koncentrerad spolarvätska. Gasol för-
varas i ett plåtskåp mellan stationen och järnvägen med spolarvätskan 
förvaras i anslutning till butiken. 

 
Avstånd till planområdet, utdrag ur riskutredningen från Norconsult AB. Avstånden byg-
ger på en tidigare utformning av bebyggelsen. 

Riktvärden för avstånd till lossningsplats, pejlförskruvning (brunn ner i 
cistern för mätning och åtkomst), avluftningsrör och mätarskåp/pump 
samt för plats för förvaring av gasol har definierats av MSB och redovi-
sas i tabellen nedan. 

 
MSB:s riktvärden för minsta avstånd till respektive riskkälla samt uppmätta avstånd till 
riskkällor. 

I nuvarande utformning av planförslaget är avstånden mellan närmaste 
byggrätt och mätarskåp/pump respektive pejlförskruvning drygt 30 meter 
istället för redovisade 36 respektive 40 meter. Även med dessa juste-
ringar ligger riskobjekten klart längre från planerad bostadsbebyggelse  
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än vad MSB:s riktlinjer anger. Därmed uppfylls avstånden i riktlinjerna för 
den föreslagna placeringen av bostäder. 

Den dimensionerande olyckan vid bensinstationen bedöms vara en 
olycka i samband med att ett tankfordon fyller på drivmedel vid loss-
ningsplatsen och att det utläckta drivmedlet genom antändning bildar en 
pölbrand som utbreder sig cirka 10x10 meter.  

Enligt tidigare version av Boverkets byggregler (BBR) ska maximal vär-
mestrålningsnivå (den strålning som utsänds från exempelvis bränder på 
grund av dess temperatur) vid utrymning vara 2,5 kW/m2. Genom att 
utgå från detta mått för acceptabla förhållanden vid en olycka och genom 
att beräkna värmestrålning på olika avstånd från en pölbrand på 10x10 
meter kan ett lämpligt skyddsavstånd med avseende på den dimension-
erande olyckan bedömas. Beräkningarna bygger på försvarets forsk-
ningsanstalts metod (FOA 1998).  

 
Drivmedelsstationen omedelbart öster om planområdet  

En strålningsnivå på 2,5 kW/m2 uppnås på strax över 40 meter från på-
fyllningsplatsen vid dimensionerande brand. På grund av osäkerheter i 
beräkningsmetoden så bör ett något högre avstånd väljas för att hantera 
dessa osäkerheter. Därför bedöms 50 meter vara tillräckligt som skydds-
avstånd med avseende på risk mellan lossningsplats och bostäder. Av-
ståndet mellan lossningsplats och närmsta byggrätt för bostäder är drygt 
70 meter vilket innebär att erforderligt avstånd uppnås. 

Kopplat till risken för brand på själva drivmedelsstationen införs dock 
bestämmelse om att friskluftsintag och utrymningsvägar ska vara vända 
bort från vägen. 

Teknisk för-
sörjning 

 Följande ledningsägare har enligt webtjänsten Ledningskollen ledningar 
inom planområdet:  

• Lindesbergs kommun (Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen), 
VA 

• Skanova, tele och fiber 
• Linde Energi AB, el och fjärrvärme 

 



§76/21 Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun - KS 2019/223-2 Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun : DP Kristinaskolan antagande planhandling 2021-05-17

 

41 

dricks- och 
spillvatten  

 Befintlig bebyggelse är ansluten till de kommunala ledningsnäten för 
dricks- och spillvatten. Kapacitet finns för att ansluta tillkommande bygg-
nader till ledningsnäten. 

brandvatten  För brandvatten finns ett behov av en minsta kapacitet i markbrandpos-
ter på 900 - 1200 liter per minut och ett minsta inbördes avstånd mellan 
brandposterna på 150 - 250 meter. 

dagvatten  Planområdet är anslutet till det kommunala dagvattennätet. På grund av 
närheten till vattentäktens skyddszon bör infiltration av dagvatten undvi-
kas så långt som möjligt. 

