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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 
Kommunfullmäktige 
 

Delårsrapport januari-augusti 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Godkänna delårsrapporten 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens årshjul upprättas delårsrapporten per sista augusti.  

Delårsrapporten redovisar ett resultat på 24,7 Mnkr, vilket är en förbättring 
med 31,2 Mnkr jämfört med samma period 2019. Resultatförbättringen 
förklaras främst med att staten tillfört kommunen extra statsbidrag vid ett 
flertal tillfällen under året detta för att säkerställa välfärdens uppdrag inom 
skola, vård och omsorg och kompensationer av förlorade skatteintäkter med 
anledning av pandemi.  

Helårsprognosen visar ett resultat på 24,9 Mnkr och är 22,6 Mnkr bättre än 
budget. 

Vad gäller nämnder och styrelse redovisas underskott mot budget med 27,1 
Mnkr. Socialnämnden prognosticerar ett underskott på 19,5 Mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden med 6 Mnkr och tillväxtutskottet med 4,2 Mnkr.  

Investeringarna under perioden uppgår till 13,3 Mnkr att jämföra med 
budgeterade 121,7 Mnkr. Prognosen är att 62 Mnkr kommer att förbrukas 
under 2020. Anledning till den beloppsmässigt stora avvikelsen mot budget är 
främst senareläggning av projekt. 

För vidare information om orsakerna till avvikelser för såväl drift- som 
investeringsbudgeten hänvisar vi till delårsrapporten. 

De finansiella målen är uppfyllda per 2020-08-30. 

Den gemensamma kommunala verksamheten, d v s kommunkoncernens 
resultat per 2020-08-21 uppgår till 58,2 Mnkr att jämföra med 42,7 Mnkr 
föregående år. Helårsprognosen beräknas till 18 Mnkr. 

Delårsrapporten har inte i alla delar upprättats efter den redovisningslag som 
gäller fr o m 2019-01-01, vilket framgår av redovisningsprinciperna. 
Avvikelse gäller främst Samhällsbyggnad Bergslagens och Nerikes Brandkårs 
del i den gemensamma kommunala verksamheten. 

De finansiella målen är uppnådda för kommunen vilket är en förutsättning för 
att uppnå god ekonomisk hushållning. När det gäller om grunduppdrag och 
kvalitetsfaktorer så kommer det att ske en helhetsbedömning från alla 
verksamheter till årsredovisningen. De kvalitetsfaktorer som finns under 
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kommunfullmäktige så är det kvalitetsfaktorn God kommunal service som har 
indikatorer gällande företagsklimatet som inte uppnår sin kvalité. Denna 
faktor är en del som är viktig för att uppnå god ekonomisk hushållning då 
företag generar arbetstillfällen i kommunen som sedan leder till 
skatteintäkter. Ökar arbetslösheten ökar risken att kostnaderna för 
ekonomiskt bistånd ökar. 

 

Henrik Arenvang Gunilla Sandgren 
Kommundirektör Ekonomichef 

Bilagor: 

Delårsrapport januari-augusti 2020 
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Vision 

Visionen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå på längre sikt. Lindesbergs kommuns 
vision är en kortfattad framtidsbild hur vi vill att Lindesbergs kommun ska uppfattas år 2025. 

Visionen är: 

Lindesberg- Bergslagens själ 

Lindesbergs kommun ska genom nydanande 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. 

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. 
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1.2 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Det övergripande syftet med Lindesbergs kommuns styrmodell är att visa en gemensam 
struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess 
verksamheter. Styrmodellen ska främja att tid och kraft läggs på det som får positiv effekt på 
verksamhetsutvecklingen som leder till en förbättring för medborgarna. Styrmodellen 
omfattar hela kommunens organisation och ska främja att mervärde för medborgarna skapas. 
Det är genom en helhetssyn kring medborgaren där det finns en balans mellan formell 
styrning och kultur, förhållningssätt, ledarskap och delaktighet som detta kan uppnås. 

Utgångspunkter är: 

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. 

Styrning och ledning ska baseras på tillit och inte leda till ökade krav på för detaljerad 
planering och uppföljning av verksamheterna. Planering och uppföljning av mer operativ 
karaktär ska hanteras inom verksamheten utan krav på dokumentation.   

Grunduppdraget ska definieras utifrån vad verksamheten styrs av från kommunalt och 
statligt håll. Det ska beskriva varför verksamheten finns till, vad den ska gör och för vem. 

Med utgångspunkt från verksamheternas grunduppdrag ska kvalitetsfaktorer som är extra 
viktiga och kritiska för att klara av sitt grunduppdrag tas fram. Faktorerna ska vara 
kännetecken för god kvalitet och effektivitet. 

Utvecklingsmål ska fokusera på de resultat som behöver prioriteras i ett utvecklingsarbete 
för att säkerställa grunduppdraget. 
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I arbetet med att ständigt förbättra verksamheten är analysen i uppföljningen viktig för att 
kunna prioritera vad som behöver göras framöver för att uppfylla målen. Även den interna 
kontrollen är en väsentlig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen bereder även förslagen till 
kommunfullmäktige och har därmed ansvaret för att göra en helhetsbedömning för 
kommunen, där alla behov vägs samman mot de ekonomiska resurserna. 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnder, kommunala bolag och 
kommunalförbund enligt Kommunallagen och ansvarar också för att den interna kontrollen 
fungerar i kommunen. 
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1.3 Den kommunala koncernen 

 

I Lindesbergs kommun finns tre nämnder utöver kommunstyrelsen. Förutom socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden finns Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som är ett 
samarbete med övriga kommuner i norra Örebro län - Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. 
Under kommunstyrelsen finns två utskott och två förvaltningar. Tillväxtutskottet ansvarar för 
områdena arbetsmarknad, kultur och fritid, näringsliv och turism. Utskottet för stöd och 
strategi ansvarar för områdena kansli, ekonomi, personal, IT-tele, måltid, miljö, folkhälsa, 
information/kommunikation samt risk och säkerhet. Kommunen är medlem i 
kommunalförbunden Nerikes Brandkår, samt i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som 
ansvarar för de tekniska verksamheterna. Kommunen ingår även i överförmyndarnämnden 
tillsammans med övriga tre kommuner i norra Örebro län. 
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I bolagskoncernen är Linde Stadshus AB moderbolag och ägs till 100 procent av Lindesbergs 
kommun. Dotterbolagen formeras i tre verksamhetsområden: energi, fastigheter och 
upplevelser. 

  

1.4 Översikt över verksamhetens utveckling 

Koncernens redovisar ett positivt resultat efter åtta månader med 58,2 Mnkr. Det är ca 16 
Mnkr bättre jämfört med samma period 2019.  Det förbättrade resultatet för koncernen beror 
främst på att kommunens resultat är ca 30 Mnkr bättre jämfört med samma period 
föregående år. Helårsprognosen för kommunkoncernen är ett + 18 Mnkr och för kommunen 
är helårsprognosen + 24,9 Mnkr. Under år 2020 så har staten betalt ut extra pengar till 
kommunerna och för Lindesbergs kommun så har det inneburit extra utbetalningar från 
staten tom sista augusti med 43 Mnkr. 

Verksamhetens intäkter har minskat de senaste åren från en nivå på 236 Mnkr per sista 
augusti 2018 till 191,7 Mnkr per sista augusti 2020, det är en minskning med 23 procent.  
Minskningen av intäkter är till största delen från Migrationsverket. Verksamhetens kostnader 
har ökat med ca 1 procent de senaste två åren. Skatteintäkterna och generella statsbidrag har  
har ökat med 3,6 procent och nettokostnaderna har ökat med 1,2 procent jämfört med samma 
period föregående år. När nettokostnadsutvecklingen är lägre än skatteintäktsutvecklingen så 
stärker det ekonomin på längre sikt. Viss ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag 
är dock bara för år 2020, så det är fortsatt viktigt att hålla ner kostnaderna. 

Kommunkoncernens soliditet håller sig på ungefär på samma nivå jämfört med samma period 
föregående år. Kommunens soliditet är högre både jämfört med delåret 2019 samt helåret 
2018. 
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Förändringarna kräver snabb anpassning och samverkan  

Kommunernas och regionernas verksamheter har på rekordtid fått ställa om sitt sätt att 
leverera välfärd. Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt som 
under denna vår. 

Coronakrisen har visat att det finns stor kraft och förmåga till anpassning och samverkan i 
kommunsektorn. Den har också visat att det faktiskt går att göra snabba förändringar av 
regler och förutsättningar genom dialog och ett nära samarbete mellan sektorn och staten. 
Det finns dock utvecklingsområden för både staten och kommuner och regioner för att skapa 
bästa möjliga förutsättningar att hantera problemen i en samhällskris. Det är exempelvis 
oerhört viktigt att olika statliga myndigheter har ett helt entydigt budskap för agerandet på 
regional och lokal nivå. De olika parternas roller, till exempel när det gäller ansvaret för 
beredskap och upphandling, måste också respekteras och hanteras. 

Den verksamhet som allra tydligast berörs av coronaviruset är äldreomsorgen och i viss mån 
funktionshinderomsorgen. En hög sjukfrånvaro har ökat behoven av personal och stora 
ansträngningar har krävts för att klara bemanningen. Dessutom har kommunerna 
merkostnader för omställning av lokaler, ett utökat antal korttidsplatser och 
skyddsutrustning. På några områden är de negativa ekonomiska konsekvenserna uppenbara 
och ganska direkta. Det ekonomiska biståndet kommer att öka till följd av att arbetslösheten 
stiger snabbt och många kommer inte att vara kvalificerade till den inkomstrelaterade 
arbetslöshetsersättningen. SKR (Sveriges kommuner och regioner) bedömer att det utbetalda 
biståndet kommer att öka med mellan 15 och 20 procent i år. 

Förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 
deltagare slår också direkt mot den kommunala ekonomin. Konserter, teaterföreställningar 
och olika idrottsevenemang ställs in och biljettintäkter uteblir. I vissa kommuner har 
intäkterna för dessa verksamheter mer än halverats på senare tid, vilket på riksnivå 
motsvarar ett intäktsbortfall på cirka 200 miljoner kronor per månad. Generellt visar studier 
och tidigare erfarenheter att kriser i samhället leder till ökad social oro. Det är fler som 
förlorar jobbet och ekonomisk stress tenderar att öka även andra sociala problem. På samma 
sätt som man pratar om att en vårdskuld byggs upp inom sjukvården kan vi inom flera delar 
av socialtjänsten befara en liknande utveckling. (Ekonomirapporten maj, 2020, SKR). 

Tillskotten av generella statsbidrag som är beslutade av regeringen under 2020, så är vissa 
delar endast för 2020, andra delar är tillfälliga. Vilket innebär svårigheter att göra en 
långsiktig ekonomisk planering i kommunen. 

Enligt skatteprognosen den 1 oktober 2020 så kommer Lindesbergs kommuns skatteintäkter 
att öka med 3 mnkr under 2021, minska med 16 Mnkr under 2022 och en minskning med 8 
Mnkr under 2023 jämfört med Budget 2021 VP 2022–2023. 

Befolkningsutveckling 

Befolkningstillväxten i Sverige varit relativt hög under 2 000 talet. Det främsta bidraget till 
befolkningsutvecklingen har varit invandringen. Lindesbergs kommun har haft en 
befolkningsökning de senaste fem åren. Per sista augusti var invånarantalet 23 632, för de 
första åtta månaderna är det en ökning med 44 personer. Den största skillnaden är 
invandringen om man jämför per sista augusti för åren 2018–2020 här är det en minskning 
från 246 personer till 86 personer 2020. 
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Kommande år ligger det demografiska trycket kvar på en hög nivå i riket. Om kostnaderna 
ökar i takt med demografin till 2022 skulle kommunerna behöva genomföra åtgärder så som 
nya arbetssätt och arbetsmetoder motsvarande 31 miljarder, utan höjda statsbidrag. 
För Lindesbergs kommuns del är det demografiska trycket för de äldre högst samt en minskad 
andel i arbetsför ålder. 
Det demografiska trycket får också en effekt på den kommunala verksamheten i och med att 
behovet av insatser ökar framförallt inom äldreomsorgen. En utökning av verksamhet kräver 
också personalresurser vilket är en brist redan i dagsläget. En noggrann planering av 
lokalnyttjandet och personalresurserna kommer vara än mer nödvändig för att upprätthålla 
kvaliteten. Digitaliseringens möjligheter behöver också utredas och tas tillvara. 
 

