
KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde medKommunfullmäktige,måndag den 27
april 2020, kl 17:00. Lindeskolans aula. Allmänhet och media uppmuntras till att lyssna
på mötet via webbradiosändningenistället för att delta i lokalen. Detta för att minska
smittspridning av covid-19.

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. Enligt
överenskommelse med samtliga gruppledare deltar endast 31 ledamöter istället för 45.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!

Arnold Bengtsson (S) Anna Lundström

Ordförande Sekreterare
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LINDESBERGS KOMMUN 2020-04-07 
Revisorerna 

    

   Till 
   Fullmäktige i Lindesbergs kommun 
   organisationsnummer 212000-2015 

 
 
Revisionsberättelse för år 2019 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i nämnder 
och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens bolag. 

Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och rikt-
linjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns 
en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige av hur de fullgjort 
uppdraget. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksam-
het och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvars-
prövning. Granskningsinsatserna har prioriterats utifrån en bedömning av väsentlighet 
och risk. 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens 
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen kan med 
fördel utveckla inkluderingen av koncernbolagen i förvaltningsberättelsen. Kommunen 
lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i 
budget 2019.  

Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
verksamhetsmålen i budget 2019. 

Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade målupp-
fyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Nämndernas samlade underskott uppgår till -23,9 mnkr. Största avvikelsen återfinns hos 
barn- och utbildningsnämnden som har ett resultat på -14,5 mnkr. Socialnämnden upp-
visar ett resultat på -6,0 mnkr, kommunstyrelsen -2,4 mnkr och samhällsbyggnads-
nämnden Bergslagens resultat är -1,0 mnkr. Revisorerna ser med oro på detta, under-
skottet behöver åtgärdas, och vi kommer därför nogsamt att följa den ekonomiska 
utvecklingen under 2020. 
 
 

KS 2020/118-1



 

 

Måluppfyllelsen av inriktningsmålen anser vi, i likhet med föregående år, som svag. Inget 
av de fastställda målen är uppfyllda. Vi förutsätter att åtgärder vidtas för ökad mål-
uppfyllelse. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnderna samt 
enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2019 godkänns. 

 

Lindesbergs kommun, 2020-04-07 

 

 

Ulla-Britt Norgren Gunilla Carlsson Birgitta Asp-Ericsson 
Ordförande  Vice ordförande Ledamot 

 

 

Lars-Åke Dammström  Anders Larsson Roland Rohde  

Ledamot  Ledamot  Ledamot 
 
 
 
 

Roger Sandberg 

Ledamot 

 

 
 
  



 

 

Bilagor: 
 
1. Revisorernas redogörelse för 2019 

2. De sakkunnigas revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2019 

3. Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna. 
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2020-02-19  KS 2020/33 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Årsredovisning 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Årsredovisningen för år 2019 antas 

• Årets resultat 34 523 486:95 kronor - överskott – förs till det egna 
kapitalet samt verksamheterna vatten och avlopp samt renhållning 
regleras mot respektive balansräkningsenhet enligt nedan: 

448 715:17 kronor tas i anspråk ur balansräkningsenheten för vatten 
och avlopp, 

3 309 551:17 kronor förs till balansräkningsenheten för renhållning. 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret överlämnar årsredovisningen för 2019 till 
kommunstyrelsen. 

Kommunens resultat uppgår till 34 523 486:95 kronor. I resultatet ingår 
resultaten för va-enheten med underskott på 448 715:17 kronor och 
överskott för renhållningsenheten med 3 309 551:17 kronor. 

Information om det ekonomiska resultatet och nämndernas resultat 2019 har 
lämnats vid kommunstyrelsens beredande den 25 februari 2020. 

Årsredovisningen har fått en ny struktur med anledning av den nya 
redovisningslagen som trädde i kraft 2019-01-01. Då detta är det första året 
enligt den nya lagstiftningen så kommer vi att fortsätta anpassningen till 
lagstiftningen utifrån den praxis som utvecklas och dessutom anpassa 
delårsrapport och årsredovisningen efter vår nya styrmodell. 

Nämndernas verksamhetsberättelser kommer fortsättningsvis att redovisas 
som meddelande till såväl kommunstyrelsen som till kommunfullmäktige. 
Utskottens verksamhetsberättelser har antagits av kommunstyrelsen 

Gunilla Sandgren 
Ekonomichef 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 

För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 

Bilagor: 

Årsredovisning 2019. 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §33/20   Dnr: KS 2020/33 

 

Årsredovisning 2019 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Årsredovisningen för år 2019 antas 

 Årets resultat 34 523 486:95 kronor - överskott – förs till 
det egna kapitalet samt verksamheterna vatten och 
avlopp samt renhållning regleras mot respektive 
balansräkningsenhet enligt nedan: 

448 715:17 kronor tas i anspråk ur 
balansräkningsenheten för vatten och avlopp, 

3 309 551:17 kronor förs till balansräkningsenheten för 
renhållning. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret överlämnar årsredovisningen för 
2019 till kommunstyrelsen. 

Kommunens resultat uppgår till 34 523 486:95 kronor. I 
resultatet ingår resultaten för va-enheten med underskott på 
448 715:17 kronor och överskott för renhållningsenheten med 3 
309 551:17 kronor. 

Information om det ekonomiska resultatet och nämndernas 
resultat 2019 har lämnats vid kommunstyrelsens beredande 
den 25 februari 2020. 

Årsredovisningen har fått en ny struktur med anledning av den 
nya redovisningslagen som trädde i kraft 2019-01-01. Då detta 
är det första året enligt den nya lagstiftningen så kommer vi att 
fortsätta anpassningen till lagstiftningen utifrån den praxis som 
utvecklas och dessutom anpassa delårsrapport och 
årsredovisningen efter vår nya styrmodell. 

Nämndernas verksamhetsberättelser kommer fortsättningsvis 
att redovisas som meddelande till såväl kommunstyrelsen som 
till kommunfullmäktige. Utskottens verksamhetsberättelser har 
antagits av kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Årsredovisningen för år 2019 antas 

 Årets resultat 34 523 486:95 kronor - överskott – förs till 
det egna kapitalet samt verksamheterna vatten och 
avlopp samt renhållning regleras mot respektive 
balansräkningsenhet enligt nedan: 

448 715:17 kronor tas i anspråk ur 
balansräkningsenheten för vatten och avlopp, 

3 309 551:17 kronor förs till balansräkningsenheten för 
renhållning. 

_____ 

 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
 
För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §33/20   Dnr: KS 2020/33 

 

Årsredovisning 2019 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Årsredovisningen för år 2019 antas 

 Årets resultat 34 523 486:95 kronor - överskott – förs till 
det egna kapitalet samt verksamheterna vatten och 
avlopp samt renhållning regleras mot respektive 
balansräkningsenhet enligt nedan: 

448 715:17 kronor tas i anspråk ur 
balansräkningsenheten för vatten och avlopp, 

3 309 551:17 kronor förs till balansräkningsenheten för 
renhållning. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret överlämnar årsredovisningen för 
2019 till kommunstyrelsen. 

Kommunens resultat uppgår till 34 523 486:95 kronor. I 
resultatet ingår resultaten för va-enheten med underskott på 
448 715:17 kronor och överskott för renhållningsenheten med 3 
309 551:17 kronor. 

Information om det ekonomiska resultatet och nämndernas 
resultat 2019 har lämnats vid kommunstyrelsens beredande 
den 25 februari 2020. 

Årsredovisningen har fått en ny struktur med anledning av den 
nya redovisningslagen som trädde i kraft 2019-01-01. Då detta 
är det första året enligt den nya lagstiftningen så kommer vi att 
fortsätta anpassningen till lagstiftningen utifrån den praxis som 
utvecklas och dessutom anpassa delårsrapport och 
årsredovisningen efter vår nya styrmodell. 

Nämndernas verksamhetsberättelser kommer fortsättningsvis 
att redovisas som meddelande till såväl kommunstyrelsen som 
till kommunfullmäktige. Utskottens verksamhetsberättelser har 
antagits av kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Årsredovisningen för år 2019 antas 

 Årets resultat 34 523 486:95 kronor - överskott – förs till 
det egna kapitalet samt verksamheterna vatten och 
avlopp samt renhållning regleras mot respektive 
balansräkningsenhet enligt nedan: 

448 715:17 kronor tas i anspråk ur 
balansräkningsenheten för vatten och avlopp, 

3 309 551:17 kronor förs till balansräkningsenheten för 
renhållning. 

_____ 

 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
 
För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 

 

 

 



 

 

    

 

 

Årsredovisning 

2019 
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1 Inledning 

1.1 Detta är Lindesbergs kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fakta om Lindesberg 

Här  bor 23 588 personer på en yta av 

1 382,8 km² och är den tredje största 

kommunen i Örebro län 

De flesta av kommunens invånare bor i 

någon av våra största tätorter 

Lindesbergs styrkor 

Den vackra Bergslagsnaturen 

Varierad arbetsmarknad med stora och 

små arbetsgivare (privata och 

offentliga) 

Mycket goda möjligheter att utöva 

idrott och ”äventyrliga” 

utomhussporter 
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1.2 Majoritetsföreträdarnas kommentar 

Åter igen har ett år gått, där vi fortsatt vår resa med att utveckla Lindesbergs kommun. Det har varit 

ett annorlunda verksamhetsår, där vi gjorde justeringar för att ge förvaltningarna längre tid att jobba 

med besparingar. Tufft men nödvändigt! 

Vi har fortfarande förvaltningar som i sina verksamheter visar ett minusresultat. Tack vare lägre 

kostnader inom finansen klarar vi vårt resultatbra 2019.                                               

                                                       Vi har en budget i balans! 

Befolkningsmässigt ökade vi lite i kommunen ( +13 ), vilket är positivt men vi måste fortsätta med 

att få fler att stanna kvar i kommunen samtidigt som vi ska marknadsföra vår kommun för nya 

invånare. Det är ett måste för att vi ska kunna fortsätta utvecklas. 

Vi har bra kvalité på vård/ skola och omsorg men vi har utvecklingsbehov inom alla områden. 

Inom skolan är det fortfarande ökad måluppfyllelse som är och ska vara prioritet ett.  Tyvärr 

lyckades vi inte att uppfylla det. 

  Vård och omsorg står inför stora behov av kompetensförsörjning dom närmaste åren, här måste vi 

vara bra som arbetsgivare för att locka sökande till våra verksamheter. Heltidsresan är påbörjad som 

ett led i att kunna rekrytera inför framtiden. 

Den negativa företagsrankningen blev en överraskning som innebar att vårt arbete med att stärka 

företagsklimatet har inte fått den effekt vi önskat. Här måste arbetet intensifieras och utvecklas. 