För att hantera den ökade exploateringen inom Hästen 12 har en dagvat-
tenberäkning tagits fram som visar att 80 m3 dagvatten måste kunna 
fördröjas inom fastigheten för att belastningen på dagvattensystemet inte 
ska öka vid ett 100-årsregn. Bestämmelser för att säkerställa detta har 
införts på plankartan. 

Trafik- och parkeringsytor inom planområdet ska asfalteras och anslutas 
till dagvattennätet så att förorenat dagvatten inte tränger ned i grundvat-
tentäkten. 

värme  Befintlig bebyggelse är ansluten till det kommunala fjärrvärmenätet. 
Linde Energi AB är nätägare. Kapacitet finns för att ansluta tillkommande 
byggnader till fjärrvärmenätet. 

el  Strömförsörjning finns inom området. Linde Energi AB är nätägare. 

Plats för en ny elnätsstation, E1, har reserverat i den nordvästra delen av 
fastigheten Hästen 12.  

tele, data  Befintlig bebyggelse är ansluten till Skanovas nät. 

Skanova har en genomgående fiberkanalisation i västra delen av plan-
området. Denna ligger redan i dagsläget delvis under befintlig gymnas-
tiksal. Vid eventuellt utnyttjande av den byggrätt som finns väster om 
Kristinaskolans huvudbyggnad är det lämpligt att hela kanalisationen 
flyttas till ett läge som inte berörs av byggrätter. Något markreservat, u-
område, inför därför inte över kanalisationen. Villkoren för eventuell flytt 
regleras lämpligtvis i avtal mellan exploatören av Skanova. Det normala 
är att ledningsägaren utför flytten och att exploatören bekostar den. 

markreservat för 
underjordiska 
ledningar 

 Inga markreservat för underjordiska ledningar, u-områden, införs på 
plankartan då samtliga genomgående ledningar, med undantag för ovan 
nämnda fiberkanalisation, ligger inom allmän platsmark. 

avfall  Avfallshantering sker enligt kommunens renhållningsordning och avfalls-
plan. 

Sophus för gemensam avfallshantering föreslås längs Kvarngatan. 
Lämpliga platser är till exempel i nordöstra delen av Hästen 12. Också 
på Lejonet 10 och 17 kan gemensamma avfallslösningar ordnas i anslut-
ning till Kvarngatan. 

Närmaste återvinningsstation ligger vid Circle K omedelbart öster om 
planområdet och Lindesbergs återvinningscentral finns i nordvästra de-
len av tätorten, cirka tre kilometer från planområdet. 
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Konsekvenser 
av planens 
genomförande 

 Ett genomförande av detaljplanen innebär att befintliga byggnader inom 
Kristinaskolans område kommer att kunna byggas om till bostäder. Den 
innebär också att nya byggnader i upp till två våningar kan uppföras ut 
mot Kristinavägen samt längs Kvarngatan, väster om Kristinaskolans 
huvudbyggnad. I delar av området, bland annat ut mot Kristinavägen, 
kommer bebyggelsen att, om behov finns, kunna användas för verksam-
heter som t.ex. butiker, kontor, caféer och liknande. Även norr om 
Kvarngatan kommer byggnaderna att kunna innehålla både bostäder och 
centrumverksamheter. 

Planen gör det möjligt att skapa ytterligare attraktiva och centralt belägna 
bostäder med närhet till service och kollektivtrafik. Nya bostäder bidrar 
också till att minska bostadsbristen i Lindesbergs tätort samt att öka un-
derlaget för den service som redan finns i de centrala delarna av tätor-
ten. 

Vidare ges den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom planområdet 
skydds- och varsamhetsbestämmelser. För den mest värdefulla byggna-
den, Kristinaskolans huvudbyggnad, införs även rivningsförbud. 
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  ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planförfarande  Detaljplanen upprättas med utökat förfarande. 