Arbetsmarknad 

I en lågkonjunktur drabbas personer med svagare anknytning till arbetsmarknaden hårdare 
än övriga. Redan innan pandemin sågs att antalet inskrivna arbetslösa som har svårt att få 
fäste på arbetsmarknaden, och därmed riskerar att gå in i en långtidsarbetslöshet, fortsätter 
att öka i riket. Det handlar framför allt om personer som saknar gymnasial utbildning, 
personer födda utanför Europa och arbetslösa som är 55 år eller äldre. Även ungdomar 18–24 
år är särskilt utsatta i en lågkonjunktur på grund av deras svagare anknytning till 
arbetsmarknaden och under pandemin har arbetslösheten ökat särskilt snabbt bland just 
ungdomar. 

l Lindesbergs kommun var den totala arbetslösheten i augusti 9,8 % (kvinnor 9,5%, män 
10%). Lindesbergs kommun har en högre arbetslöshet både när det gäller regionen och riket. 
Det är stora skillnader mellan olika grupper, där arbetslösheten för utrikesfödda och 
ungdomsarbetslösheten sticker ut. Det är ungdomsarbetslösheten i Lindesbergs kommun som 
har ökat mest under de första åtta månaderna. 
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Finansiell risk 

Behovet av investeringar är stort i hela koncernen och självfinansieringsgraden är låg sedan 
2017 för kommunkoncernen. Kommunens självfinansieringsgrad håller sig på en stabil nivå. 

Det finns omfattande investeringsbehov i form av bostäder och förvaltningslokaler som 
därmed ställer stora krav på samordning genom Linde Stadshus AB. Investeringsbehoven i 
kommunen är stora de närmaste åren särskilt inom Samhällsbyggnadsförbundets områden 
(Vatten, renhållning, gata, park idrott), för att klara av sina grunduppdrag och följa 
underhållsplaner. 

Kommunkoncernen låneskuld uppgår till ca 2 miljarder. Nuvarande räntenivå är låg och 
under året har FALAB:s styrelse beslutat dra fördel av den låga räntan genom att öka andelen 
räntesäkrade skulder med hjälp av swappar t o m hösten 2036. Genom detta förfarande 
säkerställs också hyrorna för kommunen som hyresgäst. Den finansiella risken för kommande 
räntehöjningar elimineras. Det är en del för att minimera finansiella riskerna i framtiden. 

 
Pensionsförpliktelser 

Pensionsförpliktelserna har inte försäkrats bort i Lindesbergs kommun. 

Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den s.k. blandmodellen där pensioner 
intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som 
redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 506,7 Mnkr per sista augusti 2020. 
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Verksamhetsrisker 

En viktig del i arbetsgivarrollen är arbetsmiljöansvaret. Ett aktivt arbetsmiljöarbete stärker 
attraktiviteten hos Lindesbergs kommun som arbetsgivare. Kommunen ser det som en 
framgångsfaktor att tillsammans verka för ett aktivt arbetsmiljöarbete inom samtliga 
verksamheter. Utifrån covid-19 har det inom kommunens verksamheter varit ett högt tryck 
för att säkerställa arbetsmiljön. Fackliga organisationer har deltagit aktivt för att tillsammans 
med verksamheten få så trygg och säker arbetsmiljö som möjligt. Dock är det genom alla 
medarbetares aktiva och ansvarstagande agerande som det dagliga arbetet kan utföras så 
säkert som möjligt 

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning i framtiden, i kommunen är det en stor 
utmaning att rekrytera till flera olika befattningar. Det ställer högre krav på kommunen som 
arbetsgivare att kunna attrahera och rekrytera personal men även att titta på nya arbetssätt 
för att lösa behovet av kompetens. 

Utbildning 

Ett fortsatt arbete för att förbättra elevernas resultat är viktigt framöver. Särskilt elevers 
behörighet till gymnasieskolan och gymnasieelevernas resultat är viktiga. Detta är den stora 
utmaningen för kommunens skolor och flera olika åtgärder har påbörjats för att öka 
måluppfyllelsen. 

Vård och omsorg 

Myndighetsarbetet har under Coronapandemin förändrats en del. Handläggarna har fått 
prioritera om arbetsuppgifter och arbetsmetoder, både utifrån att enskilda vill pausa insatser 
och att det har varit svårt att göra uppföljningar då man inte har kunnat träffa den enskilde. 
Utifrån svårigheterna har Lindesbergs kommun tagit fram arbetssätt och riktlinjer utifrån 
SKR:s rekommendationer kring "digitala vårdmöten". Verksamheten har tagit steg framåt 
med hjälp av välfärdsteknik som surfplattor och applikationer för videokonferenser. 

Individ och familj 

Psykisk ohälsa och samsjuklighet är något förvaltningen också upplever ökat, boendeplatser 
utifrån dessa samhällsförändringar och kompetensutbildning behöver förvaltningen arbeta 
för både på kort- och långsikt. 

Arbetsmarknadsenheten 

Arbetsmarknadsenheten har utvecklat olika koncept och arbetssätt för att utveckla arbetet för 
den målgrupp som står längst ifrån arbetsmarknaden. Den här omfattande Corona epidemin 
innebär tyvärr att den här målgruppen flyttas allt längre bak i kön. Detta innebär att vi 
behöver se över insatserna ytterligare för att försöka hitta fler och andra sätt att rusta dessa 
individer för arbetsmarknaden utifrån deras förutsättningar. Det är extra viktigt att med 
fortsatt arbete med att kunna erbjuda kommunala anställningar för att rusta individerna för 
arbetsmarknaden när den privata arbetsmarknaden ej kan ta emot praktikanter eller anställa. 
Gällande resursjobben så gjordes bedömningen att dessa anställningar ska löpa ett år i taget. 
Men med dessa förändrade förutsättningar kan det istället behövas ett 2-årsperspektiv och 
ännu mer arbete med praktikplatser. Hela arbetsmarknadsenhetens arbete har plötsligt fått 
helt andra förutsättningar att kunna uppnå resultat, vilket kräver ork, uthållighet och 
tålamod. 
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1.6 Händelser av väsentlig betydelse 

Kommunkoncernen 

Coronapandemin och de besparingskrav som är beslutade har påverkat arbetet för samtliga 
verksamheter under de första åtta månaderna. 

Smittspridningen har lett till omfattande konsekvenser ur flera aspekter för medborgare, 
brukare och medarbetare. Verksamheterna rapporterar om inställda verksamheter och 
arrangemang, ökade kostnader för inköp av smittskyddsutrustning samt ökade 
sjukskrivningstal. Kommunen har haft ett vikande skatteunderlag på grund av lägre 
sysselsättning, men har fått ekonomisk kompensation i form av sjuklöneersättning och ökade 
statsbidrag vilket bidrar till kommunens positiva helårsprognos. Pandemin har även inneburit 
en kraftig ökning av användandet av digitala verktyg samt behov av att hitta nya arbetssätt 
och samverkansmöjligheter, vilket är positivt ur ett miljöperspektiv när möten sker digitalt 
och därigenom minskar resandet. 

Ett stort projekt inom Barn - och utbildningsförvaltningen pågår genom nybyggnation av ny 
7–9 skola (Lindbackaskolan) samt ombyggnation av Brotorpsskolan. 

Linde Stadshus AB  har efter beslut i kommunfullmäktige delat ut 10 Mnkr till ägaren 
Lindesbergs kommun.  

 
De interna fastighetslokalerna där äldre- och gruppboenden har flyttats från Lindesbergs 
bostäder AB (LIBO) till Fastigheter i Linde AB (FALAB) för att skapa stora ekonomiska 
besparingar för ägaren har det samtidigt medfört stora ekonomiska utmaningar för 
fastighetskoncernen. 

Fastigheter i Linde AB:s drift- och tekniska förvaltningsprocesser måste effektiviseras och 
synkroniseras med de ekonomiska för att skapa en trygghet och ökad kvalité i den dagliga 
löpande förvaltningen. Därigenom få nödvändiga förutsättningar för de långsiktiga planerna 
på förvaltningseffektivisering. 

 
Besök Linde AB:s (BELAB) verksamhet är beroende av besökare/åskådare. I och med Covid-
19 så beslutade bolaget att ställa in alla aktiviteter tills vidare. Under de senaste månaderna 
har dock antalet besökare till simhallen ökat och ligger nu på normala nivåer. 

Näringslivsenheten arbetar aktivt med kommunikation och att inhämta viktig information att 
matcha till företagen i kommunen. Det är av stor vikt att i denna rådande situation lyssna in 
vad företagen behöver och vad kommunen kan stödja dem med, likväl att informera om vilka 
andra insatser som finns att erbjuda företagen från statligt håll och från regionen. Generellt 
sett behöver vi arbeta brett för att se till så att företagen mår bra utifrån deras olika behov och 
förutsättningar i detta läge. Ett uppstartsmöte initierades under våren av näringslivsenheten 
tillsammans med Alfred Nobel Sciencepark, Almi, Masugnen och Business Region Örebro 
gällande vad olika aktörer inom regionen kan erbjuda för utbildning både på kort och lång sikt 
för att bidra till en god kompetensförsörjning.  
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Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2020 att årets julklapp till medarbetare inom 
Lindesbergs kommun tidigareläggs för att gynna lokala näringslivet inom Lindesbergs 
kommun. och delas ut så snart som möjligt med en summa på 300 kr/medarbetare 

Myndighetsarbetet inom vård och omsorg har under Coronapandemin förändrats en del. 
Handläggarna har fått prioritera om arbetsuppgifter och arbetsmetoder, både utifrån att 
enskilda vill pausa insatser och att det har varit svårt att göra uppföljningar då man inte har 
kunnat träffa den enskilde. Utifrån svårigheterna har Lindesbergs kommun tagit fram 
arbetssätt och riktlinjer utifrån SKR:s rekommendationer kring "digitala vårdmöten". 
Verksamheten har tagit steg framåt med hjälp av välfärdsteknik som surfplattor och 
applikationer för videokonferenser. Genom detta har SIP-möten (Samordnad individuell plan) 
återupptagits och andra nätverksmöten kring enskilda med regionen, enskilda och andra 
intressenter. Detta införande har gett oss en nyvunnen strategi, att arbeta utifrån ett mobilt 
arbetssätt, som kommer leda till mindre sårbarhet i framtiden kring kontakter då dessa inte 
behöver ske på plats. 

Fortsatt arbete med få fler tillsvidareanställda att arbeta heltid pågår. Medarbetare inom 
Kommunals område hade möjlighet under våren att tacka ja till heltid eller ökad 
sysselsättningsgrad. Startgrupperna inom Funktionsstöd och Vård och omsorg kommer under 
hösten att påbörja verksamhetsanpassade scheman och för de medarbetare som tackade ja till 
erbjudandet kommer samtidigt som de går in verksamhetsanpassade scheman öka sin 
sysselsättningsgrad. 

1.7 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Kommunallagen anger att kommunerna skall bedriva sin verksamhet så att god ekonomisk 
hushållning uppnås. Lagen säger även att det ska finnas mål uppsatta både ur ett finansiellt 
perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning råder när det 
verksamhetsinriktade kvalitetsfaktorerna och grunduppdragen visar på god kvalité samtidigt 
som de finansiella målen är uppfyllda. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är 
en begränsning för i vilken omfattning verksamheten kan bedrivas. Balanskravet ska vara 
uppfyllt, vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. De finansiella målen ska 
bidra till att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. 

Ur ett koncernperspektiv så bedöms god ekonomisk hushållning vara uppfyllt när 
ägardirektiven är uppnådda. 