 Våra bolag fortsätter lyfta vår kommun. Bergsparken blev klar för inflytning strax efter nyår, 

Gåsen blev färdigställt efter år av byråkrati, slut resultatet blev fantastiskt. Ambitionen att få igång 

byggnation av hyresrätter i Guldsmedshyttan/Storå och Fellingsbro är en utmaning som vi i 

politiken måste arbeta med, men intresset för nya lägenheter behöver växa för att detta ska bli 

verklighet.  

Lindes energi fortsätter med att bygga bort svagheter i ledningsnätet i sitt verksamhetsområde och 

investerar för morgondagens krav i anslutningar för mätning och laddning. Utsläpp av fossil 

koldioxid från värme har minskat med 86 % sedan 2010. 

Besök Linde har tagit över biografen, tillsammans med biogruppen har dom fortsatt sitt arbete, med 

att se till att vi kunnat se många bra filmer. Bolaget har även gått ur sina lokaler i Stripa. Badhuset 

genomgående upprustning av badbassängerna tog längre tid än planerat så en kompensation till de 

som löst årskort gjordes. 

  Investeringar som gjorts via Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB) i syfte att förbättra 

vägar, parker vatten och fritidssektorn är bla 

2,6 km ny beläggning på vägar, ogräs har bekämpats med hetvatten, lekplatser i Skottbackarna och 

Hällaboda är klara, Generationslekparken är invigd, Prästryggens camping har fått ett nytt 

servicehus. 

Gammelbo får sitt vatten från Ramsbergs vattenverk och Mårdshyttan har fått ett nytt reningsverk. 

Och Lindesbydammen är klar. 

Inom lokalvården har kemikalieförbrukningen minskat 36% från starten med kemikalifri städning. 
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Vi kommer fortsätta år efter år att utveckla vår kommun, den resan kan vi bara göra om vi tror på 

kommunen och är goda ambassadörer! 

 

Ett stort tack till alla medarbetare, förtroendevalda för det fina arbete som utförts under 2019. 

          

             Irja Gustafsson                                                 Jonas Kleber 

Kommunstyrelsens Ordförande                           Kommunstyrelsens Vice Ordförande 
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1.3 Årets verksamhet i korthet 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

                        

 

  

Fromhöstterminen2019 så erbjuds 

studenter på barn- och 

fritidsprogrammet visstidsanställning 

inom förskolan 

Under 2019 infördes en ny digital 

lärplattform ”Schoolsoft” på Lindeskolan. 

Målet är att underlätta och effektivisera 

för elever, lärare och vårdnadshavare att 

följa upp skolarbetet och att därigenom 

öka måluppfyllelsen. 
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1.4 Årets ekonomi i korthet 
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100 kr som betalas i skatt till Lindesberg kommun under 2019 användes så här: 
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 1,7 Mnkr för verksamhetsåret 2019. I 
tabellen nedan visas en översikt över verksamheten utveckling de senaste fem åren. 

Koncernen 

Koncernen 2019 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetens 
intäkter (Mnkr) 

661,6 701,4 504,1 712,1 633,3 

Verksamhetens 
kostnader (Mnkr) 

1978,4 1 987,2 1 727,5 1 866,2 1 641,7 

Årets resultat (Mnkr) 1,7 108,5 -16,6 87,8 112,3 

Soliditet (%) 24,71 24,3% 26% 25,5 % 24 % 

Soliditet inklusive 
pensionsförpliktelse 
(%) 

9,82 % 9,46 % 6,54 % 4,01% -0,45% 

Investeringar (netto) 
(Mnkr) 

358,3 630,7 342,5 150,7 167,6 

Självfinansieringsgrad 
(ggr) 

0,4 0,5 0,4 1,7 1,6 

Långfristig låneskuld 
(Mnkr) 

1 982,3 1 842,0 1 590,0 1 465,8 1 347,4 

Investeringar/ 
invånare (kr) 

15 190 26 752 14 505 6 347 7 113 

Kommunen 

Kommunen 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal invånare 23 588 23 575 23 613 23 744 23 562 

Kommunal 
skattesats(kr) 

22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 

Verksamhetens 
intäkter (Mnkr) 

351,3 368,2 375,2 406,5 371,9 

Verksamhetens 
kostnader (Mnkr) 

1 803,7 1 767,2 1 759,9 1 726,9 1 544,9 

Årets resultat (Mnkr) 34,5 48,7 36,2 56,3 86,5 

Soliditet inklusive 
pensionsförpliktelser 
(%) 

18,38 % 14,01 % 7,25 % 2,08 % -7,08 % 

Investeringar (Mnkr, 
netto) 

54,4 82,3 50,9 30,3 36,6 

Självfinansieringsgrad 
(ggr) 

1,3 1,0 1,5 -217 % 453 % 

Långfristig låneskuld 
(Mnkr) 

9,6 12,8 15,3 17,5 12,2 

Antal anställda 1 845 1 783 1 811 1 838 1 785 
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Resultatet för år 2019 med 1,7 Mnkr för den kommunala koncernens verksamheter, är 
svagare än föregående år. Det svagare resultatet beror främst på att de kommunala bolagen 
totalt sett har ett sämre resultat 2019 jämfört med 2018 med 107 Mnkr, kommunens resultat 
är även det lägre med 14 Mnkr. 

Förklaringen till det svagare resultatet beror främst på att det har skett nedskrivningar inom 
bostadsbolagen samt underskott inom barn- och utbildningsförvaltningen som avser till stor 
del avslag från Migrationsverket och inom socialförvaltningen finns det största underskottet 
inom vård och omsorg. 

Utvecklingen av åldersstrukturen fram till år 2029 i åldrarna 6–18 år och 80-w år i 
kommunen kommer att vara en utmaning då de ökar samtidigt som de i arbetsför ålder 
minskar. 

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser är 9,82 procent för koncernen och 18,38 procent 
för kommunen. Jämför man kommunens soliditet med liknande kommuner så förhåller vi oss 
på samma nivå, jämfört med riket så ligger vi lägre. De stora investeringarna de senaste tre 
åren avser nybyggnation av bostäder, ridhus, gruppbostad inom LSS, investeringar inom VA-
kollektivet samt byggnation av ny väg i Frövi. De stora investeringarna inom bostadsbolaget 
har till stor del finansierats genom ökad upplåning. Den långfristiga låneskulden har därför 
ökat med 635 Mnkr de senaste fem åren. Kommunens långfristiga låneskuld avser finansiell 
leasing av bilar och har minskat de senaste åren. 

Självfinansieringsgraden för koncernen har försämrats sedan år 2016 vilket innebär högre 
upplåning vilket kan leda till att finansiella risken i koncernen ökar. 

  

2.2 Den kommunala koncernen 

 

  



  

Kommunfullmäktige, Årsredovisning 11(67) 

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, 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. 

 

I bolagskoncernen är Linde Stadshus AB moderbolag och ägs till 100 procent av Lindesbergs 
kommun. Dotterbolagen formeras i tre verksamhetsområden: energi, fastigheter och 
upplevelser. 
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2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Omvärldsrisker 

Det som händer i omvärlden påverkar förväntningar, behov och möjligheter i den kommunala 
verksamheten. 

SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) prognoser har sedan december 2017 utgått från att 
högkonjunkturen skulle kulminera 2018 och följas av vikande sysselsättning någon gång 
under 2019 och 2020. Signalerna blir nu allt tydligare på att konjunkturen mattas av, det 
framgår både av förtroendeindikatorer och sysselsättningsstatistiken. Sverige har de senaste 
åren gynnats av stark export, bland annat av kronförsvagningen. Nu börjar dock 
världskonjunkturen vika på grund av den osäkerhet som råder kring bland annat Brexit och 
handelskrig. 

Demografin kommer att ställa höga krav på kommunernas finansiering av verksamheterna 
kommande år. Vid ett oförändrat välfärdsåtagande skulle gapet mellan intäkter och kostnader 
öka till 90 miljarder kronor år 2026. Skälet är att kostnaderna per invånare för barn, unga och 
äldre är så pass mycket högre än befolkningen i arbetsför ålder. Dessutom kommer största 
delen av intäkterna från skatt på arbete, och den arbetsföra delen av befolkningen ökar 
väsentligt långsammare. Förutom trycket på demografin, framförallt det växande antalet äldre 
och yngre, måste kommunerna hantera konsekvenserna av att staten drar ned på sina 
resurser på ett sätt som övervältras ansvaret till kommunerna (SKR:s ekonomirapport 
oktober 2019). 

Utvecklingen av skatteintäkterna 2019 har varit lägre än nettokostnadsutvecklingen i 
Lindesbergs kommun vilket är negativt för ekonomin på långsikt. 

 

Befolkningsutveckling 

I länet ökade befolkningen under 2019 med 2 553 personer. De tre samarbetskommuner i 
norra länsdelen (Hällefors, Nora och Ljusnarsberg) där minskade befolkningen i Ljusnarsberg 
och Nora med 75 respektive 11 personer medan i Hällefors ökade det med 30 personer. 

I Lindesbergs kommun ökade befolkningen med 13 personer. Antalet invånare uppgick till 
23 588 st. 

Födelsenettot blev -40 personer, inrikes flyttningsöverskott slutade på -148 och 
invandringsöverskottet blev +200 personer och så har det sett ut de senaste åren. 
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Arbetsmarknad  

Den totala arbetslösheten har sjunkit de tre senaste åren men under 2019 har arbetslösheten 
ökat både i kommunen och regionen. Det är stora skillnader mellan olika grupper, där 
arbetslösheten för utrikesfödda och ungdomsarbetslösheten sticker ut jämfört med regionen. 
Det är andelen personer i program med aktivitetsstöd bland de utrikes födda som är betydligt 
högre i Lindesbergs kommun än i regionen. När det gäller ungdomsarbetslösheten så är det 
både de öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd som är högre för 
kvinnor, för män är det den öppna arbetslösheten som är högre än regionen. 

 

  

 

  

Verksamhetsrisker 

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. Det behövs fokusera på att få nuvarande medarbetare att 
vilja fortsätta utvecklas hos oss i kommunen samtidigt som flera väljer att arbeta hos 
Lindesbergs kommun. Från 2019 kan medarbetare välja att använda friskvårdstimme eller 
friskvårdsbidrag. 
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Samtidigt som det är svårt med personalförsörjningen ökar vårdbehovet inom äldreomsorgen 
vilket kan leda till kvalitetsrisker. I framtiden kommer det att finnas behov av nya boenden för 
att förhindra att kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade blir kostsamma. 

Åldrande och eftersatta anläggningar och byggnader i kommunen medför att underhåll och 
investeringar kommer att bli stora i framtiden, det gäller bla Va-anläggningar, gator, 
belysning. 

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. 