Tidsplan 
planprocessen 

  

Beslut om samråd 

 

juli -19 

  Samråd med berörda samt remiss till myndigheter 
och kommunala nämnder 

juli-aug -19 

  Beslut om granskning juli -20 

  Granskning juli-aug -20 

  Godkännande för antagande april -21 

  Antagande maj -21 

  Laga kraft juni -21 

infrastruktur  Utbyggnad av infrastruktur kommer att ske när erforderliga planbeslut är 
fattade, medel ställs till förfogande och behov föreligger. 

bebyggelse  Bebyggelse kommer att uppföras när erforderliga planbeslut är fattade, 
bygglov erhållits och när byggherren finner det lämpligt eller vad som 
särskilt avtalas i exploateringsavtal eller liknande. 

fastighetsbild-
ning 

 Fastighetsbildning kan ske när erforderliga planbeslut är fattade. 

Genomföran-
detid 

 Genomförandetiden är satt till femton (15) år från den dag planen vunnit 
laga kraft. 

Ansvarsför-
delning 

 Kommunen ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen: 

- iordningställande av infrastruktur, och 

- bygglovsprövning. 

Köparen/byggherren ansvarar för följande delar i genomförandeproces-
sen: 

- bygglovsansökan och bygganmälan samt kontakter med myndig-
heter och andra, 

- nybyggnadskarta, 

- utsättning, och 

- uppförande av bebyggelse och iordningsställande av tomtmark. 

Avtal  Planavtal har tecknats mellan byggherren och kommunen. 

Det bedöms inte finnas något behov av att teckna exploateringsavtal 
mellan kommunen och byggherren. 
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Tillstånd och 
dispenser 

 Gång- och cykelvägen i planområdets södra gräns (Fingerbogatans för-
längning) ligger inom Rya grundvattentäkts primära skyddszon (Ingen 
del av planområdet ligger inom den sekundära skyddszonen då sådan 
saknas norr om vattentäkten.). Då alla arbeten som innebär schaktning, 
pålning, spontning, borrning och andra underjordsarbeten kräver tillstånd 
av kommunen, såvida det ej är uppenbart att skaderisker för grundvatt-
net ej föreligger, ska arbeten på gång- och cykelvägen samrådas med 
kommunen för att utreda om arbetena innebär skaderisk för grundvatt-
net. 

Enligt skyddsföreskrifterna krävs, inom båda skyddszonerna, tillstånd av 
kommunen för schaktningsarbeten, pålning, spontning, borrning och 
andra underjordsarbeten såvida det ej är uppenbart att skaderisker för 
grundvattnet ej föreligger. Då byggrätterna norr om Fingerbogatans för-
längning ligger i omedelbar närhet till den primära skyddszonen bör även 
denna del av planområdet hanteras som om den ligger inom den primära 
skyddszonen, dvs. all planering av schaktningsarbeten, pålning, spont-
ning, borrning och andra underjordsarbeten ska samrådas med kommu-
nen. 

  
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsin-
delningsbe-
stämmelser 

 Inom planområdet finns ett antal tomtindelningar som gäller som fastig-
hetsindelningsbestämmelser: 

• för Hästen 12 (berör även Hästen 4 och 10) finns tomtindelning 
från 1930-02-12, akt 1885K-305, 

• för Lejonet 10 (berör även Lejonet 5 - 10, 16) finns tomtindelning 
från 1930-04-30, akt 1885K-311, och  

• för Lejonet 17 finns tomtindelning från 1952-03-04, akt 1885K-
1321. 

Dessa kommer att upphävas inom planområdet i och med att planen 
antas. 

Konsekvenser 
för enskilda 
fastighetsä-
gare 

 Ett rivningsförbud för Kristinaskolans huvudbyggnad har införts i planen. 
Enligt PBL 14 kap. 7 § har en fastighetsägare rätt till ersättning av kom-
munen för den skada som rivningsförbudet medför. Rätten till ersättning 
gäller dock endast om den skada som rivningsförbudet medför är bety-
dande i förhållande till värdet av den berörda delen av fastigheten. 

Hästen 12 
Fastigheten får ändrad användning till en blandning av bostäder och 
centrumändamål. I Kristinaskolans huvudbyggnad tillåts endast bostä-
der. 

Skydds- och varsamhetsbestämmelser har införts för huvudbyggnaden 
och gymnastiksalen. För huvudbyggnaden införs även rivningsförbud. 