Kommuner med en minskande befolkning samtidigt som stora investeringsbehov föreligger 
behöver uppnå ett resultat mellan 3–4 procent för att klara av att leva upp till en långsiktig 
god ekonomisk hushållning. Varje kommuns mål beror dock på lokala förutsättningar så som 
investeringsbehov och soliditets nivå. 

God ekonomisk hushållning 

De finansiella målen är uppnådda för kommunen vilket är en förutsättning för att uppnå god 
ekonomisk hushållning. När det gäller om grunduppdrag och kvalitetsfaktorer så kommer det 
att ske en helhetsbedömning från alla verksamheter till årsredovisningen. De 
kvalitetsfaktorer som finns under kommunfullmäktige så är det kvalitetsfaktorn God 
kommunal service som har indikatorer gällande företagsklimatet som inte uppnås sin kvalité. 
Denna faktor är en del som är viktig för att uppnå god ekonomisk hushållning då företag 
generar arbetstillfällen i kommunen som sedan leder till skatteintäkter. Ökar arbetslösheten 
ökar risken att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar. Bedömningen är att alla 
kvalitetsfaktorer som är uppföljda per sista augusti och det arbete som är gjort på åtta 
månader så är faktorerna på väg att uppnås.  
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Om God ekonomiskhushållning uppnås ur ett kommunkoncernperspektiv kan inte bedömas 
nu. Ett arbete har påbörjats med bolagen under 2020 att inkludera dem i kommunens 
styrmodell, genom att se över ägardirektiven och ta fram grunduppdrag samt 
kvalitetsfaktorer för att få fram vad god ekonomisk hushållning är för kommunkoncernen och 
införa detta under år 2021. 

Resultat 

Årets resultat ska över tid stärka och värdesäkra kommunens och koncernens eget kapital och 
den kommunala förmögenheten, samt begränsa behovet av upplåning för att finansiera ökade 
investeringsbehov. 

Stadshuskoncernen 
Lägre intäkter för kommunala bolagen som helhet kompenseras av minskade 
rörelsekostnader vilket gör att driftnettot är 26,3 Mnkr bättre än budgeterat. Till viss del äts 
det upp av ökade avskrivningar men resultatet efter finansnetto är ändock 16,4 Mnkr bättre 
än budget, vilket innebär ett resultat på 2,3 Mnkr efter 8 månader. 

Prognosen för helåret med minskade intäkter, lägre kostnader och ökade avskrivningar gör 
att resultatet efter finansnetto blir ca 13 Mnkr bättre än budget vilket innebär -7 Mnkr i 
resultat på helåret. 

Linde Energi AB (LEAB-koncernen) 

Bolagets ekonomiska ställning är fortsatt mycket stark med bra utveckling av det ekonomiska 
resultatet i enlighet med beslutade mål och nyckeltal samt förväntningar i ägardirektiv. 

Fastigheter i Linde AB (FALAB-koncernen) 
Koncernens intäkter är i linje med budget. Kostnaderna är lägre än budgeterat till stor del 
beroende på lägre konsultkostnader med anledning av färre projekt men även den milda 
vintern/våren som var. Koncernen har även haft minskade personalkostnader i form av lägre 
arbetsgivaravgifter samt uteblivna utbildningar, konferenser med tillhörande resor. 
Sammantaget så är rörelsekostnaderna 14 Mnkr lägre än budget. Avskrivningarna och 
nedskrivningarna uppgår till 11 Mnkr mer än budget medan de finansiella kostnaderna blir 
lägre. Sammantaget gör detta att resultatet är ca 4 Mnkr bättre. 

Besök Linde AB (BELAB) 
På grund av Covid-19 når bolaget inte upp till de uppsatta målen. Det aktiva arbetet med att 
minska kostnaderna ger bolaget ett budgetöverskott. Utfall per 31 augusti är -4,4 mnkr mot 
budgeterat -6,2 Mnkr. Bolaget behöver dock ha den ekonomiska marginalen under hösten för 
att klara det budgeterade målet för 2020. 

Kommunkoncernen 

Periodens resultat för kommunala koncernenen uppgår till 58,2 Mnkr. (2019-08-31;42,7 
Mnkr). Kommunens resultat för perioden uppgår till 55,9 Mnkr (2019-08-31; 24,7Mnkr). 

Vid en jämförelse med samma period föregående år så är kommunens resultatet 30 Mnkr 
bättre. Det beror främst på extra tillskott från staten utifrån den lågkonjunkturen som antas 
följa virusutbrottets spår och väntas drabba kommunsektorn hårt. För att mildra osäkerheten, 
bidra till stabilitet i sektorn, och för att öka förutsättningarna att trygga tillgången på vård, 
skola och omsorg bidrog staten med ytterligare resurser under våren. För Lindesbergs 
kommuns del är det 31 Mnkr. Det har även skett ett utdelning från Linde Stadshus AB till 
kommunen med 10 Mnkr. 
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De största budgeterade investeringsprojekt under 2020 är nytt villaområde Lindesberg, Frövi 
bangård, Exploateringsmark Frövi, renovering av broar (Gröna bron). Bussangöring 
Brotorpsskolan har inte så stor budget för 2020 men utgiften överstiger budget med 7,7 Mnkr 
och det beror på att budgeten var fördelad över åren 2020 och 2021 men är redan färdigställd 
och slutbetald under 2020 så därav en större negativ avvikelse. 

Helårsprognosen för investeringar är att utgifterna kommer att vara 62 Mnkr vid årsskiftet. 
De stora avvikelserna finns främst under Tillväxtförvaltningen och det är Frövi bangård, nytt 
villaområde och Frövi industriområde som inte kommer att slutföras under 2020.  
Samhällsbyggnadsförbundet har en budget för att reparera broar och det ska användas till att 
byta ut gröna bron och den kommer inte att färdigställas under 2020. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna beskriver hur stor del av kommunens 
nettoinvesteringar som kan finansieras med skatteintäkter när löpande driften har 
finansierats. 100 procent innebär att samtliga investeringar kan finansieras med 
skatteintäkter. Under 100 procent då måste kommunen låna pengar. Över 100 procent kan 
kommunen amortera skulder eller öka likvida medel. 

Självfinansieringsgraden per sista augusti ligger på 500 procent. Att självfinansieringsgraden 
är hög per sista augusti beror på att stora delar av investeringarna inte är genomförda ännu. 
Om prognosen för investeringar på 62 Mnkr och en prognos med ett resultat på 24,9 Mnkr 
håller så får vi en självfinansieringsgrad på 77 procent. Det kan innebära att kommunen 
behöver låna pengar för investeringar. 

Rörelsekapital och likvida medel 

Kassalikviditeten beskriver kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. Det kan visas som 
omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder. Om måttet är 100 procent innebär det 
att omsättningstillgångarna är lika stora som de kortfristiga skulderna. Är det lägre än 100 
procent desto större risk att det kan uppstå likviditetsbrist. Kassalikviditeten är högre per 
sista augusti 2020 än årsskiftet och delåret 2019. Trenden de senaste åren har varit att 
kassalikviditeten har minskat till årsbokslutet men har legat över 100 %, vilket är positivt för 
kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. 
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Leasing 

Leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal när ekonomiska fördelar och 
nackdelar överförs från leasegivaren till leasetagaren vid ägarbyte. Äganderätten övergår 
slutligen till leasetagaren. I enlighet med RKR:s rek. nr 13.2 redovisas finansiellt leasade 
objekt som anläggningstillgångar och skulder i balansräkningen och avser i Lindesbergs 
kommun endast fordon. 

Övriga leasingavtal, även hyra av fastigheter, klassas som operationella leasingavtal, oavsett 
värdet på avtalet. 

Semesterlöneskuld 

De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar och okompenserad 
övertid ingår i korta skulder på balansräkningen. Semesterlöneskulden är inte reglerad till 
delåret 200831. Ett arbete tillsammans med personal- och löneenheten har påbörjats och 
olika beräkningar har tagits fram.  

En mer omfattande analys behöver göras innan bokföringen kan korrigeras med 
semesterlöneskuld per sista augusti. 

VA/Renhållning 

Va/Renhållning är egna balansräkningsenheter. Driftresultatet överförs till ett skuldkonto på 
balansräkningen ”avsättning” till va respektive renhållningskollektivet. I delårsbokslutet 
20200831 har Lindesbergs kommun en skuld till VA-kollektivet och en fordran på 
renhållningskollektivet. 

Koncernen 

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i 
kommunalt bolag eliminerats. Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner. Alla 
transaktioner av väsentlig karaktär inom koncernen har eliminerats för att ge en rättvisande 
bild av koncernens totala ekonomi. Det sammanställda delårsbokslutet 20200831 innefattar 
inte Samhällsbyggnadsförbundet eller Nerikes Brandkår. Enligt RKR rekommendation R16 
om sammanställda räkenskaper ska företag med särskild ekonomisk betydelse för 
kommunens verksamhet ingå i det sammanställda bokslutet. 

Samhällsbyggnadsförbundet håller på att ta fram en ny fördelningsmodell av kostnaderna 
tillsammans med konsult och kommunerna som ingår i förbundet. Detta beräknas träda i kraft 
2023. Specifika balans- och resultaträkningar för kommunerna kommer då att kunna 
sammanställas på ett enklare sätt. 

Exploateringsredovisning 

En exploateringsfastighet, Vibyn i Frövi, har klassats som omsättningstillgång. Fem tomter har 
sålts och intäkten redovisas som verksamhetens intäkt. Anläggningsavgifterna redovisas som 
förutbetald intäkt och intäktförs över nyttjandeperioden för va-anläggningen. 

 

  







  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-10-13  KS 2020/210 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Uppföljning av internkontroll januari-december 2020 för alla 

nämnder  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljning av 
internkontroll januari-december 2020 för samtliga nämnder. 

Ärendebeskrivning 

Samtliga nämnder har i samband med delårsuppföljningen gjort en 
uppföljning av antagen internkontrollplan för 2020. sin internkontroll per 
sista augusti 2019. 

Inför 2020 identifierades sju större risker som skulle kunna påverka 
kvaliteten i samtliga nämnders grunduppdrag. Till samtliga risker finns en 
analys på åtgärder och förändringsarbete för att minska sårbarheten och 
riskerna. 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 
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kamera. Kontroll av att rutinen följs sker vid varje ärendedragning som sker varje vecka. 
Risken bedöms inte ha någon avvikelse vilket innebär att rutinen implementerats väl. Under 
året har antalet kameror utökats med fyra vilket motsvarar en ökning med ~30%. 

Risken att barn och unga inte är delaktiga vid uppföljning av insats visar, via stickprov, att 
50% inte har varit delaktiga vid uppföljning. I dessa ärenden har det noterats att stödet är 
mer riktat till att hjälpa föräldrarna - för att på så sätt hjälpa barnet. 

  

3.5 Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollrapporten för delåret 2020 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 

4 Barn- och utbildningsnämnd 

4.1 Inledning 

En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, med 
medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika 
allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda. 
 
Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf § 60/2004 2§ har 
kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll i 
Lindesbergs kommun. 
 
I Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige beslutat ett Reglemente för internkontroll Kf 
§ 60/204 som syftar till att man med rimlig grad kan säkerställa att kommunen bedriver en 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och 
information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och 
tillämpningar mm. 
Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning 
av ekonomi. Den ska ses som en del av arbetet med det systematiska 
kvalitetsledningssystemet och ett sätt för huvudman att utföra sin uppsiktsplikt av 
verkställigheten av det offentliga uppdraget. 
 
Internkontroll omfattar: 
• Uppföljning av kontrollmoment. 
• Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och riktlinjer följs i organisationens 
verksamheter. 
• Identifiering av brister. 
• Planering och genomförande av åtgärder för att minimera att brister fortgår eller 
återupprepas. 
• Årlig sammanställning och analys som presenteras för huvudman. 

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny styrmodell för ledning och styrning. 
Styrmodellen ska infördes 2019 gäller fullt ut från och med 2020. 

Den nya styrmodellen påverkar även internkontrollen. 