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför behöver även Lindesbergs 
kommun skolor utveckla digitala lärmiljöer. Även om skolans digitalisering kan upplevas som 
tekniktung handlar den främst om att förändra arbetssätt och förbättra resultaten. 
Regeringen har nyligen beslutat om förändringar i styrdokumenten kring digital kompetens 
och vi behöver utveckla organisationen utifrån detta. Grunden är att ge barn och elever bra 
förutsättningar att lära sig och att de har en digital kompetens med sig i studier och arbetsliv. 

Vård och omsorg 

Rätten till heltid och arbetet kring bemanningsekonomi är av högsta prioritet för kommande 
år. Arbetet innebär att genomlysa verksamheternas scheman, påbörja schemaläggning utifrån 
verksamheternas behov samt skapa samverkansytor för att möjliggöra ökad 
sysselsättningsgrad. Inom socialförvaltningen arbetar i dagsläget 47 procent 
tillsvidareanställda heltid. Under hösten och vintern 2019 har det varit ett ökat tryck på 
särskilda boendeplatser för äldre. Detta är något som kan komma att öka ytterligare. Inom 
åren 2017–2027 beräknas antal personer 80+ att öka med 44 procent. Den demografiska 
förändringen i Lindesbergs kommun är således påtaglig och fler boendeplatser för äldre 
föreligger. Dessutom beräknas under åren 2020–2025 att cirka 74 stycken undersköterskor 
kommer gå i pension, i dagsläget arbetar 405 stycken undersköterskor i kommunen. Av 
sjuksköterskorna beräknas cirka sju stycken gå i pension och idag arbetar 33 stycken 
sjuksköterskor i verksamheten. Ett första arbete i att möta kompetensförsörjningen är att ge 
fler medarbetare möjlighet till att arbeta heltid. I nuläge arbetar 39 procent av personalen 
inom Vård och Omsorg heltid, bland undersköterskorna arbetar 30 procent heltid. 
Verksamheten ser även att ytterligare krävs för att möta framtidens utmaningar inom 
kompetensförsörjning och det behövs ses över vilka möjligheter som finns för att 
verksamheten ska lyckas vara konkurrenskraftiga och attraktiva som arbetsgivare. 

Individ och familj 

Inom Individ och Familj har inflödet av orosanmälningar ökat både inom barn och unga 
gruppen och vuxna. Individ och familj kommer arbeta fram en modell tillsammans med chefer 
och medarbetarna inom öppenvården för att möta den allt mer komplexa problematiken. 
Verksamheten kommer också se över i hur vi arbetar med våld i nära relation som är ett 
eftersatt arbete. Ett fortsatt arbete pågår för att utöka samverkan med övriga enheter inom 
socialförvaltningen men också med externa aktörer exempelvis polis, skola och region. 
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. 
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Finansiella risker 

Det finns omfattande investeringsbehov i form av bostäder och förvaltningslokaler som 
därmed ställer stora krav på samordning genom Linde Stadshus AB. Det finns möjlighet till ett 
fossilfritt Lindesberg, men det kommer kräva framtida investeringar. 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 515,5 (537,5) Mnkr. 

Avsättningen till pensioner inklusive löneskatt för anställda är 100,6 (89,1) Mnkr och för 
förtroendevalda 13,1 (17,2) Mnkr. 

  

  

2.4 Händelser av väsentlig betydelse 

Styrelsen för Linde Stadshus AB har beslutat att för Linde Energi AB ändra gällande 
ägardirektiv avseende finansiellt mål för avkastning på eget kapital, från 12 % till 10 %. 

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB 
avseende att bolaget ska ta över biografen i Lindesberg, samt stänga besökscentral och gå ur 
lokalerna i Stripa gruvmiljö. 

I början på 2019 beslutade kommunfullmäktige att från och med år 2020 ska en ny styrmodell 
införas, då den dåvarande utvecklingsstrategin gällde fram till sista december 2019. Den nya 
styrmodellen ska utgå från en tillitsbaserad styrning samt verksamheternas grunduppdrag. 

Under 2019 har flera stora investeringar påbörjats och slutförts. Den nya skolan 
Lindbackaskolan samt ombyggnation av Brotorpsskolan har påbörjats och ska vara 
färdigställt år 2021. Bergsparken har färdigställts och inflyttningsklart i januari 2020 med 
bland annat lägenheter, vårdcentral, folktandvård, familjecentral. 12 stycken 
ungdomslägenheter har färdigställts i centrala Lindesberg. 

Ett arbete och planering med att eventuellt exploatera i ny industrimark i Frövi har pågått 
hela 2019, arbetet fortsätter under 2020. 

Nytt avtal har tecknats med Länstrafiken för färdtjänsten det har inneburit ökade kostnader, 
då bland annat grundavgiften är höjd. 

Driften av biografen i Lindesberg har i november månad flyttats över från kulturenheten till 
de kommunala bolaget Besök Linde AB. 

 

Inom vård och omsorg har arbetet med en gemensam bemanningsenhet och genomlysning av 
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samtliga scheman påbörjats. Verksamheten arbetar mot målet att samtliga tillsvidareanställda 
som vill ska få möjlighet att arbeta heltid. Alla chefer inom vård och omsorg har utbildats i 
bemanningsekonomi under året. 

Flytten till stor gemensam lokal för team City, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och övriga 
hemtjänstgrupper har fallit väl ut. Nya lokalen har ett mycket bra centralt läge och varje team 
har sitt egna grupprum samt arbetsrum. En del enheter inom verksamheten har kommit igång 
med TimeCarePool under 2019. Ett verksamhetssystem där alla vikarier och ordinarie 
personal som vill ha högre sysselsättning kan lägga sig tillgängliga för bokning av arbetspass. 
En del enheter har också gått in i bemanningsenheten och där sköts i princip all tillsättning av 
vikarier. 

För att möta bristen av förskollärare och öka likvärdigheten mellan förskolorna har 
grundbemanningen inom förskolan ändrats från tre förskollärare/avdelning till två 
förskollärare och en barnskötare per avdelning. Validering till barnskötare för 
tillsvidareanställda utan utbildning har skett och fortbildning för utbildade barnskötare har 
påbörjats. Visstidsanställning erbjuds för studenter från barn- och fritidsprogrammet. 

Grundskolan har ökat antalet en-till-en-datorer och arbetar med vetenskapligt beprövade 
metoder för att nya verktyg ska accelerera elevernas kunskapsutveckling. 

Under har året har det skett nedläggning av två grundskolor samt en förskola. 

  

2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

I Vision 2025, Utvecklingsstrategi 2017–2019 anges kommunens långsiktiga inriktning: 
"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. 
Lindesberg - Bergslagens själ". Lindesbergs kommun har en modell för mål- och 
resultatstyrning som utgår från att kommunfullmäktige i utvecklingsstrategin har antagit 
totalt 10 inriktningsmål som syftar till att förverkliga visionen. Inriktningsmålen är fördelade 
till nämnderna och den kommunala bolagskoncernen som därefter bryts ner till 
nämndmål/bolagsmål av nämnderna/bolagen. Verksamheterna inom nämndens förvaltning 
bryter sedan vid behov ner nämndernas mål till verksamhetsmål och kopplar aktiviteter till 
målen. Indikatorer som utvärderar måluppfyllelsen finns på olika nivåer. 

Styrmodellen ska se till att det finns en tydlig koppling mellan de politiskt fastställda målen 
och de aktiviteter som genomförs i verksamheterna. Det ska finnas en röd tråd från vision till 
enhetsnivå som visar på hur all verksamhet arbetar för att uppnå visionen. 

Nämnder och verksamheter/enheter ska varje år planera för hur de ska bidra till att uppfylla 
fullmäktiges inriktningsmål genom att årligen fastställa en verksamhetsplan. De kommunala 
bolagen fastställer en affärsplan. 

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 
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kommunalförbund enligt Kommunallagen och ansvarar också för att den interna kontrollen 
fungerar i kommunen. 

2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Enligt Kommunallagen ska kommunen i sin budget fastställa mål och riktlinjer för 
verksamheten, samt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. 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. I god ekonomisk hushållning 
inryms även kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt. 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. 

Övergripande ekonomiska mål 

Målsättning 

För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning i Lindesbergs 
kommun ska verksamhetens nettokostnader inte överstiga 99 procent av skatter, utjämning 
och generella statsbidrag och soliditeten inklusive ansvarsförbindelse skall vara oförändrad 
eller öka under planperioden 2019–2021. 

Måluppfyllelse 

Verksamhetens nettokostnader blev 98 procent av skatter, utjämning och generella 
statsbidrag år 2019 och soliditeten ökade från 14,01 procent till 18,38 procent. Det innebär 
att de övergripande ekonomiska målen uppnås. 

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse 

Varje inriktningsmål utvärderas av ett antal indikatorer. Bedömningen av måluppfyllelsen 
görs utifrån en sammanvägning av indikatorernas resultat. Ett mål anses vara helt uppnått om 
samtliga indikatorer har helt uppnått målvärde. För de mål som anses vara delvis uppnådda 
kan de bedömas att de väger över åt det positiva beroende på indikatorernas resultat. Om 
man ser till måluppfyllelsen på indikatorerna är tolv helt uppnådda, sjutton är delvis uppnådda 
och sex är inte uppnådda.  sju av indikatorerna går inte att mäta. En hög måluppfyllelse 
indikerar på att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

Symbolförklaring: 

 Målvärdet är uppfyllt 

 Målvärdet är delvis uppfyllt 

 Målvärdet är inte uppfyllt 

 Målvärdet har inte kunnat mätas 
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Årets 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. 

 

Den kommunala koncernens resultat för 2019 blev 1,7 Mnkr. 

Stadshuskoncernen redovisar ett negativt resultat för verksamhetsåret 2019 på 25,3 Mnkr 
efter finansiella poster 

FALAB-koncernen redovisar ett negativt resultat för verksamhetsåret 2019 på 60,4 Mnkr 
efter finansiella poster. 

2019 blev ett framgångsrikt år för Linde Energi AB. Bolagets ekonomiska resultat efter finans 
blev 46 Mnkr. Stabil driftsituation och god tillväxt är några orsaker till det goda resultatet. 

Besök Linde AB redovisar ett negativt resultat efter finansnetto på 8,9 Mnkr, vilket är bättre 
än budget. 

För kommunens redovisas årets resultat till 34,5 (48,7) Mnkr, vilket är 14 Mnkr lägre än 
föregående år. Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 33,1 Mnkr och 
därmed uppfyller kommunen kommunallagens krav på en ekonomi i balans vid årsbokslutet. 
Se rubriken Balanskravsresultat för mer information. Nämnderna visar på ett underskott med 
23,9 Mnkr jämfört med budget. Socialnämnden visar på ett underskott med 6 Mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden ett underskott med 14,5 Mnkr och Samhällsbyggnadsförbundet ett 
underskott med 2,6 Mnkr mot budget. I varje nämnds verksamhetsberättelse finns 
förklaringar och analyser till avvikelserna. 