Ny bebyggelse får uppföras till en högsta byggnadshöjd av 7,5 eller 8,0 
meter motsvarande två våningar. Byggrätt för nya byggnader begränsas 
så huvuddelen av den tidigare skolgården hålls fri från byggnader. 
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Lejonet 10 och 17 
Fastigheten får ändrad markanvändning till en blandning av bostäder och 
centrum. 

Ny bebyggelse får uppföras till en högsta byggnadshöjd av 7,5 meter 
motsvarande två våningar. Byggrätt för nya byggnader begränsas till 
40 % av användningsytan. 

Lindesås 1:1 
Kvarngatan och Kristinavägen planläggs som gata. Kvarngatan föreslås 
öppnas ut mot Kristinavägen.  

Nuvarande gångväg över skolområdet planläggs som gång- och cykel-
väg. 

  EKONOMISKA FRÅGOR 

  Kommunen kommer att få kostnader förknippade med öppningen av 
Kvarngatan mot Kristinavägen, för anläggandet av gång- och cykelvägen 
mellan vändplatsen på Fingerbogatan och Kristinavägen. 

I övrigt kommer inte kommunen att ha några direkta kostnader för pla-
nens genomförande. 

Kommunens direkta intäkter blir i form bygglovsavgifter. 

Planavgift kommer inte att tas ut då planavtal upprättats mellan kommu-
nen och planintressenten. 

  TEKNISKA FRÅGOR 
  I samband med bygglovsansökning när bebyggelsens exakta lägen och 

belastningar är kända kan krav komma att ställas på en objektanpassad 
geoteknisk undersökning  
Nybyggnadskarta och utsättning kommer att krävas i samband med 
bygglovsprövning. Detta kan beställas hos kommunen.  

  ADMINSTRATIVA FRÅGOR  

Ändrad lovplikt   På grund av områdets och befintliga byggnaders kulturmiljövärden krävs 
även bygglov för kulörbyte på fasad samt för byte av fasader, taktäck-
ning, fönster och ytterdörrar/entrépartier. 

Vidare får startbesked för ändrad markanvändning inom Lejonet 17 inte 
ges förrän markens lämplighet för bebyggande säkerställts genom att 
konstaterad markförorening åtgärdats. 

Villkor för lov  Inom Hästen 12 får bygglov bara lämnas om det om det innehåller en 
fördröjningslösning för dagvatten där det visas att den fördröjda volymen 
anpassats efter exploateringens omfattning. 

Vidare krävs marklov för hårdgörning av mark inom Hästen 12. Lov får 
bara lämnas om det innehåller en fördröjningslösning för dagvatten där 
det kan visas att den fördröjda volymen anpassats efter hårdgörningens 
omfattning. 
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Inom Lejonet 10 och västra delen av Hästen 12 ska bygglov som innebär 
ingrepp i historiskt stadslager (under ev. sentida fyllnadsmassor) föregås 
av arkeologisk undersökning 

  
MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 

  Vid upprättandet av planhandlingen har stadsarkitekt Sara Hallström, 
samt planarkitekterna Frida Nilsson och Simon Ljunggren på Samhälls-
byggnadsförvaltningen Bergslagen medverkat. 

  
ÖVRIGA MEDVERKANDE 

  Från KLARA arkitekter har även planeringsarkitekt Kristina Grape med-
verkat. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-07-03 

Johan Stenson 

planeringsarkitekt 
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REVIDERING 2021-05-17 

  Sedan granskning har planområdet minskats så att den delen av den f.d. 
skolgården som ligger söder om Fingerbogatans förlängning har tagits 
bort ur planen. Anledningen till detta är att den problematik med förore-
ningar och dagvatten som finns inom området inte kan lösas inom ramen 
för planläggningens syfte. Problematiken kvarstår dock och bör hanteras. 

Vad gäller anpassning till översvämningsnivåer har kommunen frångått 
den nivå som överenskommits i översiktsplanen och förhåller sig till det 
klimatanpassade 200-årsflödet istället för till dagens 200-årsflöde. Moti-
vet till avsteget är att det handlar om att komplettera en befintlig bebyg-
gelsestruktur inom ett område som är av riksintresse för kulturmiljövår-
den. Alltså är det enligt vägledningen möjligt att lokalisera bebyggelsen 
inom områden med måttlig sannolikhet för översvämning, dvs. inom om-
råden där den årliga sannolikheten för översvämning är mindre än 1/200. 