Från 2021 ska internkontrollen bygga på den övergripande bild nämnden har av de risker 
som verksamheten identifierat finns mot grunduppdraget och kvalitetsfaktorerna. På 
enhetsnivå görs detta av rektorerna i förvaltningen i regelbunden egenkontroll, och 
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Däremot finns det ett långsiktigt arbete att säkerställa att nämndens ledamöter finns 
representerade i fler politiska forum i respektive kommun, för att förankra nämndens beslut 
och sprida information. 

5.3 Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen godkänner uppföljningen av internkontrollen januari 
- augusti 2020. 
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 Näringslivsenheten 
Wilhelm Magnusson 
 0581-811 39 
wilhelm.magnusson@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
 
 

Näringslivsklimat för företag 2019–2020 – återkommande 

information om näringslivsklimatet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar näringslivschefen för informationen om 
företagsklimatet och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 

Näringslivschefen återkommer kontinuerligt till kommunstyrelsen för att föra 
dialog och informera kommunstyrelsens ledamöter om det löpande 
förbättringsarbetet gällande företagsklimatet i Lindesbergs kommun.  

 

Henrik Arenvang Wilhelm Magnusson 
Kommundirektör Näringslivschef 

För kännedom: 

Näringslivschef 
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 Samhällsbyggnad Bergslagen 
Bram Corthals 
 0587-55 00 03 
ebba-birgitta.jansson@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
 
 

Återrapportering gällande Gröna bron och Fackverksbron i 

Lindesberg  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförbundet fick i februari 2020 i uppdrag från 
Kommunstyrelsen (KS 2019/328) kommunstyrelsen ska få ta del av 
underhållsplan för samtliga broar i Lindesbergs kommun i september 2020. 

Jan-Eric Andersson, gatuchef på Samhällsbyggnad Bergslagen, avrapporterar 
gällande arbetet med underhållsplanen.  

Bram Corthals, Anton Blaxmo och Charlotte Lindström informerar om ”Byta 
fackverksbron och riva gröna bron”. 

 

Bram Corthals  
Handläggare  

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Infrastrukturansvarig 

Bilagor: 

Powerpointpresentation för projektet Gröna bron och Loppholmsbron 
(Fackverksbron) 





























  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-09-14  KS 2019/234 

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

Genomlysning över att Lindesbergs kommuns lokaler används 

kostnadseffektivt av kommunens förvaltningar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar tacka för genomgången av nuvarande 
lokalkostnader. 

Kommunstyrelsen beslutar att vid varje års investeringsseminarium 
(november månad enligt årshjulet) ska nämnderna presentera sina 
lokalförsörjningsplaner. 
 
Ärendebeskrivning 

I september 2019 gav kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag 
(KS 2019/234) att genomföra en genomlysning över alla lokaler som används 
av kommunens förvaltningar och ge förslag på effektivare lokalutnyttjande. 

Arbetet med att ta fram samtliga lokalkostnader för hyrda lokaler har tagits 
fram med hjälp av ekonomienheten. 

 

Henrik Arenvang 
Kommundirektör  

För åtgärd: 

Kommundirektör 

Bilagor: 

Presentation Genomlysning av lokalkostnader 2020 
Projektdirektiv genomlysning av lokalutnyttjande 2019 
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 PROJEKTDIREKTIV 
 

 
 2019-08-21 KS 2019/234-1 
Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang  
0581-810 34 

henrik.arenvang@lindesberg.se  Kommunstyrelsen 
 

 
Genomlysning över att Lindesbergs kommuns lokaler används 

kostnadseffektivt av kommunens förvaltningar 

Projektnamn 

Genomlysning över alla lokaler som används av kommunens förvaltningar för förslag 
på effektivare lokalutnyttjande 

Bakgrund 

Framtida utmaningar och ekonomiska krav kräver att organisationen arbetar mer 
kostnadseffektivt och att lokaler används på bästa möjliga sätt till lägsta kostnad.  
 
Ett effektivt resursutnyttjande leder på sikt till en mer hållbar ekonomi.  
 
Kommunen får ökad möjlighet till verksamheter förändringar utifrån befolkningens 
behov samt nationella och regionala krav.  

 

Syfte 

 Första syftet med projektet är att minska kommunens totala förhyrda lokalytor, 
med nuvarande verksamheter. 

 Det andra syftet med projektet är att ta fram planeringsförutsättningar framtiden 
lokalbehov i förvaltningarna. 

Uppdrag 

 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning 
över alla lokaler som används av kommunens förvaltningar och ge förslag effektivare 
lokalutnyttjande. 
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Projektmål  

 Projektet förväntas föreslå minskad total förhyrd yta för kommunens 
verksamheter hos LIBO, FALAB och privata hyresvärdar.  

 Vidare lämnas förslag på möjligheter till samordning/sam-utnyttjande av lokaler 
inom förvaltningar och mellan förvaltningar och även bolagkoncernen..  

 Projektet ska redovisa översiktlig bild av framtida lokalbehov för kommunens 
förvaltningar under perioden 2021-2025 

Uppföljning 

 Projektet ska ge en delredovisning för kommunstyrelsen i februari 2020. 

 Projektet ska slutredovisas för kommunstyrelsen under juni månad 2020.  

 Förändringar genomförs ska vara möjliga att genomföra så snart det är möjligt. 

Parallella processer 

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

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

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

Målgrupper 

 Personal och brukare i kommunens lokaler.  

Projektkostnader  

 Projektet ryms inom kommundirektörs befintlig budget.  
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Projektorganisation 

Projektägare  

 Kommundirektör, Henrik Arenvang, 

Konsultstöd 

 Konsultstöd köps efter behov och/eller eventuell resursanställning 

Styrgrupp 

 Lokalresursgrupp 
o Kommundirektör 
o Ekonomichef 
o Barn- och utbildningsförvaltningschef 
o Socialförvaltningschef 
o Tillväxtförvaltningschef 
o Samhällbyggnadsförvaltningschef 
o VD Falab/LIBO 
o Fastighetschef FALAB/LIBO 

Referensgrupp 1 

 Utskottet för stöd och strategi 

Referensgrupp 2 

 Kommunövergripande samverkansgrupp (arbetsgivare och 
personalorganisationer) 
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Tid- och aktivitetsplan 

 

Uppstart 

 Genomförandeplan beslutas i Kommunstyrelsen 25 september 2019 

 Projektstart 1 oktober 2019 
 

Del 1. Nulägesanalys och framtidsanalys (förvaltningsspecifikt) 

 Genomlysning av lokalutnyttjande och hyreskontrakt 

 Ta fram utkast till förvaltningarnas lokalförsörjningsplaner 2021-2025 

 Nulägesanalys och framtidanalys ska ha behandlats i nämnd senast 31 december 
2019 

 Kommunstyrelsen får en samlad bild presenterad på sammanträde i januari 2020 
 

Del 2. Nulägesanalys och framtidsanalys (kommunövergripande) 

 Förslag tas fram på lokalresursutnyttjande och olika delförslag presenteras 

 Förslag till lokalförsörjningsplan 2021-2026 tas fram 

 Delrapportering till kommunstyrelsen sker i maj 2020 

 
Del 3. Slutrapport inför implementering 

 Förankring av ny lokalresursprocess 

 Lokalförsörjningsplan 2021-2026 tas fram 

 Slutrapportering sker till kommunstyrelsen oktober 2020 

 Kommunstyrelsens investeringsseminarium 2021-2025 (enligt årshjulet 19 nov) 

 Projektet avslutas 31 december 2020 

Referenser 

 Lokaleffektivisering, Lindesbergs kommun, DNR 2013/313 

Riskanalys 

 Förändring kan skapa oro hos politiska företrädare samt chefer och medarbetare. 



Genomlysning av
Lokalkostnader 2020





Samhällsbyggnads-
förvaltningen





Samhällsbyggnadsförvaltningen

• Nytt hyreskontrakt från 1 juni 2021
Polishuset, Hemfosa

• Utträde Gamla Kirurgen (Vargen 6)



Kommunledningskontoret





Kommunledningskontoret

• Gamla Kirurgen för MAS-hälsosatsning när SBB- byter lokal

• Passagelarm, fler arbetsrum, konferenslokaler



Tillväxtförvaltningen







Tillväxtförvaltningen

• SFI-paviljong 
• Magasinet
• Sandströms lokaler för föreningar ( eget ägande)
• mm



Barn- och 
utbildningsförvaltningen











Barn och utbildningsförvaltningen
• Lindbackaskolan invigds (klar HT2021) 2021
• Utträde Kristinaskolan och Stadsskogsskolan

• Ny förskola ”Östra delen av Lindesberg” 2021, 2022
• Utträde Grönsiskan och Haga

• Ny förskola ”Torphyttan” 2022, 2023
• Utträde Kungsfågeln och Kristallen

• Ny förskola i Vedevåg 2022
• Utträde Bergsknallen och Mosebacke

• Utbyggnad Fröviskolan

• Lindeskolan Pågående process



Socialförvaltningen





Socialförvaltningen

• Förstudie FALAB / Socialförvaltningen, helhetsbild

• Nytt Vård och omsorgsboende 2022, 2023

• Nya LSS-boenden 2022, 2023



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

2020-09-07  KS 2020/182 

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

Ett hållbart Lindesberg 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen beslutar uppdra till 
kommundirektören  

 att samordna pågående processer för ett hållbart Lindesberg genom att 
Örebro läns energi-och klimatprogram 2021 –2025 blir en del i den 
nya styrmodellens arbetet för att bolag och förvaltningar ska 
gemensamt arbete med Agenda 2030 

 att återkomma med summa för medel för att genomföra energi- och 
klimatåtgärder.  

 

Ärendebeskrivning 

Så här inleds  Örebro läns energi-och klimatprogram 2021 –2025 

”Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Samtidigt har vi 
människor stora möjligheter att förändra samhällets energiförsörjning och 
använda jordens resurser både mer effektivt och långsiktigt hållbart.  

En omställning till ett fossilfritt och effektivt energisystem är nödvändigt för att 
möta de utmaningar som återfinns i både nationella och internationella scenarier 
om klimatets utveckling.” 

”Den pågående trenden, där jordens medeltemperatur hela tiden ökar, måste 
brytas. En stigande medeltemperatur visar sig bland annat genom att extrema 
väderförhållanden sker mer frekvent och att havsnivån stiger. Det positiva är att 
den kraftiga ökningen av utsläpp som vi har sett fram tills nu har börjat plana ut. 
Förnybar energi produceras i mycket större utsträckning än någonsin tidigare, 
och till ett allt lägre pris.” 

Lindesbergs kommun (bolag och förvaltningar) gör mycket inom miljöarbetet 
och har i en undersökning gjord av Aktuell Hållbar plats 135 av 290 i årets 
kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 245 i förra årets 
rankning.  Detta arbete vill vi ska fortsätta att utvecklas. 

Pågående ärende som finns kan med en fördel samordnas för att fortsätta att 
stärka det fina arbete som görs är 

Att använda Örebro läns energi-och klimatprogram 2021 –2025 som styrmedel i 
den nya styrmodellen för samtliga förvaltningar och bolag. 

Att genom det fina arbete som Linde Energi AB tagit fram genom sin 
Hållbarhetsrapport vara ett svar på, motion från Inger Griberg (MP) om att 
upprätta en koldioxidbudget för Lindesbergs kommun. 

Att genom att fortsätta med utbyggnad av kommunens elektriska mobilitet och ge 
fler möjligheter fr både anställda och privatpersoner att kunna ladda sin miljöbild 
i Lindesberg (KS 2017/317-1). 
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Att genom ett uppdrag som kommundirektör och personalchef fick i juni 
2019,  ta fram förslag på riktlinjer för att erbjuda kommunanställda leasing av 
miljöbilar (KS 2019/188).  