Skatte- och kostnadsutveckling 

Verksamhetens intäkter uppgick till 351,3 Mnkr och har minskat med 5 procent mellan åren 
2018–2019. Mellan åren 2017–2018 minskade intäkterna med 4 procent. Det är erhållna 
bidrag från Migrationsverket som har minskat alla åren. Det beror på ändrade regler samt 
minskat mottagande. 
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Verksamhetens intäkter 
och förändring 

2019 2018 Förändring 
Förändring  

i % 

Taxor och avgifter 61,1 57,6 3,5 6% 

Hyror 26,9 25,1 1,8 7% 

Bidrag 205,5 225,6 -20,1 -9% 

Övriga intäkter 57,8 59,8 -2,0 -3% 

Verksamhetens intäkter 351,3 368,1 -15,3 -5% 

 

Verksamhetens kostnader ökade med 2 procent eller 36,5 Mnkr. Den enskilt största 
kostnaden i kommunen är personalkostnader, den är ca 60 procent av den totala 
driftkostnaden. Personalkostnaden har ökat med 6 procent under 2019, det avser de 
allmänna löneökningarna samt att antalet tillsvidare har ökat med 62 personer under året. 

  

Verksamhetens kostnader och 
förändring 

2019 2018 Förändring Förändring i % 

Löner och sociala avgifter 1 084,3 1 018,9 65,4 6% 

Pensionskostnader 98,0 86,5 11,5 1% 

Anläggnings- och 
underhållsmaterial 

10,1 11,2 -1,1 -10% 

Köp av huvudverksamhet 235,1 234,0 1,1 0,4% 

Lokal- och markhyror 179,3 176,9 2,4 1% 

Lämnade bidrag 60,1 60,0 0,1 0,1% 

Förbrukningsmaterial och 
inventarier 

40,9 50,9 -10,0 -20% 

Övriga tjänster/kostnader 95,9 128,8 -32,9 -26% 

Summa kostnader 1 803,7 1 767,2 36,5 2,0% 

Skatteintäkterna och generella statsbidrag ökade under året med 2,8 procent eller 40,5 Mnkr 
och nettokostnadsutvecklingen ökade med 3,7 procent eller 53,2 Mnkr. Att 
nettokostnadsökningen är högre år 2019 än skatteintäktsökningen är negativt. En 
förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att nettokostnaderna inte utvecklas 
i en snabbare takt än skatteintäkterna och de generella statsbidragen. Åren 2014, 2015, 2016, 
2017 och 2019 har nettokostnaderna överstigit intäkterna. När nettokostnadsutvecklingen är 
högre än skatteintäktsutvecklingen leder det till att ekonomin urholkas på längre sikt. 
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Investeringar 

Inför år 2019 budgeterades 125,5 Mnkr för investeringar, utfallet blev 54,4 Mnkr vilket 
motsvarar en genomförandegrad på 43 procent. Budgeten underskreds med 71,1 Mnkr, men 
flera av projekten kommer att färdigställas under år 2020. Nedan visas avvikelsen från 
budgeten för de väsentligaste investeringsområden inom kommunen. 

De största projekten under 2019 har varit ny gång- och cykelväg Ishockeygatan, gång- och 
cykelväg Schröders backe, påbörjat arbete med exploatering av industrimark Frövi, 
Flugparken i Lindesberg, reservvattenledning Nora-Lindesberg, Folkestorp i Fellingsbro, 
gatubelysning Ramsberg. 

Genomsnittlig nyttjandeperiod/avskrivningstid för kommunens materiella 
anläggningstillgångar är beräknad så här:  anskaffningsvärde (de tillgångar som är föremål för 
avskrivning) delat med de årliga avskrivningarna. 

Markreserv och exploatering: 62 år 

Fastigheter för affärsverksamhet (vatten och renhållning): 28 år 

Publika fastigheter (gator och vägar): 25 år 

Övriga fastigheter: 5 år 

Maskiner, fordon och inventarier: 4 år 
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Nämnd/förvaltning Avvikelse Förklaring 

Investeringar för barn- 
och 
utbildningsverksamhet 

+4 Mnkr 
Pågående projekt i samband med ombyggnation och nybyggnation 
av grundskolor. 

Investeringar för individ 
och familj, vård och 
omsorg och funktionsstöd 

+0,2 Mnkr Projekt slutförda avser inventarier 

Investeringar i gata, 
belysning, park och 
idrottsverksamheter 

+7,6 Mnkr 
Flugparken färdigställs 2020, vissa ombyggnationer inom gata är 
försenade, reparation av broar kommer att utföras 2020. 

Investeringar i vatten- och 
avloppsverksamhet 

+25,8 
Mnkr 

Senareläggning av projekt pga. av överklagan, leverantörsproblem 

Investeringar 
infrastrukturverksamhet 

+32,3 
Mnkr 

Senareläggning av projekt pga. överklagan för nytt villaområde, 
exploateringsmark Frövi, bussangöring och vändplan fortsätter 
och påbörjas under 2020. 

   

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 håller sig på 
samma nivå 2019 jämfört med 2018. 

 

Kommunens likvida medel var 246 Mnkr vid årets slut, det är en ökning med 11 Mnkr. Att 
ökningen inte är större trots bra resultat beror bla på att det har varit stora investeringar 
under 2019 som har betalats med likvida medel och inte upplåning. 

Kommunkoncernens likvida medel var 436,6 Mnkr per sista december 2019, det är en 
minskning under året med 23,8 Mnkr. 
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Låneskuld och borgensåtaganden 

 

Kommunkoncernens långfristiga låneskuld har ökat med 140 Mnkr år 2019 i jämförelse med 
2018. Koncernens totala låneskuld är 1 982,3 Mnkr. 

Kommunens långfristiga låneskuld per sista december 2019 uppgår till 9,6 Mnkr. De 
långfristiga låneskulder som finns i kommunen avser finansiell leasing av kommunens bilar 
samt anläggningsavgifter som redovisas som förutbetald intäkt och ska intäktföras under 
nyttjandeperioden för Va-anläggningen i Vibyn. 

Kommunens samlade borgensåtaganden uppgår år 2019 till 2 112,8 Mnkr, en ökning med 108 
Mnkr, i jämförelse med 2018. De senaste fyra åren har borgensåtagandet ökat med 693 Mnkr. 
Ökningen av borgensåtaganden har skett till Kooperativa hyresrättsföreningen Tallen och det 
kommunala fastighetsbolaget Fastigheter i Linde AB. 

Av beloppet avser 1 972,7 Mnkr åtaganden mot kommunens egna bolag 127 Mnkr mot 
Kooperativa hyresrättsföreningen Tallen, 7,5 Mnkr mot Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen och 5,7 Mnkr mot andra föreningar. 

Det finns alltid en risk med ett borgensåtagande. För kommunens del är övervägande delen 
åtagandet i de kommunala bolagen där kommunen har 100 procent ägande och där finns då 
ett ägaransvar. I Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och i den Kooperativa 
Hyresrättsföreningen har kommunen stort inflytande. 
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Pensionsförpliktelser 

Lindesbergs kommun har avsatt 101 Mnkr i balansräkningen för pensioner till anställda och 
13 Mnkr till förtroendevalda. Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen 
(ansvarsförbindelsen) uppgår till 515,5 Mnkr. Ansvarsförbindelsen har minskat med 22 Mnkr 
mellan 2018 och 2019. Pensionsförpliktelserna har inte försäkrats bort. 

 

  

2.7 Balanskravsresultat 

Balanskravsutredning 2019 2018 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 

34,5 48,7 

Avgår   

Realisationsvinst vid försäljning av 
bilar 

-0,6 -0,4 

Realisationsvinst vid försäljning av 
mark 

-0,8 -2,2 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

33,1 46,1 

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och 
kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett 
underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens 
nämnds- och förvaltningsorganisation. Lindesbergs kommun har sedan införandet år 2000 
uppfyllt balanskravet. Årets balanskravs resultat är positivt och uppgår till 33,1 Mnkr och 
uppnår därmed lagkravet. Jämfört med föregående år är det 13 Mnkr sämre. Kommunen 
använder inte resultatutjämningsreserv (RUR). 

  

2.8 Väsentliga personalförhållanden 

Kommunens medarbetare möter medborgarna i livets alla skeden. Som medarbetare skapas 
kvalitet genom det dagliga arbetet i mötet med medborgaren. Varje medarbetare är viktig för 
helheten i det kommunala uppdraget. I medarbetarenkäten är det frågan ”Mitt arbete känns 
meningsfullt” som får det högsta utfallet. Att Lindesbergs kommun kan erbjuda meningsfulla 
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uppdrag är en mycket viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Att arbeta inom en så bred 
verksamhet som kommunen erbjuder gör att medarbetare kan vidareutvecklas inom sitt 
uppdrag eller kanske välja att ta nya uppdrag, ett sätt att möjliggöra så kallade karriärvägar. 
Konkurrensen på arbetsmarknaden är stor men vi kan ändå konstatera att verksamheterna 
haft en något lägre personalomsättning än tidigare år. 

Medarbetare som känner sig inspirerade, motiverade och är stolta över sina uppdrag och att 
bidra till utveckling är en oerhörd tillgång. Det är så varje medarbetare ska känna och det kan 
uppnås genom en aktiv samverkan, i stort och i smått. 

Medarbetare i Lindesbergs kommun 

Personalen i siffror 2019 2018 Förändring 

Antal anställda 1845 1783 62 

- varav kvinnor 1479 1442 37 

- varav män 366 341 25 

Total arbetad tid i förhållande till 
anställningsform i procent 

   

- tillsvidareanställda 76,7 74,7 -2 

- tidsbegränsat anställda 16,3 18,4 - 2,1 

- timavlönade 7,0 6,9 0,1 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad-  
tillsvidareanställda 

93,4 92,9 0,5 

- för kvinnor 92,7 92,2 0,5 

- för män 96,2 96,3 -0,1 

Medelålder 46,1 46,2 -0,1 

Antal pensioneringar 52 43 9 

Personalkostnader (mnkr) 1084,3 1067,7 16,6 

Årsarbetare 2142 2161 -19 

Antalet tillsvidareanställda har ökat både bland kvinnor och män. Andelen heltider bland de 
tillsvidareanställda är 70 procent. Genomsnittlig sysselsättningsgrad har ökat till 
93,4 procent. Arbetet att tillse att heltidsanställning är grunden och deltid en möjlighet 
fortsätter. Det är främst Kommunals avtalsområde som har de lägsta sysselsättningsgraderna. 
För att nå målet behöver strukturer ses över. Större enheter möjliggör ökat antal heltider. 
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Hälsa och arbetsmiljö 

Hälsa och arbetsmiljö är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ett naturligt inslag i 
såväl den dagliga verksamheten som den långsiktiga planeringen på alla nivåer i vår 
organisation. Kommunens hälsofrämjande arbete har gott renommé och flera andra 
kommuner vill ta del av den helhet av insatser som kommunen arbetar med. Trots detta 
uppfylls inte max 5 procents sjukfrånvaro. Kostnaden för sjuklön uppgick till 14,7 Mnkr 2019 
och drygt 2 Mnkr gick till insatser via företagshälsovård. Under året har flera riktade insatser 
till olika verksamheter genomförts men också förebyggande stöd till individer och grupper. 
Att satsa förebyggande på olika nivåer är viktigt då både individ, grupp och organisation ska 
ha en naturlig koppling. 