På grund av risken för höga flöden har även den föreslagna elnätstation-
en flyttats till ett nytt läge väster om Kristinaskolans huvudbyggnad. 

Då den tidigare parkytan i söder (den delen av den f.d. skolgården som 
ligger söder om Fingerbogatans förlängning) tagits bort måste dagvattnet 
hanteras inom det mindre planområdet. För att hantera den ökade ex-
ploateringen inom Hästen 12 har en dagvattenberäkning tagits fram som 
visar att 80 m3 dagvatten måste kunna fördröjas inom fastigheten för att 
belastningen på dagvattensystemet inte ska öka vid ett 100-årsregn. 
Bestämmelser för att säkerställa detta har införts på plankartan. 

I övrigt har markundersökningen kompletterats med ytterligare prover, 
Detta har lett till att tre ytor har identifierats där sanering ska ske innan 
bygglov kan beviljas. 

Vidare har ett antal mindre korrigeringar gjorts både i planbeskrivningen 
på plankartan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021-05-17 

Johan Stenson 

planeringsarkitekt 
 



§76/21 Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun - KS 2019/223-2 Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun : DP Kristinaskolan antagande planhandling 2021-05-17

Detaljplan för Hästen m.fl. (Kristinaskolan), Lindesberg, Lindes-
bergs kommun  
(Hästen 12, Lejonet 10, Lejonet 17 och del av Lindesås 1:1) 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

HANDLINGAR 
• Planbeskrivning 
• Granskningsutlåtande 
• Plankarta med bestämmelser och grundkarta (separat kartblad) 

Ett detaljplaneförslag har upprättats med standardförfarande för Hästen 
m.fl. (Kristinaskolan), Lindesberg i Lindesbergs kommun. 

Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 2020-07-09 till 
och med 2020-09-04. 

I bilaga 1 redovisas de synpunkter som kommit in under granskningsti-
den och kommunens kommentarer till dessa. 

Inkomna synpunkter har i första hand resulterat i att planområdet mins-
kats så att den södra delen av den f.d. skolgården, som tidigare före-
slogs bli parkmark, lyfts ur planen. Detta innebär dock inte att problema-
tiken med den förorenade marken och dess eventuella påverkan på de 
människor som vistas i området och på Lindesbergs dricksvattentäkt är 
lösta utan bara att problematiken inte kommer att hanteras inom ramen 
för aktuell planläggning. De problem med dagvatten från södra delen av 
den f.d. skolgården som rinner in i intilliggande trädgårdar är heller inte 
hanterat utan får lösas separat. 

Förutom ovanstående minskning av planområdet så har en rad mindre 
ändringar och korrigeringar införts. Dessa beskrivs i anslutning till re-
spektive yttrande. 
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BILAGA 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA 
YTTRANDEN UNDER 

GRANSKNINGEN 
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Kommunen frångår den nivå som överenskommits i översiktsplanen 
och förhåller sig till det klimatanpassade 200-årsflödet istället för till 
dagens 200-årsflöde. Motivet till avsteget är att det handlar om att 
komplettera en befintlig bebyggelsestruktur inom ett område som är 
av riksintresse för kulturmiljövården. Alltså är det enligt vägledning-
en möjligt att lokalisera bebyggelsen inom områden med måttlig 
sannolikhet för översvämning, dvs. inom områden där den årliga 
sannolikheten för översvämning är mindre än 1/200. 

Ett längre resonemang och utförligare motivering införs i planbe-
skrivningen. 
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Den tidigare parkytan i söder har tagits bort ur planen pga. den 
osäkra föroreningssituationen. För att hantera den ökade exploate-
ringen inom Hästen 12 har en dagvattenberäkning tagits fram som 
visar att 80 m3 dagvatten måste kunna fördröjas inom fastigheten 
för att belastningen på dagvattensystemet inte ska öka vid ett 100-
årsregn. Bestämmelser för att säkerställa detta har införts på 
plankartan. 