Henrik Arenvang 
Kommundirektör 

För åtgärd: 

Kommundirektören 
Personalchef 
Controller 

Bilagor: 

Hållbarhetsrapport 2019 Linde Energi AB 
Remiss Örebro läns energi- och klimatprogram 2021–2025 
Motion Inger Griberg (MP) om att upprätta en koldioxidbudget 
Leasing av personalbil med bruttolöneavdrag 
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Innehållsförteckning
Rubrik

Sammanfattning
VD har ordet
Om Linde energi
Vad är hållbarhet?
Globala målen
Klimatlagen
Vår strategi
Övergripande mål
Väsentlighetsfrågor
Intressenters engagemang
Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet
Vad gjorde vi 2019?
GRI-index









Intressenters	engagemang
Vi är lyhörda och öppna för våra intressen-
ters tankar, åsikter, argument och enga- 
gemang. Att lyssna och ta in vår omvärld hjäl-
per oss att bli ännu bättre.

Våra intressenter är helt enkelt vår omvärld, 
exempelvis kunder, medarbetare, ägare,  
kommuninvånare,  leverantörer, myndigheter, 
universitet och skolor  samt bransch- och in-
tresseorganisationer. 

Vi kommunicerar dagligen med våra intres-
senter i olika kanaler. Det kan handla om allt 
från kunddialog via telefon eller upphand-
ling av en ny leverantör, till studiebesök av 
en skolklass, styrelsemöte eller månadsmöte 
med våra medarbetare. 

Förutom den dagliga kontakten möter vi våra 
intressenter genom mer riktade undersök-
ningar och dialoger.  

Under 2019 genomförde vi dels en kundnöjd-
hetsundersökning (NKI) och en medarbetar-
undersökning (NMI). Dessa riktade insatser 
genomförs vartannat år. 

Kunders och medarbetares synpunkter är 
nämligen enormt viktiga i vårt utvecklings- 
och förbättringsarbete. 

Sammantaget uppfattas och associeras  
Linde energi med beskrivningar som:  
”fungerar bra”, ”är lokala” och ”miljövänliga” i 
dessa undersökningar. Synen är samstämmig 
hos både kunder och medarbetare. 

Ett praktiskt exempel på hur vi involverar våra 
intressenter är den interna Hållbarhetsdag 
som genomfördes hösten 2019. 

Med en gästföreläsare, workshop, framtids-
spaning och allmänna diskussioner tog vi  
pulsen på vad våra medarbetare associerar  
med hållbarhet. 

6

Hållbarhetsdag

Säkrare förare
Under våren genomgick alla medarbetare utbildningen ”Bil i tjänsten” på Trafikcenter i  
Kumla. En heldag där vi fick testa att framföra våra arbetsfordon på olika underlag, både  
vått och torrt. Nu är vi ännu fler och mer trafikmedvetna förare på Linde energi!

Höstens medarbetardag gick helt i hållbar-
hetens tecken. Vi startade med att höra  
Rebecka Carlsson föreläsa om exponenti-
ell tech och hållbarhet, där vi tog oss från  
”världens viktigaste to-do-lista” via de vikti-
gaste tekniska innovationerna till utmanande  
affärsmodeller och en konkret priolista. 

Därefter följde workshop på temat ”Linde  
energi år 2025”. I mindre grupper diskutera-
des Linde energis roll ur ett framtidsperspek-
tiv, vilket fick medarbetarna att gå utanför 
den dagliga verksamheten och tänka stort.



Ekologisk	hållbarhet

Det vi på  Linde energi gör är bra på riktigt. Vår verksamhet bidrar till en bättre miljö  
genom hållbara och smarta energilösningar. Ett sätt att visa vårt bidrag till en bättre miljö är 
det klimatbokslut vi tar fram varje år. 

Tillsammans med våra kunder har vi bidragit till att minska koldioxidutsläppen på jorden 
med 30 700 ton CO2e under 2019. Det motsvarar nästan 1 920 bilresor* tur och retur mellan  
Lindesberg och Örebro, beräknat enligt Naturvårdsverkets verktyg.

Anledningen till de positiva siffrorna är den smarta och hållbara produktionen av el,  
värme, kyla och ånga, som ersätter mer klimatpåverkande alternativ. Vår elproduktion är 100  
procent förnybar tack vare vattenkraften och vår fjärrvärme består av 90 procent spillvärme. 

Så	beräknas	klimatbokslutet
Klimatbokslutet redovisas enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) som 
presenteras i tre grupper, Scope 1-3. Scope 1 visar direkta utsläpp från den 
egna verksamheten, till exempel utsläpp från skorstenar. Scope 2 visar indirek-
ta utsläpp från köpt energi. Dessa utsläpp är lika med noll, då vi tog ett strate-
giskt beslut att endast köpa in förnybar energi (besparing  2019 = 2 300 ton). 
Scope 3 visar övriga indirekta utsläpp som företaget orsakar, exempelvis utsläpp från våra  
underleverantörer. I gruppen ”Undvikna utsläpp” redovisas de utsläpp som undviks tack vara 
de produkter och tjänster som bolaget levererar och som jämför mot alternativa energikällor.
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Koldioxidekvivalenter
Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn 
till att olika växthusgaser har olika mycket påverkan på växthuseffekten och den 
globala uppvärmningen. Måttet koldioxidekvivalenter för en växthusgas anger hur 
mycket fossil koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan på klimatet. 

Kundens	utsläpp
Vår individuella konsumtion är nu uppe i cirka nio ton koldioxid per person och år 
i Sverige. Vi måste ner till under två ton för att klara klimatmålen (Naturvårdsverket). 
Nästan två tredjedelar av utsläppen kommer från hushållens konsumtion och en tredjedel 
kommer från offentlig konsumtion och investeringar, till exempel investeringar i byggnader, 
maskiner, boskap och värdeföremål.

För att nå målen måste alla som bor och verkar i Bergslagen med omnejd engagera sig. Vår roll 
på Linde energi är att sprida information och göra det enkelt för våra kunder att göra hållbara 
val genom att erbjuda smarta och hållbara energilösningar, som exempelvis laddning av elbilar 
och nyckelfärdiga solcellslösningar.

* Beräknat på en bensindriven bil med en bränsleförbrukning om 0,6 l/mil och att körsträckan är 8 mil tur och retur. 

2019 förbrukades 46 427 kg avfall i Linde energis  
verksamhet, varav 97 % återvanns.
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Ekonomisk	hållbarhet

Linde energi ägs till 100 procent av Lindes-
bergs kommun. Att vi står för trygga och säkra 
leveranser och konkurrenskraftiga priser är 
en stor del i arbetet med att leva upp till vår 
vision. 

Vi har lägst elnätspriser och näst lägst fjärr- 
värmepriser, vid jämförelse av typkunder 
med våra konkurrenter i Örebro län.

Bolagets ekonomiska resultat efter finans 
blev 46,0 miljoner, vilket är det bästa resul-
tatet i Linde energis historia. Huvudorsaken 
till det goda resultatet är stabil driftsituation, 
god kostnadskontroll och tillväxt i alla verk-
samheter.

I ägardirektivet från Lindesbergs kommun via 
Linde Stadshus AB anges en förväntad eko-
nomisk avkastning på eget kapital på minst 
10 procent samt en soliditet överstigande 40 
procent.

Med det ekonomiska utfallet för 2019 upp-
fyller Linde energi de aktuella ägarkraven. Ett 
koncernbidrag på 10,9 miljoner kronor samt 
en utdelning om 5,8 miljoner kronor överförs 
till ägarbolaget Linde Stadshus AB.

”... det bästa resultatet i 
Linde energis historia.”

För varje solcellsanläggning vi säljer, skänker 
vi 500 kronor till GIVEWATTS. 

Mer än 1 miljard människor saknar till-
gång till elektricitet och är beroende 
av fotogen, ved och träkol för ljus och  
värme. GIVEWATTS, en ideell förening som 
grundades i Sverige 2010, vision är att utrota 
energifattigdom i världen. 

GIVEWATTS levererar rena energilös-
ningar till hushåll som saknar tillgång 
till el, exempelvis solenergilampor som  
bland annat underlättar läxläsning. 

Investeringar 2019
- Affärsområde El: 35,3 miljoner kronor
- Affärsområde Värme: 9,9 miljoner kronor
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Social	hållbarhet
Kunderna	i	fokus
Det var mer eller mindre rusning och orga-
niserat kaos när omkring tusen personer 
tog chansen att besöka den traditionsenliga 
kundkvällen på Linde energis huvudkontor 
i Lindesberg. Kanske var en bidragande or-
sak att vår uppskattade trohetsbonus firade  
10-års jubileum.

Under kvällen fick besökarna chansen att stäl-
la frågor till våra experter inom elnät, elhan-
del, fjärrvärme, solceller, elbilar, betalningar 
och framtida energilösningar. Dessutom an-
ordnades guidade turer i värme- och ångcen-
tralen och vi tog tillfället i akt att visa upp vår 
helt nya HVO-tank – den första biodieseltan-
ken i Lindesberg.

Trohetsbonusen som alla elhandelskunder får 
har tidigare utgjorts av bland annat tavlor och 
praktiska vardagssaker som en hållbar tygväs-
ka, i samarbete med de lokala konstnärerna 
Ted Ström, Thomas Rydén och Pernilla Eriks-
son. 2019, när trohetsbonusen firade 10-års
jubileum, var det en praktisk kylväska.

Lokalt	engagemang
Linde energi vill vara en drivkraft i Bergslagen 
och bidra till värdefulla samarbeten, goda re-
lationer, en aktiv livsstil och ett öppnare sam-
hälle.

Ett sätt att uppfylla denna vision är sponsring.
Vi sponsrar inom områdena idrott, kultur, 
miljö och samhälle. Vi eftersträvar hållbarhet, 
jämställdhet, likabehandling och sunda vär-
deringar.

Vi vill stödja aktiviteter och verksamheter 
främst i de områden där vi bedriver verksam-
het samt i närliggande områden. 

Under 2019 sponsrade vi bland annat: LIF 
Lindesberg, Manskören Harmoni, Stadra te-
ater, IFK Lindesberg, Frövi dansgille, Gulds-
medshytte SK, Stråssa GF, Nitro/Nora Bandy, 
Frövi judo, Linde Volley och Lindesbergs Hem-
bygdsförening.

Nöjda	kunder	och	medarbetare
Bra, lokalt, personliga, pålitligt, lysande, hängivna, kompetenta, miljövänliga och kundnära är 
bara några av de fina kommentarer vi fick i kundundersökningen (NKI) som genomfördes av 
Supportföretaget. 

Ett index på 80,67 (skala 0-100) ger ett MVG i betyg och visar att vi på Linde energi utifrån pa-
rametrar som spontan uppfattning, tillgänglighet, bemötande och prisvärdhet levererar enligt 
kundernas krav, önskemål och förväntningar.

Även resultatet i nöjd-medarbetar-undersökningen (NMI) pekar på ett av de bästa betygen i 
energibranschen. Index 83,25 (skala 0-100) visar med kraft på att medarbetarna i mycket hög 
utsträckning är nöjda och trivs på jobbet.

Argument som ytterligare stärker bilden av en arbetsplats med bra personalpolitik och medar-
betare som trivs och mår bra är en frisknärvaro på drygt 99 procent och att endast fyra olyckor 
med sjukfrånvaro registrerats under året.

”Jag är väldigt förtjust i 
Linde energi, jag tycker 
de gör ett toppenjobb”

- Nöjd kund





Nominerade	till	Miljöstrategipriset

Linde energi stod, tillsammans med betydligt namnkunnigare nationella
och multinationella storbolag, nominerat till Miljöstrategipriset – ett pris
som delas ut av tidningen Miljö & Utveckling och som ska premiera en
tydlig hållbarhetsstrategi. Tyvärr kammade vi inte hem vinsten, men vi är
stolta och ödmjuka inför att nämnas i sammanhanget.

Ett av de mest efterlängtade besluten klubbades 2019. Det står äntligen klart att 
Lindesberg och Torphyttan blir platsen för Örebro läns största markförlagda sol-
park. Investeringen belönades med 20 procent investeringsstöd från Klimatklivet.

Solparken, som fått namnet Solhagen i Torphyttan, är ett viktigt steg i vår hållbarhets- 
resa, där vi arbetar långsiktigt och medvetet med att öka vår produktion 
av förnybar el. Dessutom är solparken ett steg i helt rätt riktning för att
Linde energi ska kunna fortsätta bidra till att bygga ett Bergslagen för fram-
tiden och nå det nationella målet om ett fossilfritt Sverige år 2030.