Sjukfrånvaro i förhållande till 
total ordinarie arbetstid, % 

2019 2018 Förändring 

Totalt för alla arbetstagare 5,40 5,20 0,2 

-varav kvinnor 5,95 5,93 0,02 

-varav män 3,58 2,74 0,84 

Personer upp till 29 år 4,45 5,31 -0,86 

-varav kvinnor 5,10 6,36 -1,26 

-varav män 3,06 2,89 0,17 

Personer mellan 30–49 år 4,87 4,84 0,03 

-varav kvinnor 5,31 5,63 -0,32 

-varav män 3,41 2,16 1,25 

50 år och äldre 6,2 5,55 0,65 

-varav kvinnor 6,79 6,09 0,7 

-varav män 4,08 3,37 0,71 

Varav långtidsfrånvaro (sjukdom 
60 dagar eller mer av den totala 
sjukfrånvaron) 

38,34 43,32 -4,98 

-varav kvinnor 38,44 45,04 -6,6 

-varav män 37,73 28,9 8,83 
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Sjukfrånvaro i förhållande total ordinarie 
arbetstid, % 

Sjukfrånvaro Varav långtidssjukfrånvaro 

Barn- och utbildningsförvaltningen 4,70 39,28 

Kommunledningskontoret 4,98 47,03 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 5,87 58,12 

Socialförvaltningen 6,16 33,73 

Tillväxtförvaltningen 5,46 42,73 

Totalt 5,40 38,34 

Samarbetet med regionen kring gemensam grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer 
och skyddsombud innebär att utbildning finns tillgänglig 6–7 tillfällen per år. En bra 
utgångspunkt för att säkerställa kunskap i de viktiga uppdrag både skyddsombud och alla 
chefer har för ett systematiskt arbetsmiljöarbete i alla verksamheter. Kommunen arrangerar 
dessutom seminarier med olika aktuella arbetsmiljöteman, allt för att främja hälsofrämjande 
arbete. 

Några exempel på utveckling under året är att samarbetet med Regionens 
rehabkoordinatorer, som arbetar på norra länsdelens vårdcentraler, utvecklats.  Det innebär 
att arbetsgivaren snabbare kan samordna de arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatserna 
med vårdens insatser, vilket är en positiv utveckling då Försäkringskassan allt oftare väljer att 
inte delta i nära samarbete kring medarbetaren. Arbetsmiljöverket har under 2019 gjort en 
riktad insats i hela riket för att tydliggöra det politiska ansvaret för arbetsmiljön. I samband 
med detta har alla nämnder haft genomgång av arbetsmiljöansvaret samt att styrdokumentet 
"Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Lindesbergs kommun" har uppdaterats och antagits av 
Kommunfullmäktige. 

  

Kompetensförsörjning 

Den absolut främsta fördelen Lindesbergs kommun kan ha är att varje medarbetare, chef och 
inte minst alla fackligt förtroendevalda är goda ambassadörer för sina uppdrag och sin 
arbetsplats. Att tala gott om sitt jobb är det som starkast påverkar andra till att ta ett aktivt 
beslut att vilja utbilda sig, välja en arbetsplats inom våra verksamheter. 

Lindesbergs kommun märker att det är en stor utmaning att rekrytera till flera olika 
befattningar. Det ställer högre krav på oss som arbetsgivare att kunna attrahera och rekrytera 
personal men även att titta på nya arbetssätt för att lösa behovet av kompetens. Vi behöver 
fokusera på att få våra kompetenta medarbetare att vilja fortsätta utvecklas hos oss samtidigt 
som vi önskar på kompetenta sökande att välja att arbeta hos Lindesbergs kommun. Totalt 
beräknas ca 500 personer gå i pension de närmaste tio åren. Till detta behöver det planeras 
för en personalomsättning på ca 15 procent per år. En del av det behovet kan lösas med att 
fler får och vill arbeta heltid. 

När det är svårt att rekrytera rätt kompetens kan förlängning av arbetslivet vara en 
ytterligare strategi som hjälper oss på vägen. Redan idag finns det flera personer som gått i 
pension som väljer att arbeta kvar på timme eller i tidsbegränsat uppdrag. Det är positivt ur 
flera aspekter att kunna tillvarata kompetens hos äldre medarbetare med lång erfarenhet. 

Ett gott exempel på utveckling är " Tidig lokal omställning TLO-KL" en bilaga till det 
omställningsavtal som gäller för i princip alla kommunens medarbetare.  
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Under 2017–2019 har kommunen haft möjlighet att ansöka om medel för att genomföra 
kompetenshöjande insatser i syfte att förebygga arbetsbrist för motsvarande 1,2 Mnkr. 
Lindesberg har sökt och fått beviljat den summa som fanns avsatt för Lindesberg. Bland annat 
har insatser godkänts gällande validering till undersköterskekompetens men också 
kockkompetens, IT-utbildning, förändringsledning samt mindre insatser. 

Åldersintervall personalgrupp 
20–29 

år 
30–39 

år 
40–49 

år 
50–59 

år 
60-år Totalt 

Förvaltningschefer   6 1 1 8 

Chefer 1 16 32 26 8 83 

Handläggare 4 9 12 14 3 42 

Administratör 1 9 18 27 17 72 

Vård och stöd       

Sjuksköterska 1 7 7 18 13 46 

Vård- och stödpersonal med 
yrkesutbildning 

81 119 143 171 82 596 

Vårdbiträde, vårdare 18 9 6 9 15 57 

Rehabilitering och förebyggande 
arbete (ex arbetsterapeut, psykolog) 

2 9 7 10 4 32 

Socialt och kurativt arbete 9 19 14 13 9 64 

Utbildning och förskola       

Lärare, specialpedagog 13 58 112 83 41 307 

Förskollärare, lärare fritidshem 12 25 39 58 28 162 

Övrigt arbete inom utbildning och 
förskola 

39 34 47 46 21 187 

       

Kultur-, turism och friluftsarbete 3 13 10 13 4 43 

Fysisk samhällsplanerare, 
miljöinspektör, ingenjör 

11 5 8 7 6 37 

Tekniker, IT 1 4 7 2 1 15 

Vaktmästare   4 7 5 16 

Kock och måltidspersonal 7 13 17 32 9 78 

Det finns ett antal yrken som under många år har varit svårrekryterade, där det är stor brist 
nationellt och där vi behöver jobba extra med kompetensfrämjande insatser. Dessa är t.ex. 
lärare, förskollärare, fritidspedagog, kock, undersköterska, chef, sjuksköterska och socionom. 
Det blir allt viktigare att arbeta långsiktigt och t.ex. få befintlig personal att vidareutbilda sig, 
planera för pensionsavgångar i god tid och hela tiden skapa kontakter med potentiella 
kandidater. Gemensamt för dessa grupper är att de har en stor marknad. Det som kan vara 
avgörande i valet är just arbetsplatsens rykte om goda arbetsmiljöförhållanden. Ytterligare en 
aspekt behöver vägas in, det är hur kommunikationerna fungerar till alla arbetsplatser som 
finns inom kommunen. Bra kommunikationer är avgörande för att kunna rekrytera 
medarbetare som har sin bostad inom pendlingsavstånd. 
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Jämställdhet 

Alla medarbetare vid Lindesbergs kommun ska ha samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter. Det avgörande arbetet görs i den dagliga verksamheten, i chefers sätt att 
organisera arbetet, vid rekrytering av nya medarbetare, i meritvärdering och lönesättning, i 
kompetensutvecklings- och kvalitetsarbete. 

Diskrimineringslagen är en del i kommunens samverkansavtal och ska därmed vara en 
naturlig del i våra olika forum för samverkan. Arbete kring icke diskriminering ska inbegripa 
alla diskrimineringsgrunder och vara en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Varje verksamhet och förvaltning har sitt tydliga ansvar för det systematiska arbetet med att 
undersöka, planlägga, genomföra och följa upp aktiviteter kopplade till arbetsmiljö, och icke 
diskriminering är en naturlig del av det. Kommunens samverkanssystem ska fungera, från 
individ till kommunövergripande nivå i dialog med fackliga parter. Alla ska stå upp för ett 
inkluderande förhållningssätt. 

I kommunens utvecklingsstrategi är ett inriktningsmål att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Indikatorer är sjukfrånvaro, resultat kopplat till medarbetarenkäten, andel 
tillsvidareanställningar samt andel heltidsanställningar. Tydligt politiskt antagen inriktning 
som pekar på arbetsgivarens mål att ge lika möjligheter för alla medarbetare. Utveckling ses 
inom ökning av genomsnittlig sysselsättningsgrad, andel heltidsanställda, utveckling av 
arbetet med jämställda löner och inte minst aktivt arbete för låg sjukfrånvaro. 

Av kommunens arbete under 2019 presenteras nedan några konkreta delar: 

• Rutin vid kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier har 
uppdaterats och godkänts av Diskrimineringsombudsmannen i samband med 
uppföljande översyn nationellt under 2019. 

• Handlingsplan för säkerställande av metodutbildning för handläggare som handhar 
utredningsarbete kopplat till upplevd kränkning har uppdaterats och även delgetts 
övriga inom regionen i samband med en gemensam utbildningsdag för HR. 

• Genomsnittlig sysselsättningsgrad inom Lindesbergs kommun har ökat till 93,4 
procent 

• Andelen heltidsanställningar är 70 procent. 
• Uppdaterad arbetsvärdering och lönekartläggning har genomförts 2019. 
• Vid introduktion av nyanställda som sker två gånger per år, sker en dialog utifrån 

intentionen med kommunens samverkansavtal. De nyanställda får ange vilka faktorer 
som de ser som viktigast för att Lindesberg kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 
kopplat till icke diskriminering. det som under 2019 framkommit är jämställda löner 
och även att få arbeta den sysselsättningsgrad som medarbetaren önskar. Faktorer 
som stämmer väl överens med de indikatorer som finns för att mäta attraktiv 
arbetsgivare. 