 

 

Som nämnts ovan har den tidigare föreslagna parkytan i söder ut-
gått ur planen. Ytterligare markundersökningar har genomförts inom 
den planerade bostadsmarken på Hästen 12 samt på Lejonet 10 
och 17. Vid undersökningarna hittades föroreningar över gränsvär-
dena för KM i sex provpunkter. I den riskutredning som utfördes i 
samband med undersökningen pekades ett mindre område på Le-
jonet 17 ut, där sanering måste ske innan bygglov kan ges för änd-
rad markanvändning. Efter avstämning med Länsstyrelsen har även 
områdena kring övriga fem förorenade provpunkter med halter över 
KM bedömts behöva saneras. Bestämmelse för att säkerställa sa-
nering har införts på plankartan. 
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Planbeskrivningen har kompletterats så att det framgår att plane-
ringen av eventuella arbeten på gång- och cykelvägen ska samrå-
das med kommunen för att säkerställa om arbetena kan innebära 
skaderisk för grundvattnet. Parkytan söder om gång- och cykelvä-
gen har utgått ur planen. 

Plankartan kompletteras och redovisningen av påverkan på strand-
skyddets syften kompletteras. 

 

 

 

 

Ingen av de historiska kartor som redovisas i beskrivningen av riks-
intresset redovisar någon tidigare historisk bebyggelse på marke-
rade ytor. På fastigheten Lejonet 10, som tidigare utgjorde del av 
Tellandska gårdens trädgård, har dock under en tid mitten/slutet av 
1900-talet funnits en enklare paviljongbyggnad som disponerats av 
Kristinaskolan. 

Bedömningen är därför att risken för att påträffa lämningar inom 
planområdet är liten och att detta kan hanteras på vanligt sätt, dvs, 
att om det i samband med exploatering eller andra arbeten påträffas 
fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska kontakt tas med 
tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen. 
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Formuleringen ändras. 
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Se kommentar ovan angående arkeologi. 
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Plankartan justeras. 
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Yttrandet föranleder inga kommentarer. 
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Någon högsta markhöjd införs inte. Det som skymmer fasaden mest 
är de träd som finns längs Kristinavägen och Örebrovägen samt de 
träd som växer på skolgården omedelbart söder om huvudbyggna-
den. 

Då kvarteret Hästen har samma storlek som övriga kvarter mellan 
Kristinavägen och Kungsgatan och liknande bestämmelse inte finns 
inom något av de övriga kvarteren görs bedömningen att det inte 
finns någon anledning att behandla kvarteret Hästen på ett an-
norlunda sätt. 
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Yta för befintlig vändplan vid Fingerbogatans avstängning för biltra-
fik finns reserverad i gällande plan ”Ändring av stadsplan för kvarte-
ren Hästen, Kilen och Kräftan i Lindesberg”, antagen 1962-02-13, 
och påverkas inte av aktuell planläggning. 

I planbeskrivningen har en översiktlig beräkning av parkeringsbeho-
vet och tillgängliga ytor gjorts baserat på den parkeringsnorm som 
är under framtagande. Denna visar att det inte kommer att vara möj-
ligt att lösa parkeringsfrågan genom markparkering på kvartersmark 
om hela byggrätten för bostäder utnyttjas fullt ut. Det påpekas även 
att det i samband med bygglov kommer att ställas krav på att parke-
ringsfrågan är löst i förhållande till den bebyggelse bygglovet gäller. 
Förhoppningsvis är parkeringsnormen godkänd och antaget när det 
blir dags för att söka bygglov så att det finns underlag att basera 
bygglovet på. 
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Området söder om Fingerbogatan utgår ur planen. Dagvatten han-
teras inom planområdet genom att bestämmelse om att dagvatten 
motsvarande den ökning en fullskalig exploatering inom området 
medför ska kunna fördröjas inom området. 

 

 

 

Markundersökningen har kompletterats och omfattar nu även de 
norra delarna av planområdet. 
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Marken söder om Fingerbogatan har utgått ur planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

Området söder om Fingerbogatan har tagits bort från planområdet 
och i norr har markundersökningen kompletterats. 