Solhagen i Torphyttan kommer att vara belägen invid riksväg 50 i höjd med Torphyttan, 
i utkanten av Lindesberg, och täcka en markyta på knappt en hektar,  
vilket ungefär motsvarar ytan av en fotbollsplan. När solparken tas i drift till som-
maren 2020 räknar Linde energi med att den kan producera  500 000 kilowattim-
mar hållbar el per år. Det räcker för att förse 100 typhushåll med hushållsel varje år.

När Linde energi började elektrifiera områ-
det runt Lindesberg för drygt 100 år sedan 
byggdes ledningsnätet med stolpar som i 
många fall var behandlade med kreosot. 

Fram tills idag har många stolpledningar  
ersatts med jordkabel, men på några ställ-
en passar det fortfarande att bygga luftbur-
na stolpledningar. Därför har vi under året 
gjort en hållbar investering genom att er-
sätta gamla kreosotstolpar med nya giftfria  
WOPAS-stolpar på en 11 kilometer lång 
sträcka mellan Lindesberg och Pikaboda.

WOPAS-stolparna består av cirka 85 pro-
cent förnybart material, och 15 procent 
polyeten som är återvunnen till två tred-
jedelar – och som dessutom går att åter- 
vinna på nytt. Svårslaget i en livscykelanalys!

Hållbart	regionsamarbete	säkrar	akutsjukvården

I augusti 2019 stod det klart att Linde energi och Region Örebro län tillsammans  
investerar i en ny reningsanläggning som ska förse Lindesbergs lasarett med 
dricksvatten och kyla. Det nya så kallade filterhuset förses bland annat med moderna 
och effektiva sandfilter.

Den långsiktigt hållbara investeringen gör stor miljönytta och säkerställer 
att akutsjukvården fungerar även om den kommunala vattenförsörjningen 
skulle störas, exempelvis genom försämrad vattenkvalitet.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

2019-06-05  KS 2019/188 

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

  

 

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

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

Utskottet för stöd och strategi 
 

Leasing av personalbil med bruttolöneavdrag 

 
Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 

 Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur leasing 
av personalbil med bruttolöneavdrag kan fungera i Lindesbergs 
kommun. 

 Kommundirektör ska samordna förslaget med personalchef och 
upphandlare.  

 Förslag ska presenteras för utskottet för stöd strategi på 
sammanträdet 8 oktober 2019. 
 

Ärendebeskrivning 

 
Leasing av personalbil med bruttolöneavdrag är ett sätt att värdesätta vår 
personal och göra oss mer attraktiv som arbetsgivare. 
 
Syftar till två saker.  
 

 Vi vill göra det lättare för de kommunanställda att agera mer 
miljövänligt. 

 Det andra är att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
Motivering till beslutet 

 
För att attrahera, rekrytera samt behålla personal måste Lindesbergs 
kommun vara en attraktiv arbetsgivare. En del i att vara en attraktiv 
arbetsgivare är att erbjuda olika typer av förmåner. Att erbjuda möjlighet till 
att leasa personalbil via bruttolöneavdrag kan vara ett led i ett sådant arbete.  

Erbjudandet att teckna sig och leasa en personalbil bör gälla alla 
tillsvidareanställda. Att leasa personalbil görs via ett bruttolöneavdrag.  

En annan viktig aspekt, i och med att personalbil ska vara en miljöbil, är att 
detta kan minska Lindesbergs kommuns klimatpåverkan. Detta ligger i linje 
med Lindesbergs kommuns miljöprogram och riktlinjer för resor i tjänsten i 
Lindesberg kommun.  

Resor med egen bil i tjänsten är en del av Lindesberg kommuns 
klimatpåverkan. Om medarbetare tar en personalbil som är miljöbil minskar 
klimatpåverkan.  



   
 

 2 (2)  

 
Idag har ca 60 kommuner och kommunägda bolag avtal med företaget 
miljöbilscentralen i Sverige AB (MBC). I Örebro län har Kumla, Laxå, Hallsberg 
och Lekeberg avtal med MBC om personalbil. Att erbjuda personalbil är 
kostnadsneutralt för kommunen. MBC sköter i stort sett all administration, 
har kontakt med den anställda, upprättar kalkyler, tar fram 
informationsmaterial med mera. 

 
 
 
 
Henrik Arenvang 
Kommundirektör 
 
 
För åtgärd: 

Kommundirektör 
Personalchef 
Upphandlare 
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 Kommunledninskontoret 
Henrik Arenvang 
 0581-810 34 
henrik.arenvang@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 
 

Svar på medborgarförslag om att spola is för skridskoåkning på 

Björkhagaskolan 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen besluta 
 medborgarförslaget avslås med hänvisning till att elever i grundskolan kan 

använda någon av de tre ishallarna som idag finns i kommunen för 

skridskoåkning i samband idrottsundervisningen, samt att allmänheten hänvisas 

till de tider som för allmänhetens åkning. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare föreslår att det spolas en isbana för skridskoåkning på 
skolgården vid Björkhagaskolan. 
I Lindesbergs kommun finns även tre ishallar som kommunens elever har tillgång 

till. Dessa finns i Guldsmedshyttan, Lindesberg och Fellingsbro. Ishallarna 

disponeras av kommunen 8.00 – 16.00 samtliga vardagar från vecka 34 i 

Lindesberg och från vecka 38 i Guldsmedshyttan och i Fellingsbro. 

Samhällsbyggnad Bergslagen har undersökt möjligheterna och konsekvenser att 

spola is andra platser i kommunen och särskilt vid den plats som efterfrågas i 

medborgarförslaget. 

Medborgarförslag syftar till att spola is på multiarnenan vid Björkhagaskolan i 

Lindesberg. 

Multiarnena är inhängnad med staket och det kommer innebär problem att snöröja 

isen om nederbörd kommer. Det finns ingen plats att lägga snövallarna på när det 

ska plogas. 

En uppspolning kostar cirka 5 tusen kronor, sedan beror det helt och hållet på hur 

många gånger isen måste spolas en vinter. Tidigare år har milda vintrar inneburit 

att isen smält och uppspolningen måste göras om. 

Ska samtliga grundskolor ha tillgång till en isbana i anslutning till skolan eller 

enbart Björkhagaskolan? Det blir då frågor till Barn och utbildningsförvaltningen 

gällande tillgänglighet och finansiering i kostnader. 

Henrik Arenvang 
Kommundirektör 

För kännedom: 

Förslagsställaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag om att spola is för skridskoåkning på Björkhagaskolan 





  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-09-14  KS 2019/168 

 Kommunledningskontoret 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba-birgitta.jansson@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Motion från Inger Griberg (MP) om att upprätta en 

koldioxidbudget för Lindesbergs kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 Motionen besvaras med Linde Energi AB:s hållbarhetsrapport som 

anses uppfylla motionens intentioner.  
 

Ärendebeskrivning 

Inger Griberg (MP) har inkommit med en motion där hon föreslår kommunen 
upprätta en koldioxidbudget för att begränsa den globala uppvärmningen till 
1,5-2 grader. 

Linde energis vision är: ”Att vara en viktig aktör i Bergslagen som bidrar till 
konkurrenskraft och livskvalitet genom smarta och hållbara energilösningar”. 
Under 2019 har de utvecklat och prioriterat deras hållbarhetsfrågor genom 
att sätta nya nyckel-tal på deras hållbarhetsaktiviteter och området ett 
hållbart samhälle. De arbetar mot målet att ytterligare minska våra fossila 
utsläpp för värmeverksamheten, som idag är 99 procent fossilfri. 

Linde energis största fokus ligger på klimatet och en strävan att bli fossilfria 
genom att fokusera på nyckelområden som att använda återvunner värme, en 
bränsemix av biobränslen för produktion, drifteffektivitet, minska 
miljöpåverkan, hälsa och säkerhet samt öppenhet. De har därför integrerat 
hela organisationen i deras hållbarhetsarbete, i syfte att skapa bättre 
möjligheter att bli och vara engagerade tillsammans. Deras vision, 
arbetsmiljöpolicy och hålbarhetspolicy är att arbeta hållbart, genom att 
investrea i mordern teknik och stabila och miljösäkra processer.  

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör  Handläggare 

Bilagor: 

 Motion från Inger Griberg (MP) om att upprätta en koldioxidbudget för 
Lindesbergs kommun 
Hållbarhetsrapport 2019 Linde Energi AB 
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Intressenters	engagemang
Vi är lyhörda och öppna för våra intressen-
ters tankar, åsikter, argument och enga- 
gemang. Att lyssna och ta in vår omvärld hjäl-
per oss att bli ännu bättre.

Våra intressenter är helt enkelt vår omvärld, 
exempelvis kunder, medarbetare, ägare,  
kommuninvånare,  leverantörer, myndigheter, 
universitet och skolor  samt bransch- och in-
tresseorganisationer. 

Vi kommunicerar dagligen med våra intres-
senter i olika kanaler. Det kan handla om allt 
från kunddialog via telefon eller upphand-
ling av en ny leverantör, till studiebesök av 
en skolklass, styrelsemöte eller månadsmöte 
med våra medarbetare. 

Förutom den dagliga kontakten möter vi våra 
intressenter genom mer riktade undersök-
ningar och dialoger.  

Under 2019 genomförde vi dels en kundnöjd-
hetsundersökning (NKI) och en medarbetar-
undersökning (NMI). Dessa riktade insatser 
genomförs vartannat år. 

Kunders och medarbetares synpunkter är 
nämligen enormt viktiga i vårt utvecklings- 
och förbättringsarbete. 

Sammantaget uppfattas och associeras  
Linde energi med beskrivningar som:  
”fungerar bra”, ”är lokala” och ”miljövänliga” i 
dessa undersökningar. Synen är samstämmig 
hos både kunder och medarbetare. 

Ett praktiskt exempel på hur vi involverar våra 
intressenter är den interna Hållbarhetsdag 
som genomfördes hösten 2019. 

Med en gästföreläsare, workshop, framtids-
spaning och allmänna diskussioner tog vi  
pulsen på vad våra medarbetare associerar  
med hållbarhet. 
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Hållbarhetsdag

Säkrare förare
Under våren genomgick alla medarbetare utbildningen ”Bil i tjänsten” på Trafikcenter i  
Kumla. En heldag där vi fick testa att framföra våra arbetsfordon på olika underlag, både  
vått och torrt. Nu är vi ännu fler och mer trafikmedvetna förare på Linde energi!

Höstens medarbetardag gick helt i hållbar-
hetens tecken. Vi startade med att höra  
Rebecka Carlsson föreläsa om exponenti-
ell tech och hållbarhet, där vi tog oss från  
”världens viktigaste to-do-lista” via de vikti-
gaste tekniska innovationerna till utmanande  
affärsmodeller och en konkret priolista. 

Därefter följde workshop på temat ”Linde  
energi år 2025”. I mindre grupper diskutera-
des Linde energis roll ur ett framtidsperspek-
tiv, vilket fick medarbetarna att gå utanför 
den dagliga verksamheten och tänka stort.



Ekologisk	hållbarhet

Det vi på  Linde energi gör är bra på riktigt. Vår verksamhet bidrar till en bättre miljö  
genom hållbara och smarta energilösningar. Ett sätt att visa vårt bidrag till en bättre miljö är 
det klimatbokslut vi tar fram varje år. 

Tillsammans med våra kunder har vi bidragit till att minska koldioxidutsläppen på jorden 
med 30 700 ton CO2e under 2019. Det motsvarar nästan 1 920 bilresor* tur och retur mellan  
Lindesberg och Örebro, beräknat enligt Naturvårdsverkets verktyg.

Anledningen till de positiva siffrorna är den smarta och hållbara produktionen av el,  
värme, kyla och ånga, som ersätter mer klimatpåverkande alternativ. Vår elproduktion är 100  
procent förnybar tack vare vattenkraften och vår fjärrvärme består av 90 procent spillvärme. 