• Utarbetat förslag för hur kommunens verksamheter systematiskt kan dokumentera 
sitt aktiva arbete kopplat till verksamhetsplanering och uppföljning genom Stratsys. 
Att aktivt verka för icke diskriminering är en del i att kvalitetssäkra och utveckla 
verksamheten. 
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2.9 Förväntad utveckling 

Socialförvaltningen står inför stora utmaningar att möta kommande behov av fler boenden i 
olika kategorier, här kommer fastighetskoncernen spela en stor och avgörande roll där 
nuvarande Stadsskogsskola kan vara en del av lösningen. Den enskilt största 
framgångsfaktorn i detta arbete blir en stark ekonomisk strategi i kombination med en tät 
dialog mellan kommunens förvaltningar, blåljusen, hyresgäster, myndigheter, mfl. 
Finansieringen kommer inte vara den avgörande faktorn utan möjligheten för kommunen att 
bära drift-och hyreskostnaderna. 

Det finns omfattande investeringsbehov i form av bostäder och förvaltningslokaler som 
därmed ställer stora krav på samordning genom Linde Stadshus AB. Det finns möjlighet till ett 
fossilfritt Lindesberg, men det kommer kräva framtida investeringar. 

Den största utmaningen under de kommande åren är den stigande långtidsarbetslösheten. 
Antalet arbetslösa som har varit utan arbete mer än tolv månader ökar. Förutom en svagare 
efterfrågan på arbetskraft bidrar även bristen på efterfrågad kompetens bland inskrivna 
arbetslösa. 

Det finns en stor ökning bland dem med längst tider utan arbete, två år och mer. Den negativa 
utvecklingen har främst drabbat utrikes födda kvinnor med kort utbildning. En kombination 
av olika insatser som vuxenutbildningar och subventionerade anställningar behövs. 
(Arbetsförmedlingen), Arbetslösheten förväntas stiga till 7,2 procent i riket under 2020 för 
åldrarna 16–64 år. Arbetslösheten i Lindesbergs kommun ligger redan idag på en högre nivå, 
så det kan innebära ökade kostnader inom försörjningsstöd i framtiden. 

Kommunens utmaningar i framtiden är ökade kostnader i verksamheterna, vilket innebär att 
relationen mellan resultatet från skattefinansierad verksamhet och skatteintäkter och 
generella statsbidrag enligt kommunens beräkningar att uppnå målet på 1 procent för åren 
2020,2021. inte kommer att uppnås enligt budget. Sedan finns det osäkerheter kring 
kommande skolstruktur, som kan påverka kostnadsutvecklingen i framtiden. 

From 1 januari 2020 så kommer en ny styrmodell att gälla som är baserad utifrån 
tillitsbaserat styrning och vilka är grunduppdragen för de olika verksamheterna (vem finns vi 
till för), vilka faktorer som är extra viktiga för kvalitén och vilka utvecklingsmål för att 
säkerställa grunduppdraget. 

Under år 2020 kommer ett arbete att ske då även de kommunala bolagen ska implementeras i 
den nya styrmodellen. Här kommer befintliga ägardirektiv vara utgångspunkten.  

Kommunfullmäktige beslutade 10 december 2019 om Budget 2020 och VP 2021–2022 som 
innebär kostnadseffektiviseringar för alla förvaltningar för att klara av ekonomin i framtiden. 
De totala effektiviseringarna är för planperioden 50 Mnkr. 
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Ekonomisk planering 
kommunen 

Budget 2020 VP 2021 VP 2022 

Verksamhetens intäkter 
(Mnkr) 

382,1 382,6 382,5 

Verksamhetens 
kostnader (Mnkr) 

-1895,3 -1910,9 1929,2 

Skatteintäkter och 
generella statsbidrag 
(Mnkr) 

1537,1 1556,9 1600,8 

Årets resultat (Mnkr) 2,3 5,3 29,2 

Investeringar (Mnkr) 85,6 134,6 59,7 

Demografiska förändringar kommer att medföra ökade behov av investeringar i nya boende 
för de äldre då prognosen är att 80+ kommer att öka med 44 procent fram till 2027. 
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3 Måluppfyllelse 

3.1 Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet 

Hög kvalitet är ledord i den kommunala verksamheten. Det innefattar att verksamheten ska 
bedrivas effektivt så att medborgarna får bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. 

Måluppfyllelse 

Målet går inte att utvärdera till sin helhet, eftersom indikatorerna som mäter frågor kring e-
post, telefon inte har mätts under 2019. Utfallet de senaste åren har varit mellan 83–87 
procent och det resultatet ligger som förväntat om man jämför med andra kommuner som har 
en traditionell växelfunktion. Utfallet blir oftast bättre om det finns ett kontaktcenter som 
svarar på frågor via telefon eller e-post. Kommunens webbinformation till medborgarna, 
vilken visar hur lätt det är att hitta information på kommunens webbplats, har förbättrats 
under 2019 jämfört med både 2017 och 2018. 

Indikatorer  Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Andel av de som skickar 
in en enkel fråga via e-
post som får svar inom 
två arbetsdagar (%) 

  96 %  

Andel av de som tar 
kontakt med kommunen 
via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel 
fråga (%) 

  75 %  

Andel av de som via 
telefon ställt en enkel 
fråga som uppfattar att 
de fått ett gott 
bemötande (%) 

  100 %  

Kommunens 
webbinformation till 
medborgarna 
(Informationsindex, %) 

 86 % 90 % 95,56 % 

NKL (Nöjd-kund-
Lindesberg, %) 

 86 % 90 % 95,56 % 

3.2 Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare 

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

Måluppfyllelse 

Målet bedöms vara delvis uppnått. Resultatet för heltidsanställningar uppfylls. Resultatet för 
sjukfrånvaro och från medarbetarenkäten når inte målvärdet. 

Både heltidsanställningar och tillsvidareanställningar är viktiga faktorer för att säkerställa 
kompetensförsörjning. En ökning har skett av genomsnittlig sysselsättningsgrad både för 
kvinnor och män. Att systematiskt arbeta med ökningar av sysselsättningsgrad samt minska 
sjuktalen är en mycket viktig jämställdhetsfråga. Lindesbergs kommun har en låg 
sjukfrånvaro i förhållande till riket.  
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Det bedöms vara en viktig faktor för att öka attraktiviteten att arbeta i kommunens 
verksamheter. Efter flera år av ökad sjukfrånvaro i gruppen 29 år och yngre så har det varit 
en sänkning under 2019 och även i gruppen 30–49 år. Gruppen 50 år och äldre har ökat under 
2019. 

Både resultatet på medarbetarenkätens fråga om kunskap om verksamhetens mål och 
uppföljning, samt frågan om att se fram emot att gå till arbetet når inte målvärdet. 

Indikatorer  Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Andel 
tillsvidareanställda med 
heltidsanställning (%) 

 70 % 66 % 106,06 % 

Andel medarbetare med 
tillsvidareanställning 
(%) 

 75,1 % 90 % 83,44 % 

Sjukfrånvaro hos 
medarbetare (%) 

 5,4 % 5 % 92 % 

Resultat i 
medarbetarenkätens 
fråga om uppföljning 
och utvärdering av 
enhetens mål (poäng av 
5, avser både kommun 
och koncern) 

 3,9 4,5 86,67 % 

Resultat i 
medarbetarenkätens 
fråga om att se fram 
emot att gå till arbetet 
(poäng av 5, avser både 
kommun och koncern) 

 4 4,5 88,89 % 

3.3 I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla 

Lindesbergs kommuns traditioner, historia och kulturutbud gör kommunen unik. Det breda 
utbudet av kultur- och föreningsverksamhet ökar attraktiviteten och bidrar till en levande 
kommun och social hållbarhet. 

Antalet besök på kommunens bibliotek har ökat lite jämfört med delårsuppföljningen 
föregående år. Målet går inte att utvärdera i sin helhet, då två av indikatorerna mäts efter 
årets slut. 

Måluppfyllelse 

Målet bedöms vara delvis uppnått. Antalet biblioteksbesök håller sig på samma nivå som 
föregående år, men når inte målvärdet. Biblioteken i Lindesbergs kommun har de senaste 
åren haft mycket höga besökssiffror, avsevärt högre än genomsnittet i Sverige och Örebro län. 

Antal deltagande barn i kultur i skolan och förskolan når totalt sett målvärdet. Antal deltagare 
i kultur i förskolan överstiger målvärdet, medan antal deltagare i kultur i skolan understiger 
målvärdet. Fördelningen mellan pojkar och flickor i fördelningen av deltagartillfällen i 
föreningslivet når inte målvärdet och andelen deltagartillfällen för pojkar är högre jämfört 
med 2018. 
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Indikatorer  Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Antal besök i 
kommunens bibliotek 
inklusive bokbussen 
(antal/invånare) 

 5,5 st 6 st 91,67 % 

Andel deltagande barn i 
kultur i skolan och i 
förskolan (vissa 
årskurser erbjuds 
årligen), (andel av 
förskolebarn och elever 
i åk F-9) 

 31 % 21 % 147,62 % 

Fördelning av andelen 
deltagartillfällen för 
pojkar och flickor 
(aktivitetsbidrag), 
(andelen pojkar visas) 

 59 % 50 % 118 % 

3.4 Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag 

Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt som är avgörande för 
kommunens utveckling. Ett prestigelöst förtroende mellan företagare, tjänstepersoner och 
politiker är betydelsefullt. God tillgänglighet och service från kommunens alla verksamheter 
är viktigt för företagens utveckling. 

Måluppfyllelse 

Målet bedöms inte vara uppnått. När det gäller företagarnas nöjdhet visar Nöjd-Kund-Index 
som mäter företagens nöjdhet med kommunens myndighetsutövning inom områdena 
brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt 
serveringstillstånd på en ökning från året innan. Livsmedelskontroll, bemötande, effektivitet 
och information får bäst resultat. Största förbättringsområdena är bygglov, kompetens, 
rättssäkerhet och tillgänglighet. Antal nystartade företag når inte målvärdet, men är i nivå 
med resultatet för liknande kommuner. 

När det gäller mark och tomter nås målvärdet för tillgänglig industrimark och antal 
avstyckade och klara villatomter i Frövi men inte i Lindesberg tätort. Dessutom marknadsför 
kommunen lediga småhustomter, där de flesta finns på mindre orter i kommunen. Resultatet i 
enkäten om Svenskt Näringslivs företagsklimat visar på ett sämre resultat jämfört med 2018, i 
rankningen har vi tappat 20 placeringar och hamnar på placering 289 av 290. 
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Indikatorer  Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Nöjd-Kund-Index i SKL-
undersökningen Insikt 
(index av 100) 

 70 72 97,22 % 

Företagsklimat enligt 
Svenskt Näringslivs 
enkätdel (ranking av 
290 kommuner) 

 Placering 289 Placering 150 7,33 % 

Antal nystartade företag 
(antal per 1000 
invånare). 