 

Behovet av att hantera allmänhetens tillträde till det förorenade 
markområdet söder om Fingerbogatan och frågan om vad som ska 
hända med den lekutrustning/bollplan som finns där i dag kvarstår 
dock, även om det hamnar utanför denna detaljplan. Även proble-
met med den förorenade markens eventuella påverkan på grundvat-
tentäkten kvarstår och bör hanteras. 
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Användningen kontor, K, ändras till centrum, C. 

Bevarandet av det flacka taket gäller bara när befintlig byggnad 
behålls. Vid kraftig ombyggnad, t.ex. om byggnaden byggs på med 
en extra våning, och nybyggnad gäller en takvinkel på 18-35 grader. 

Bestämmelsen på plankartan ska lyda ”Trapphustornets krön av 
plåt ska bevaras.” Dock ingår att trapporna i de två huvudtrapphu-
sen ska bevaras i ”Stengolv samt befintliga räcken och ledstänger i 
de två huvudtrapphusen ska bevaras.” 

Kravet på att de glasade partierna och fönsterbänkarna ska bevaras 
tas bort. Dock bör fönsterbänkarna bevaras i den mån det är möjligt 
och flyttas om fönsteröppningar ändras. 

I och med att möjligheten till nya takkupor är tydligt beskrivet i plan-
beskrivningen ska detta inte behövas. Dock kompletteras meningen 
om skydd av takfallens utformning i planbeskrivningen så att det 
framgår att det är just kombinationen av sadeltak och säteritak som 
ska bevaras. 

Bestämmelsen omformuleras så att den gäller båda trapporna och 
att dessa får flyttas om dörrarnas läge ändras. 
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Byggnadshöjden höjs till 8,0. 

Vid kontakt med Linde energi har två utföranden diskuterats, plåt 
eller betong. Betong ger möjlighet till att placera t.ex. sophus och 
cykelförråd på ett kortare avstånd från transformatorstationen. Dock 
görs bedömningen att storleken påverkar mer än utförandet.  

Bestämmelsen f1 läggs till på Kristinaskolans huvudbyggnad. 
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Yttrandet föranleder inga kommentarer. 
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Då detaljplanen i huvudsak möjliggör ändrad användning av befint-
lig bebyggelse har planen begränsade möjligheter att påverka den 
övergripande gatu- och bebyggelsestrukturen. Vad gäller belys-
ningsarkitektur, växtplanteringar samt möjligheten till kapabla väk-
tare så är detta frågor som bäst adresseras i projekteringsfasen där 
den slutliga utformningen av byggnader, gårdsmiljöer och parke-
ringar bestäms, dvs. dessa frågor ligger på en för hög detalje-
ringsnivå i förhållande till vad detaljplanen reglerar. 

Ett förslag är att polisen vänder sig direkt till FALAB och diskuterar 
vilka trygghetsproblem som finns inom och i anslutning till planom-
rådet och hur de bäst kan lösas i det specifika fallet. 
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Hänsyn till detta kommer att tas i projekteringsfasen av projektet. 
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Se nästa sida för kommentarer. 
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I planbeskrivningen uppmärksammas en fiberkanalisation i västra 
delen av planområdet som eventuellt kommer att behöva flyttas. 

Fastighetsägaren är medveten om vilka förutsättningar som gäller 
vid eventuell flytt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-04-29 

 

 

Isabella Lohse  Simon Ljunggren 

enhetschef stadsbyggnadskontoret planarkitekt 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §56/21   Dnr: KS 2019/223 

 

Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta 

Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Lindesbergsbostäder AB arbetat fram ett förslag till detaljplan 
för Hästen 12 med flera (Kristinaskolan). 

Syftet med planläggningen är i huvudsak att möjliggöra bostäder 
i Kristinaskolans befintliga byggnader samt att möjliggöra för 
uppförande av ytterligare ny bostadsbyggelse inom 
skolområdet. Planläggningen syftar också till att långsiktigt 
bevara de kulturmiljö-värden som finns för byggnaderna inom 
planområdet samt att säkerställa att ny bebyggelse utformas och 
placeras med hänsyn till de övergripande kulturmiljövärden 
som finns inom centrala Lindesberg. Detta då stora delar av 
centrala Lindesberg utgör område av riksintresse för 
kulturmiljövård. 