Så	beräknas	klimatbokslutet
Klimatbokslutet redovisas enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) som 
presenteras i tre grupper, Scope 1-3. Scope 1 visar direkta utsläpp från den 
egna verksamheten, till exempel utsläpp från skorstenar. Scope 2 visar indirek-
ta utsläpp från köpt energi. Dessa utsläpp är lika med noll, då vi tog ett strate-
giskt beslut att endast köpa in förnybar energi (besparing  2019 = 2 300 ton). 
Scope 3 visar övriga indirekta utsläpp som företaget orsakar, exempelvis utsläpp från våra  
underleverantörer. I gruppen ”Undvikna utsläpp” redovisas de utsläpp som undviks tack vara 
de produkter och tjänster som bolaget levererar och som jämför mot alternativa energikällor.
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Koldioxidekvivalenter
Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn 
till att olika växthusgaser har olika mycket påverkan på växthuseffekten och den 
globala uppvärmningen. Måttet koldioxidekvivalenter för en växthusgas anger hur 
mycket fossil koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan på klimatet. 

Kundens	utsläpp
Vår individuella konsumtion är nu uppe i cirka nio ton koldioxid per person och år 
i Sverige. Vi måste ner till under två ton för att klara klimatmålen (Naturvårdsverket). 
Nästan två tredjedelar av utsläppen kommer från hushållens konsumtion och en tredjedel 
kommer från offentlig konsumtion och investeringar, till exempel investeringar i byggnader, 
maskiner, boskap och värdeföremål.

För att nå målen måste alla som bor och verkar i Bergslagen med omnejd engagera sig. Vår roll 
på Linde energi är att sprida information och göra det enkelt för våra kunder att göra hållbara 
val genom att erbjuda smarta och hållbara energilösningar, som exempelvis laddning av elbilar 
och nyckelfärdiga solcellslösningar.

* Beräknat på en bensindriven bil med en bränsleförbrukning om 0,6 l/mil och att körsträckan är 8 mil tur och retur. 

2019 förbrukades 46 427 kg avfall i Linde energis  
verksamhet, varav 97 % återvanns.
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Ekonomisk	hållbarhet

Linde energi ägs till 100 procent av Lindes-
bergs kommun. Att vi står för trygga och säkra 
leveranser och konkurrenskraftiga priser är 
en stor del i arbetet med att leva upp till vår 
vision. 

Vi har lägst elnätspriser och näst lägst fjärr- 
värmepriser, vid jämförelse av typkunder 
med våra konkurrenter i Örebro län.

Bolagets ekonomiska resultat efter finans 
blev 46,0 miljoner, vilket är det bästa resul-
tatet i Linde energis historia. Huvudorsaken 
till det goda resultatet är stabil driftsituation, 
god kostnadskontroll och tillväxt i alla verk-
samheter.

I ägardirektivet från Lindesbergs kommun via 
Linde Stadshus AB anges en förväntad eko-
nomisk avkastning på eget kapital på minst 
10 procent samt en soliditet överstigande 40 
procent.

Med det ekonomiska utfallet för 2019 upp-
fyller Linde energi de aktuella ägarkraven. Ett 
koncernbidrag på 10,9 miljoner kronor samt 
en utdelning om 5,8 miljoner kronor överförs 
till ägarbolaget Linde Stadshus AB.

”... det bästa resultatet i 
Linde energis historia.”

För varje solcellsanläggning vi säljer, skänker 
vi 500 kronor till GIVEWATTS. 

Mer än 1 miljard människor saknar till-
gång till elektricitet och är beroende 
av fotogen, ved och träkol för ljus och  
värme. GIVEWATTS, en ideell förening som 
grundades i Sverige 2010, vision är att utrota 
energifattigdom i världen. 

GIVEWATTS levererar rena energilös-
ningar till hushåll som saknar tillgång 
till el, exempelvis solenergilampor som  
bland annat underlättar läxläsning. 

Investeringar 2019
- Affärsområde El: 35,3 miljoner kronor
- Affärsområde Värme: 9,9 miljoner kronor
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Social	hållbarhet
Kunderna	i	fokus
Det var mer eller mindre rusning och orga-
niserat kaos när omkring tusen personer 
tog chansen att besöka den traditionsenliga 
kundkvällen på Linde energis huvudkontor 
i Lindesberg. Kanske var en bidragande or-
sak att vår uppskattade trohetsbonus firade  
10-års jubileum.

Under kvällen fick besökarna chansen att stäl-
la frågor till våra experter inom elnät, elhan-
del, fjärrvärme, solceller, elbilar, betalningar 
och framtida energilösningar. Dessutom an-
ordnades guidade turer i värme- och ångcen-
tralen och vi tog tillfället i akt att visa upp vår 
helt nya HVO-tank – den första biodieseltan-
ken i Lindesberg.

Trohetsbonusen som alla elhandelskunder får 
har tidigare utgjorts av bland annat tavlor och 
praktiska vardagssaker som en hållbar tygväs-
ka, i samarbete med de lokala konstnärerna 
Ted Ström, Thomas Rydén och Pernilla Eriks-
son. 2019, när trohetsbonusen firade 10-års
jubileum, var det en praktisk kylväska.

Lokalt	engagemang
Linde energi vill vara en drivkraft i Bergslagen 
och bidra till värdefulla samarbeten, goda re-
lationer, en aktiv livsstil och ett öppnare sam-
hälle.

Ett sätt att uppfylla denna vision är sponsring.
Vi sponsrar inom områdena idrott, kultur, 
miljö och samhälle. Vi eftersträvar hållbarhet, 
jämställdhet, likabehandling och sunda vär-
deringar.

Vi vill stödja aktiviteter och verksamheter 
främst i de områden där vi bedriver verksam-
het samt i närliggande områden. 

Under 2019 sponsrade vi bland annat: LIF 
Lindesberg, Manskören Harmoni, Stadra te-
ater, IFK Lindesberg, Frövi dansgille, Gulds-
medshytte SK, Stråssa GF, Nitro/Nora Bandy, 
Frövi judo, Linde Volley och Lindesbergs Hem-
bygdsförening.

Nöjda	kunder	och	medarbetare
Bra, lokalt, personliga, pålitligt, lysande, hängivna, kompetenta, miljövänliga och kundnära är 
bara några av de fina kommentarer vi fick i kundundersökningen (NKI) som genomfördes av 
Supportföretaget. 

Ett index på 80,67 (skala 0-100) ger ett MVG i betyg och visar att vi på Linde energi utifrån pa-
rametrar som spontan uppfattning, tillgänglighet, bemötande och prisvärdhet levererar enligt 
kundernas krav, önskemål och förväntningar.

Även resultatet i nöjd-medarbetar-undersökningen (NMI) pekar på ett av de bästa betygen i 
energibranschen. Index 83,25 (skala 0-100) visar med kraft på att medarbetarna i mycket hög 
utsträckning är nöjda och trivs på jobbet.

Argument som ytterligare stärker bilden av en arbetsplats med bra personalpolitik och medar-
betare som trivs och mår bra är en frisknärvaro på drygt 99 procent och att endast fyra olyckor 
med sjukfrånvaro registrerats under året.

”Jag är väldigt förtjust i 
Linde energi, jag tycker 
de gör ett toppenjobb”

- Nöjd kund





Nominerade	till	Miljöstrategipriset

Linde energi stod, tillsammans med betydligt namnkunnigare nationella
och multinationella storbolag, nominerat till Miljöstrategipriset – ett pris
som delas ut av tidningen Miljö & Utveckling och som ska premiera en
tydlig hållbarhetsstrategi. Tyvärr kammade vi inte hem vinsten, men vi är
stolta och ödmjuka inför att nämnas i sammanhanget.

Ett av de mest efterlängtade besluten klubbades 2019. Det står äntligen klart att 
Lindesberg och Torphyttan blir platsen för Örebro läns största markförlagda sol-
park. Investeringen belönades med 20 procent investeringsstöd från Klimatklivet.

Solparken, som fått namnet Solhagen i Torphyttan, är ett viktigt steg i vår hållbarhets- 
resa, där vi arbetar långsiktigt och medvetet med att öka vår produktion 
av förnybar el. Dessutom är solparken ett steg i helt rätt riktning för att
Linde energi ska kunna fortsätta bidra till att bygga ett Bergslagen för fram-
tiden och nå det nationella målet om ett fossilfritt Sverige år 2030.

Solhagen i Torphyttan kommer att vara belägen invid riksväg 50 i höjd med Torphyttan, 
i utkanten av Lindesberg, och täcka en markyta på knappt en hektar,  
vilket ungefär motsvarar ytan av en fotbollsplan. När solparken tas i drift till som-
maren 2020 räknar Linde energi med att den kan producera  500 000 kilowattim-
mar hållbar el per år. Det räcker för att förse 100 typhushåll med hushållsel varje år.

När Linde energi började elektrifiera områ-
det runt Lindesberg för drygt 100 år sedan 
byggdes ledningsnätet med stolpar som i 
många fall var behandlade med kreosot. 

Fram tills idag har många stolpledningar  
ersatts med jordkabel, men på några ställ-
en passar det fortfarande att bygga luftbur-
na stolpledningar. Därför har vi under året 
gjort en hållbar investering genom att er-
sätta gamla kreosotstolpar med nya giftfria  
WOPAS-stolpar på en 11 kilometer lång 
sträcka mellan Lindesberg och Pikaboda.

WOPAS-stolparna består av cirka 85 pro-
cent förnybart material, och 15 procent 
polyeten som är återvunnen till två tred-
jedelar – och som dessutom går att åter- 
vinna på nytt. Svårslaget i en livscykelanalys!

Hållbart	regionsamarbete	säkrar	akutsjukvården

I augusti 2019 stod det klart att Linde energi och Region Örebro län tillsammans  
investerar i en ny reningsanläggning som ska förse Lindesbergs lasarett med 
dricksvatten och kyla. Det nya så kallade filterhuset förses bland annat med moderna 
och effektiva sandfilter.

Den långsiktigt hållbara investeringen gör stor miljönytta och säkerställer 
att akutsjukvården fungerar även om den kommunala vattenförsörjningen 
skulle störas, exempelvis genom försämrad vattenkvalitet.
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2020-09-15  KS 2020/154 

 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Motion från Markus Lundin (KD) Sanna Jansson (L) och Pär-Ove 

Lindqvist (M) om badplats på Loppholmarna 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Markus Lundin (KD), Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist (M) har 
inkommit med ett förslag om att anlägga en badplats på Loppholmarna i 
Lindesberg. Liknande förslag om badplats på Loppholmarna har hanterats 
flertalet gånger de senaste åren.  
 
År 2018 uppdrog kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen att kostnadsberäkna anläggning av badplats vid Loppholmen i 
enlighet med tillståndet från Mark- och miljödomstolen. I början av 2020 
redovisade Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kostnader för anläggande 
av badplats på Loppholmarna. Muddring och bottensand 5,5 miljoner kronor 
och anläggande av en pir 800 000 kronor. Till detta tillkommer 
driftskostnader.  
 

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

 

Konsekvenser 

Antagande av denna motion skulle innebära en kostnad på minst 6,3 miljoner 
kronor. 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Markus Lundin (KD) 
Sanna Jansson (L) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 

Bilagor: 

Motion om badplats på Loppholmarna 
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 Kommunledningskontoret 
Anette Persson 
 0581-810 32 
anette.persson@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Uppföljning och analys 2020 augusti 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger månadsuppföljningen 
för augusti 2020 till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det ska ske en 
enklare ekonomisk avstämning efter februari, maj, juli och augusti from 2020. 
Efter mars månad så ska det ske en uppföljning med en prognos, men utifrån 
rådande omständigheter gällande Corona och de konsekvenser som det 
innebär, så finns det ingen prognos med efter april månad. Det är svårt att 
veta hur ekonomin kommer att påverkas genom exempelvis sjukfrånvaro, 
skatteintäkter, statliga medel m.m. Prognos och kommentarer till överskott 
och underskott kommer till delårsboklsutet per sista augusti 2020. Då 
kommer djupare analyser och uppföljning göras. 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Handläggare 
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 Socialförvaltningen 
Madde Gustavsson 
 0581-816 26 
mladenka.gustafsson@lindesberg.se 
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711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
 

Uppföljning och analys 2020 Socialnämndens budgetunderskott 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tacka socialchefen för redovisningen och lägga 
den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen uppdrog till socialnämnden att vid kommunstyrelsens 
sammanträde i september redovisa hur socialnämnden arbetar med 
underskottet samt ge förslag på hur man får ner kostnader. 