 3,7 st 5 st 74 % 

Planlagd och 
oexploaterad 
industrimark som 
ständigt finns tillgänglig 
per år nära de mest 
efterfrågande orterna 
(antal ha) 

 20 10 ha 200 % 

Antal avstyckade och 
klara villatomter som 
finns tillgängliga per år 
främst i de mest 
efterfrågade orterna 

 22 20 st 110 % 

Antal planlagda tomter 
för flerbostadshus som 
finns tillgängliga per år 
främst i de mest 
efterfrågande områdena 

 0 2 st 0 % 

3.5 Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra 

besökare. 

Lindesbergs kommun tar fasta på sin strategiska placering i regionen för att vara en attraktiv 
kommun att bo och leva i. Aktuella översiktsplaner och en god planberedskap för byggande i 
hela kommunen ska finnas. Tillgång till bostäder, grönområden och kommunikationer är 
viktig. Besöksnäringen är betydelsefull för kommunens attraktivitet och den lokala ekonomin. 

Måluppfyllelse 

Målet bedöms vara delvis uppnått, men väger över mot det positiva. 

Antal invånare har ökat med 13 personer under året. men målvärdet med 24 500 invånare 
nås inte. Invandringsöverskottet är 200 personer medan inrikesflyttningen är minus 148 
personer samt att födelseöverskottet är minus 40 personer. 

Målvärdet för nya lägenheter och småhus nås under året. De nya lägenheter som tillkommit 
under året är bla nya Strandskolan samt ungdomslägenheter vid gamla brandstationen i 
Lindesberg. 
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Indikatorer  Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Antal invånare  23 588 st 24 500 st 96,28 % 

Antal gästnätter 
(tusental) 

 103 92 t st 111,96 % 

Antal besökare på 
utvalda turistmål i 
kommunen (tusental) 

 265 325 t st 81,54 % 

Antal nya lägenheter 
och småhus främst i de 
mest efterfrågade 
orterna 

 42 25 st 168 % 

 

3.6 Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter 

Delaktighet och inflytande är grundläggande för social hållbarhet. Att Lindesbergs kommun 
möjliggör för medborgarna att påverka sin livssituation är viktigt. 

Måluppfyllelse 

Målet bedöms vara delvis uppnått. Målvärdet för antalet medborgardialoger är uppnått. Det 
är främst i ärenden kopplade till fysisk planering som medborgardialog genomförts. Nöjd-
Inflytande-Lindesberg visar resultatet i nöjdhetsundersökningar för områdena hemtjänst, 
särskilt boende, samt elever i årskurs 5 och 8 i frågor som handlar om delaktighet och 
inflytande. Det totala resultatet visar på ett lika värde för 2019 jämfört med 2018.  Störst 
förbättringsområde inom särskilt boende är möjlighet att framföra synpunkter/klagomål, där 
det också finns en stor könsskillnad då män är mer nöjda än kvinnor och det är förändring 
jämfört med föregående år.  Inom hemtjänsten så har området hänsyn till åsikter och 
önskemål försämrats under år 2019 jämfört med 2018. Högst resultat får frågan om hänsyn 
tas till åsikter och önskemål. Resultatet för elever i årskurs 5 är högre i förhållande till 
resultatet i årskurs 8. 

Resultatet Nöjd-Inflytande-Index från medborgarundersökningen går inte att redovisa, då 
undersökningen inte genomfördes 2019. 

Indikatorer  Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Nöjd-Inflytande-Index 
från 
medborgarundersöknin
gen (index av 100) 

    

Antal 
medborgardialoger 
(antal ärenden i KS/KF) 

 4 4 st 100 % 

NIL (Nöjd-Inflytande-
Lindesberg, %) 

 69 % 80 % 86,25 % 
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3.7 Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling 

Lindesbergs kommun ska vara en förebild i arbetet med att ha en hållbar ekologisk utveckling 
genom att minska sin klimatpåverkan. 

Måluppfyllelse 

Målet bedöms inte vara uppnått, två av indikatorerna har inte gått att mäta.  Andelen 
ekologiska livsmedel är lägre jämfört med år 2018, då enheten har jobbat hårt med att minska 
budgetunderskottet. Ekologiska livsmedel är oftast dyrare än andra livsmedel. 

Koldioxidutsläpp för kommunens tjänsteresor visar på samma nivåer som förra året. Vid varje 
byte av bilar i kommunens bilpark väljs hybridbilar, vilket borde leda till att 
koldioxidutsläppen minskar. Att det inte gör det beror på att bilanvändandet ökat under de 
senaste åren. 

Det går inte att redovisa utfall för energianvändning i kommunens lokaler i förhållande till 
målvärdet, eftersom det måttet inte redovisas längre. Målvärdet för antal resor med 
kollektivtrafik går inte att redovisa, eftersom uppgifter saknas för år 2019. 

 

Indikatorer  Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Andel ekologiska 
livsmedel (%) 

 26 % 35 % 74,29 % 

Koldioxidutsläpp för 
kommunens 
tjänsteresor (ton CO2) 

 470 400 ton 82,5 % 

Energianvändning i 
kommunens lokaler, 
inklusive verksamhetsel 
(kWh/m2) 

  165 kWh/m2  

Antal resor med 
kollektivtrafik 
(kommunen geografiskt, 
tusental) 

  900 t st  

3.8 Barn och unga ges en bra och trygg start i livet 

Livsvillkor och levnadsvanor under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för hälsan 
under hela livet. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention 
om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska genomsyra kommunens alla verksamheter. 

Måluppfyllelse 

Målet bedöms vara delvis uppnått. Barnfattigdomsindex som visar andel barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll uppnår inte målvärdet och har ökat jämfört med de två föregående åren. 
Lindesbergs kommun har en högre nivå än både regionen och riket, där resultatet ligger på 
samma nivå som tidigare år. Barn med utländsk bakgrund finns i mycket högre grad i 
ekonomiskt utsatta hushåll än barn med svensk bakgrund och det är också den gruppen som 
ökat. Resultatet för upplevd trivsel och trygghet i grundskolan uppnår inte målvärdet, men 
visar ungefär samma resultat som föregående år. Trygghet visar genomgående högre resultat 
än trivsel och det är ingen större skillnad mellan årskurs 5 och 8. 
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Indikatorer  Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Barnfattigdomsindex, 
andel barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll (%) 

 14,3 % 15 % 104,67 % 

Upplevd trivsel och 
trygghet i grundskolan 
(%) 

 91,1 % 100 % 91,1 % 

 

3.9 Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till 

egen försörjning 

En genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en aktiv 
samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en god och 
jämlik hälsa. Det livslånga lärandet sträcker sig i Lindesbergs kommun från förskolorna till 
vuxenutbildningen och syftar till att rusta alla elever för fortsatta studier, arbete eller 
entreprenörskap. 

Måluppfyllelse 

Målet bedöms vara delvis uppnått, men väger över mot det positiva. Andelen ungdomar som 
arbetar eller studerar två år efter gymnasiet är lite lägre 2019 jämfört med 2018. Det kan 
främst förklaras med att ungdomsarbetslösheten ökat under 2019. Andel ungdomar som 
studerar vidare efter gymnasiet har minskat något jämfört med föregående år, men ökade 
kraftigt året innan. Män är i högre utsträckning etablerade på arbetsmarknaden efter två år, 
medan kvinnor i högre utsträckning studerar på högskola/universitet. Andel individer som 
fått arbete sex månader efter avslutad yrkesutbildning inom kommunens vuxenutbildning når 
målvärdet. 

Det som däremot är ett stort förbättringsområde är andel elever i årskurs 9 som är behöriga 
till ett yrkesprogram. Resultatet har dock ökat jämfört med föregående år. Andel 
gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ligger under 
målvärdet och har minskat jämfört med år 2018, vilket främst beror på en minskning för män. 
Kvinnor har behörighet i större utsträckning än män. 
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Indikatorer  Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Andel elever i åk 9 som 
är behöriga till ett 
yrkesprogram (%) 

 69,9 % 100 % 69,9 % 

Andel gymnasieelever 
på studieförberedande 
program med 
grundläggande 
behörighet till 
universitet och högskola 
(%) 

 84,8 % 86 % 98,6 % 

Andel ungdomar som är 
etablerade på 
arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter 
fullföljd 
gymnasieutbildning (%) 

 75 % 75 % 100 % 

Andel individer som fått 
arbete sex månader 
efter avslutad 
yrkesutbildning inom 
kommunens 
vuxenutbildning (%) 

 75 % 85 % 88,24 % 
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3.10  Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt 

åldrande 

Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och 
utvecklande samhälle. Det stärker den sociala hållbarheten i samhället och är en viktig faktor 
för god och jämlik hälsa. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja 
en positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i åldrarna. 

Måluppfyllelse 

Målet bedöms vara delvis uppnått, men väger över mot det positiva. Målvärdet för andel 
invånare med eftergymnasial utbildning uppnås inte och har varit ungefär detsamma under 
de fyra senaste åren. För liknande kommuner, kommungruppen och riket har det däremot 
ökat. Kvinnor överstiger kraftigt målvärdet inom alla åldersgrupper. För gruppen 25–44 år är 
andelen med eftergymnasial utbildning högre än för de i åldern 45–64 år. 

Upplevd trygghet inom vård och omsorg är nära målvärdet. Inom hemtjänst är det ungefär 
samma nivå som 2017, medan det inom särskilt boende har ökat. Män känner sig något mer 
trygga än kvinnor. Väntetid till särskilt boende har ökat från 53 dagar till 59 dagar för 2019 
men uppnår målvärdet. 

Medborgarundersökningen genomfördes inte år 2019, så indikatorn kopplad till 
undersökningen går inte att redovisa. 

Indikatorer  Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Andel med 
eftergymnasial 
utbildning (%) 

 27 % 30 % 90 % 

Upplevd tillgång till GC-
vägar, möjligheter att 
utöva fritidsintressen, 
tillgång till parker, 
grönområden och natur, 
trygghet att vistas 
utomhus på kvällar och 
nätter 
(medborgarundersökni
ng, index av 100) 

    

Upplevd trygghet i 
äldreomsorgen (%) 

 87 % 96 % 90,63 % 

Väntetid till särskilt 
boende från 
ansökningsdatum till 
erbjudet 
inflyttningsdatum (antal 
dagar) 

 59 60 dgr 101,67 % 
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3.11  Verksamhetens nettokostnader får inte överstiga 99 procent av 

skatter, utjämning och generella statsbidrag 

Kommunfullmäktiges finansiella mål att verksamhetens nettokostnader inte får överstiga 99 

procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag. Utfallet per sista december visar att 

verksamhetens nettokostnader uppgår till 98 procent av skatter, bidrag, och därmed är målet 

uppnått. 