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2019-07-
12 – 2019-08-30. Därefter har förslaget varit utsänt på 
granskning under tiden 2020-07-09 – 2020-09-04. Se 
granskningsutlåtande för Länsstyrelsens granskningsyttrande 
samt övriga synpunkter inkomna under granskningsskedet. 
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

Anta detaljplan för Hästen 12 med flera (Kristinaskolan) i 
Lindesberg, Lindesbergs kommun. 

 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 



§76/21 Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun - KS 2019/223-6 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 maj 2021 - Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 maj 2021 - Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun

 Protokollsutdrag 14 (26) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Bengt Storbacka (S) föreslår att ärendet bordläggs eftersom 
handlingar inkom sent. Margareta Andergard (KD), Bo Stenberg 
(S), Jonas Kleber (C) och Inger Griberg (MP) föreslår bifall till 
Bengt Storbackas förslag om bordläggning. 
 
Tommy Kragh (S) föreslår att ärendet ska avgöras idag. 
Beslutsgång 

 
Ordförande föreslår följande beslutsgång: förslaget om 
bordläggning ställs mot att ärendet ska avgöras idag. 
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande ställer förslag om bordläggning mot att ärendet ska 
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige bordlägger 
ärendet.  
_______ 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §64/21   Dnr: KS 2019/223 

 

Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta 

Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Anta detaljplan för Hästen 12 med flera (Kristinaskolan) i 
Lindesberg, Lindesbergs kommun. 

Beslutet justeras omedelbart.  

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Lindesbergsbostäder AB arbetat fram ett förslag till detaljplan 
för Hästen 12 med flera (Kristinaskolan). 

Syftet med planläggningen är i huvudsak att möjliggöra bostäder 
i Kristinaskolans befintliga byggnader samt att möjliggöra för 
uppförande av ytterligare ny bostadsbyggelse inom 
skolområdet. Planläggningen syftar också till att långsiktigt 
bevara de kulturmiljö-värden som finns för byggnaderna inom 
planområdet samt att säkerställa att ny bebyggelse utformas och 
placeras med hänsyn till de övergripande kulturmiljövärden 
som finns inom centrala Lindesberg. Detta då stora delar av 
centrala Lindesberg utgör område av riksintresse för 
kulturmiljövård. 

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2019-07-
12 – 2019-08-30. Därefter har förslaget varit utsänt på 
granskning under tiden 2020-07-09 – 2020-09-04. Se 
granskningsutlåtande för Länsstyrelsens granskningsyttrande 
samt övriga synpunkter inkomna under granskningsskedet. 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 Anta detaljplan för Hästen 12 med flera (Kristinaskolan) i 
Lindesberg, Lindesbergs kommun. 

Beslutet ska justeras omedelbart.  
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

_____ 

 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 



 Laxå KF § 77 Årsredovisning 2020 Nerikes Brandkår - KS 2021/68-7 Laxå KF § 77 Årsredovisning 2020 Nerikes Brandkår : Laxå kommun §77 KF Årsredovisning 2020 Nerikes Brandkår

Protokoll 2021-05-19

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

§ 77 – Årsredovisning 2020 Nerikes Brandkår Dnr KS 2021-
97

Nerikes brandkår har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Årets resultat 
2020 blev 2,4 mnkr vilket är 2,1 mnkr bättre än budget. Balanskravsresultatet uppgår till 1,9 
mnkr. Det egna kapitalet uppgår till 22 mnkr och soliditeten uppgår till 15,4%.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen § 137 Årsredovisning 2020 Nerikes Brandkår
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Nerikes Brandkår år 2020
 Följebrev årsredovisningen 2020.
 Nerikes Brandkår § 10 Årsredovisning 2020 Nerikes Brandkår
 Årsredovisning 2020 Nerikes Brandkår
 Revisionsrapport

Beslut

Årsredovisning 2020 för Nerikes brandkår godkänns.

Paragrafen är justerad
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