 

Henrik Arenvang Madde Gustavsson 
Kommundirektör Handläggare 

Bilagor: 

Protokollsutdrag KS § 102/20, augusti 2020  
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 Kommunledningskontoret 
Gunilla Sandgren 
0581-817 17 
gunilla.sandgren@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Skattesats 2021 - Utdebitering 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Utdebiteringen för år 2021 fastställs till 22:30 per skattekrona. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2020 fastställdes av 
kommunfullmäktige den 2019-10-21 till 22:30 kronor per skattekrona. 

Förslaget innebär oförändrad skattesats år 2021. 

Gunilla Sandgren 
Ekonomichef 

För åtgärd: 

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

Syn- och hörselinstruktör i Lindesbergs kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till socialnämnden för att 
utreda om det finns ett behov av att införa en syn- och hörselinstruktör i 
Lindesbergs kommun.  

Ärendebeskrivning 

Våren 2020 inkom en begäran från Synskadades riksförbund i Örebro län om 
att Lindesbergs kommun snarast skulle utreda möjligheterna att införa en 
funktion som syn- och hörselinstruktör. I försa hand en heltidstjänst, i annat 
fall deltid. På många ställen i landet kombineras sådana tjänster med annat 
socialt och förebyggande arbete.  

Synskadades Riksförbund vill att kommunen förbättrar det förebyggande 
stödet till syn- och hörselskadade. Genom att satsa på en syn- och 
hörselinstruktör kan kommunen spara resurser och samtidigt värna om 
invånare med syn- och hörselnedsättningar.  

Syn- och hörselinstruktörer finns idag i vissa kommuner. Deras uppgift är att 
ge syn- och hörselskadade sakkunnigt stöd och träning för att klara vardagen 
på egen hand i hemmet och närmiljön. Denna hjälp till självhjälp ger individen 
ökad trygghet och minskar riskerna för isolering och ohälsa.  

Syn- och hörselinstruktörernas förebyggande arbete är en social investering 
för framtiden. Syn- och hörselnedsättningar är mycket vanliga bland äldre och 
antalet personer över 80 år väntas öka kraftigt de närmaste tio åren. En 
hemtjänsttimme mindre per dag för en enda person innebär att kommunen 
sparar 190 000 kronor på ett år.  

Enligt Socialtjänstlagen är det kommunens skyldighet att värna om syn- och 
hörselskadades rätt att leva som andra. Synskadades Riksförbund efterlyser 
därför en dialog om hur det förebyggande arbetet kan tryggas. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Socialnämnden 

Bilagor: 

Info syn- och hörselinstruktör i kommuner KS 2020/220–1 



    KS 2020/220-1 
   
Uttalande  
 
Till kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun 

Satsa på syn- och hörselinstruktör 
- en lönsam investering för kommunen 
 
Synskadades Riksförbund vill att kommunen förbättrar det förebyggande 
stödet till syn- och hörselskadade. Genom att satsa på en syn- och 
hörselinstruktör kan kommunen spara resurser och samtidigt värna om 
invånare med syn- och hörselnedsättningar.  
 
Syn- och hörselinstruktörer finns idag i vissa kommuner. Deras uppgift är 
att ge syn- och hörselskadade sakkunnigt stöd och träning för att klara 
vardagen på egen hand i hemmet och närmiljön. Denna hjälp till 
självhjälp ger individen ökad trygghet och minskar riskerna för isolering 
och ohälsa.  
 
Syn- och hörselinstruktörernas förebyggande arbete är en social 
investering för framtiden. Syn- och hörselnedsättningar är mycket vanliga 
bland äldre och antalet personer över 80 år väntas öka kraftigt de 
närmaste tio åren.  
En hemtjänsttimme mindre per dag för en enda person innebär att 
kommunen sparar 190 000 kronor på ett år.   
 
Enligt Socialtjänstlagen är det kommunens skyldighet att värna om syn- 
och hörselskadades rätt att leva som andra. Synskadades Riksförbund 
efterlyser därför en dialog om hur det förebyggande arbetet kan tryggas.  
 
Vi vill att kommunen snarast utreder möjligheterna att införa en funktion 
som syn- och hörselinstruktör. I första hand en heltidstjänst, i annat fall 
på deltid. På många ställen i landet kombineras sådana tjänster med 
annat socialt och förebyggande arbete.  
 
 
Uttalandet antaget vid årsmöte i Synskadades riksförbund Örebro län  
Örebro 2020-04-25 
 



Vad gör en syn- och hörselinstruktör 

De viktigaste arbetsuppgifterna är att stötta och motivera syn- och 
hörselskadade genom bland annat: 

 att träna de dagliga sysslorna i och kring hemmet, 

 att träna användning av syn- och hörhjälpmedel, 

 att träna orientering i hemmet och i närmiljön, 

 att ge råd om och genomföra anpassningar i hemmiljön, 

 att förebygga risk för olyckor, särskilt fallolyckor, 

 att vara behjälplig i kontakt med öronläkare, hörcentral, 
ögonläkare och syncentral,  

 att informera, utbilda och ge råd till personal i hemtjänsten och 
särskilda boenden 

 att arbeta uppsökande och förebygga problem och ohälsa i 
målgruppen 
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 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och utskottet för stöd 

och strategi 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar sammanträdestider för kommunstyrelsen och 
utskottet för stöd och strategi 2021.  

Ärendebeskrivning 

Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2021 för 
kommunstyrelsen och utskottet för stöd och strategi. 

Hänsyn har tagits till Regionfullmäktige och Regionstyrelsens 
sammanträdesdagar samt sportlov, påsklov och höstlov.  

 Kommunstyrelsen Utskottet för stöd och strategi 

Jan 27 januari (onsdag) 19 januari 

Feb 16 februari  

Mar 30 mars 9 mars 

Apr 20 april 27 april 

Maj 18 maj  

Jun 15 juni 1 juni 

Jul   

Aug   

Sep 14 september 6 september (måndag) 

Okt 19 oktober 4 oktober (måndag) 

Nov 16 november 8 november (måndag) 

Dec 14 december 8 december (onsdag) 

  

Kommunstyrelsen ska besluta om årshjul för planering och uppföljning 2020. 
I samban med det ska kommunstyrelsen även besluta om följande datum.  

Analysdag 17 mars  

Planeringsförutsättningar 24 mars  

Budgetseminarium  4 maj  
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Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 

För kännedom: 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, tillväxtnämnden och utskottet 
för stöd och strategi 
Tillväxtförvaltningen 
Kommunledningskontoret för stöd och strategi 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 2020 

kvartal 1  

Förslag till beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2020 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera 
detta till IVO. 

Kommunerna rapporterar kvartalsvis. 

Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut 
ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift 
hos förvaltningsrätten. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Socialnämnden 

Bilagor: 

Redovisning Ej verkställda beslut 
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Socialnämnden  2020-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §69/20   Dnr: SN 2020/40 

 

Sammanställning ej verkställda beslut 2020 kvartal 1  
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att sammanställningen avseende ej 
verkställda beslut kvartal 1 år 2020 delges kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till IVO. Kommunerna 
rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har 
fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan 
myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att sammanställningen avseende ej 
verkställda beslut kvartal 1 år 2020 delges kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. 

_____ 
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Ej verkställda beslut - Kvartal 1 2020 (Socialnämnd)

Område Ej verkställda beslut Män
Q1

Kvinnor
Q1

Antal
Q1

Antal
Q4
2019

Antal
Q3
2019

Antal
Q2
2019

Antal
Q1
2019

Kommentar

Funktionsstöd Avlösare (LSS) 0 0 0 0 0 0 1

Bostad med särskild service
(LSS)

1 1 2 0 1 2 5

Daglig verksamhet (LSS) 0 0 0 1 2 2 1

Dagverksamhet (SoL) 0 0 0 0 0 0 0

Kontaktperson (LSS) 1 4 5 6 10 11 7

Ledsagare (LSS) 0 0 0 0 0 0 1

Stödfamilj (LSS) 0 1 1 1 1 2 1

Återrapporterade ärenden, som
blivit inrapporterade även
föregående kvartal

1 4 5 4 4 6 8

Beslut verkställda/avslutade inom
kvartalet

1 2 3 3 10 5 5

Korttidstillsyn för skolungdom
över 12 år (LSS)

0 0 0 0 0 0 0

Korttidsboende (LSS) 1 0 1 0 0 0 0

Individ och
familjeomsorg

Boendestöd 0 0 0 0 0 0

Ekonomiskt bistånd 2 2 4 2 1 1 1

Familjehemsplaceringar 0 0 0 0 0 0 0

Kontaktfamilj 0 0 0 0 0 1 1

Kontaktperson 1 0 1 0 0 2 1

Kontaktperson psykiatri 0 0 0 0 0 0 0

Övriga insatser 0 0 0 1 0 0 0

Återrapporterade ärenden, som
blivit inrapporterade även
föregående kvartal

0 0 0 0 0 1 1

Beslut verkställda/avslutade inom
kvartalet

0 1 1 0 2 0 1

Avslutade utan verkställighet 0 0 0 1 1 0 2

Vård och
omsorg

Dagverksamhet 0 0 0 0 0 0 0

Gruppboende 1 3 4 3 2 0 0

Korttidsboende 0 0 0 0 0 0 0

Vårdboende 0 4 4 5 3 0 0

Återrapporterade ärenden, som
blivit inrapporterade även
föregående kvartal

1 0 1 0 0 0 0

Beslut verkställda/avslutade inom
kvartalet

2 6 8 5 1 0 0

Hemtjänst 0 0 0 0 0 0 0

Trygghetslarm 1 0 1 0 0 1 0

Växelvård 3 1 4 1 0 0 0

sida 1 av 1 (2020-04-08)
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 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
 

Avgränsningssamråd om planerad täkt av berg Allmänningebo 

1:41 

Förslag till beslut 

Yttrandena från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen daterat 2020-08-
28 och Nerikes Brandkår daterat 2020-09-23 är Lindesbergs kommuns svar 
på samrådet. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av Sibelco Nordic AB inkom GeoPro AB den 26 augusti med en 
samrådsförfrågan för fortsatt bergtäkt av Allmänningebo 1:41. Den inkomna 
handlingen med bilagd fastighetskarta visar verksamhets och 
brytningsområde för fortsatt bergtäkt inom rubricerad fastighet. Bilagd karta 
visar nuvarande och planerat verksamhetsområde som även innefattar bland 
annat upplag, fabriksområde med byggnader, interna transportvägar med 
mera.  

Verksamheten kan enligt 6 § pkt 2b miljöbedömningsförordningen antas 
medföra betydande miljöpåverkan, vilket medför att innehållet i handlingarna 
utgör underlag för avgränsningssamråd. 

Sibelco Nordic AB önskar ett avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Örebro 
län och Lindesbergs kommun. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Örebro läns slutliga ställningstagande om täkttillstånd föregås av prövning 
enligt miljöbalken. 

Lindesbergs kommun ombad Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen och 
Nerikes Brandkår att lämna synpunkter avseende avgränsningssamråd om 
planerad täkt av berg Allmäningebo 1:41. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Registrator 

För kännedom: 

Sibelco Nordic AB  
GeoPro AB 

Bilagor: 

KS 2020/193–1 Information med underlag för avgränsningssamråd om 
planerad täkt av berg Allmänningebo 1:41 
KS 2020/193–2 Yttrande samhällsbyggnadsförvaltningen 
avgränsningssamråd bergtäkt Allmänningebo 1:41 
KS 2020/193–3 Yttrande Avgränsningssamråd om planerad täkt av berg 
Allmänningebo 1:41 