Indikatorer  Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

99 %  98 % 99 % 101 % 

3.12  Soliditeten inklusive ansvarsförbindelse skall vara oförändrad eller 

öka under planperioden 2019–2021 

Kommunfullmäktiges finansiella mål är att soliditeten skall vara oförändrad eller öka. Utfallet 
per sista december är 18,38 procent och per 2018-12-31 var soliditeten 14,01 procent. 

Kommunens soliditet har utvecklats positivt de senaste åren vilket medför att kommunens 
egna kapital täcker pensionsskulden. 

Indikatorer  Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

14,01 %  18,38 % 14,01 % 131,2 % 
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4 Våra räkenskaper 

4.1 Resultaträkning 

Mnkr Not 
Budget 

kommun 
2019 

Kommunen 
bokslut 

2019 

Kommunen 
bokslut 

2018 
Not 

Koncernen 
bokslut 

2019 

Koncernen 
bokslut 

2018 

Verksamhetens 
intäkter 

1, 371,4 351,3 359,3 1 661,6 701,4 

Jämförelsestörande 
intäkter 

1 a   8,9    

Verksamhetens 
kostnader 

2 -1831,6 -1803,7 -1767,2  -1978,4 -1987,2 

Avskrivningar 3 -18,2 -19,8 -19,9  -144,9 -152,1 

Verksamhetens 
nettokostnad 

 -1478,4 -1472,2 -1419,0  -1461,7 -1437,9 

        

Skatteintäkter 4 1100,7 1105,3 1062,3 2 1105,3 1062,3 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 

5 391,3 396,3 398,9 3 396,3 398,8 

Verksamhetens 
resultat 

 13,6 29,4 42,2  47,4 23,2 

        

Finansiella intäkter 6 4,4 6,2 7,2  6,6 116,4 

Finansiella 
kostnader 

7 -4,5 -1,1 -0,7  -44,8 -29,2 

Resultat före 
extraordinära 
poster 

 13,5 34,5 48,7  9,2 110,4 

        

Skattekostnader        

Extraordinära 
intäkter 

       

Extraordinära 
kostnader 

       

Årets resultat  13,5 34,5 48,7 4 1,7 108,5 

 

  



  

Kommunfullmäktige, Årsredovisning 42(67) 

4.2 Balansräkning 

Mnkr Not 
Kommunen 
2019-12-31 

Kommunen 
2018-12-31 

Not 
Koncernen 

2019-12-31 
Koncernen 

2018-12-31 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella 
anläggningstillgångar 

      

Immateriella 
anläggningstillgångar 

    5,9 6,8 

Materiella 
anläggningstillgångar 

      

Mark, byggnader, 
tekniska anläggningar 

13 318,3 279,6 5 2 295,3 2 109,1 

Maskiner och 
inventarier 

13 38,7 41,4 5 418,8 405,6 

Övriga materiella 
anläggningstillgångar 

   5 41,2 27,9 

Finansiella 
anläggningstillgångar 

14 409,6 409,9  16,5 17,8 

Summa 
anläggningstillgångar 

 766,6 730,9  2 777,7 2 567,2 

Bidrag till statlig 
infrastruktur 

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

Omsättningstillgångar       

Förråd, exploatering 15 0,7 0,7  8,3 10,9 

Fordringar 16 129,7 129,6  239,3 251,6 

Kassa och bank 17 246,1 235,0 6 436,3 460,1 

Summa 
omsättningstillgångar 

 376,5 365,3  683,9 722,6 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 143,1 1 096,2  3 461,6 3 289,8 
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Mnkr Not 
Kommunen 
2019-12-31 

Kommunen 
2018-12-31 

Not 
Koncernen 

2019-12-31 
Koncernen 

2018-12-31 

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR & 
SKULDER 

      

Eget kapital       

Ingående eget kapital  691,1 642,3 7 848,7 757,5 

Årets resultat  34,5 48,7  1,7 108,5 

Omstrukturering 
bolagen 

    4,9 -17,3 

Summa eget kapital 18 725,6 691,0  855,3 848,7 

Avsättningar       

Avsättning till 
pensioner och liknande 
förpliktelser 

19 113,6 106,3  113,7 106,8 

Andra avsättningar 20 20,5 21,8 8 82,6 83,2 

Summa avsättningar  134,1 128,1  196,3 190,0 

Skulder       

Långfristiga skulder 21,27 9,6 12,8 9 1 982,3 1 842,0 

Kortfristiga skulder 22 273,7 264,3  427,7 409,1 

Summa skulder  283,3 277,1  2 410,0 2 251,1 

       

SUMMA EGET 
KAPITAL 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 1 143,1 1 096,2  3 461,6 3 289,8 

Panter och 
ansvarsförbindelser 

      

Pensionsförpliktelser 
inklusive löneskatt 

23 515,5 537,5 12 515,5 537,5 

Borgensåtagande 24, 25, 26 2 112,8 2 004,6 12 140,1 175,4 

Operationell leasing       

Lös egendom 27 19,7 22,6    

Hyra fastighet 28 3 904,9 504,9    
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4.3 Kassaflöde 

Noter Not 
Kommunen 

2019 
Kommunen 

2018 
Not 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2018 

Löpande verksamhet       

Årets resultat  34,5 48,7 4 1,7 108,5 

Justering avskrivningar  19,8 19,9  144,9 152,1 

Justering för gjorda 
avsättningar 

10 6,0 -3,9 10 8,7 -4,5 

Medel från verksamheten 
före förändring av 
rörelsekapital 

 60,3 64,7  155,3 256,1 

Ökning/minskning kortfristiga 
fodringar 

12 -0,1 5,6 11 -12,3 40,9 

Ökning/minskning förråd, 
exploatering, mark 

    -2,6 -3,4 

Ökning/minskning kortfristiga 
skulder 

12 9,4 18,0  18,1 41,4 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 69,6 88,3  158,5 335,0 

INVESTERINGSVERKSAMHET       

Investering fastigheter och 
inventarier 

11 -27,0 
-59,6  -330,9 -607,9 

Investering va/renhållning 11 -27,4 -22,8  -27,4 -22,8 

Försäljning 
anläggningstillgångar 

       9 1,4 
2,2    

Finansiell leasing 13 -2,4 -3,7    

Kassaflöde från 
investeringsverksamhet 

 -55,4 -83,8  -358,3 -630,7 

FINANSIERINGSVERKSAMHET       

Långfristig skuld finansiell 
leasing 

28 -3,1 
-2,5    

Ökning/minskning av aktier, 
andelar mm 

14 -0,1 
-0,6    

Ökning/minskning av 
långfristiga skulder 

  
  176,0 412,6 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 -3,2 -3,1  176,0 412,6 

Upplösning av bidrag till 
statlig infrastruktur 

      

Årets kassaflöde  11,0 1,3  -23,8 116,9 

Likvida medel vid årets början  235,0 233,7  460,1 343,2 

Likvida medel vid årets slut  246,0 235,0  436,3 460,1 
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4.4 Noter 

 Kommunen 

NOTER (Mnkr) Kommun 2019 Kommun 2018 

Not 1 Verksamhetens intäkter   

Intäkter enligt driftredovisning 441,3 457,3 

-avgår interna intäkter -90,0 -89,1 

Summa verksamhetens intäkter 351,3 368,2 

Specifikation verksamhetens intäkter   

Försäljningsintäkter 4,5 5,9 

Taxor och avgifter 61,1 57,6 

Hyror och arrenden 26,9 25,1 

Bidrag 205,5 218,9 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 49,7 49,5 

Realisationsvinster 1,4 0,4 

Övriga intäkter 2,1 1,8 

Summa specifikation verksamhetens 
intäkter 

351,3 359,2 

Not 1a   

Mark- och tomtförsäljning   

Intäkter Migrationsverket 0,0 6,7 

Försäljning fastighet 0,0 2,2 

 0,0 8,9 

Not 2 Verksamhetens kostnader   

Kostnader enligt driftredovisning 1917,6 1880,2 

-avgår interna kostnader -90,0 -89,1 

-avgår kapitalkostnader -23,9 -23,9 

Summa verksamhetens kostnader 1803,7 1767,2 

Specifikation verksamhetens kostnader   

Löner och sociala avgifter 1084,3 1018,9 

Pensionskostnader 98,0 86,5 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 10,1 11,2 

Köp av huvudverksamhet 235,1 234,0 

Lokal- och markhyror 179,3 176,9 

Övriga tjänster/kostnader 96,0 128,8 

Lämnade bidrag 60,1 60,0 

Förbrukningsmaterial och inventarier 40,9 50,9 

Summa specifikation verksamhetens 
kostnader 

1803,7 1767,2 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2019 Kommun 2018 

Not 3 Avskrivningar 

Avskrivningar byggnader och anläggningar 10,2 7,3 

Avskrivningar maskiner och inventarier 9,4 11,1 

Nedskrivningar 0,2 1,5 

Summa avskrivningar 19,8 19,9 

   

Specifikation nedskrivningar   

-varav kommunstyrelsen 0,2 0,3 

-varav barn- och utbildningsnämnden  1,2 

Summa nedskrivningar maskiner och 
inventarier 

0,2 1,5 

Summa jämförelsestörande poster   

   

Not 4 Skatteintäkter   

Preliminära skatteintäkter 1113,3 1065,5 

Preliminär slutavräkning 2019/2018 -10,1 -3,5 

Slutavräkning 2018/2017 korrigering 0,6 -1,4 

Mellankommunal utjämning 1,6 1,7 

Summa skatteintäkter 1105,3 1062,3 

   

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning   

Inkomstutjämning 240,6 249,4 

Kostnadsutjämning 13,1 15,7 

Utjämning LSS 52,0 42,5 

Regleringsbidrag 16,6 3,7 

Fastighetsavgifter 49,6 49,2 

Ökat flyktingmottagande 24,4 38,3 

Summa generella statsbidrag och 
utjämning 

396,3 398,9 

   

Not 6 Finansiella intäkter   

Ränteintäkter 3,8 4,7 

Administrationsavgift borgensåtagande 2,4 2,5 

Summa finansiella intäkter 6,2 7,2 

   

 

Not 7 Finansiella kostnader 

  

Övriga finansiella kostnader 1,2 0,7 

Summa finansiella kostnader 1,2 0,7 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2019 Kommun 2018 

Not 8 Årets resultat   

Årets resultat Lindesbergs kommun 34,5 48,7 

-varav resultat balansenhet vatten och avlopp -0,4 1,9 

-varav resultat balansenhet renhållning 3,3 1,1 

-avgår realisationsvinst bilar -0,6 -0,4 

-avgår realisationsvinst mark -0,8 -2,2 

Justerat resultat 33,1 46,1 

   

Not 9 Försäljning   

Avgår realisationsvinst vid försäljning bilar -0,6 -2,2 

Försäljning mark -0,8 -0,4 

Summa försäljning -1,4 -2,6 

   

Not 10 Justering för gjorda avsättningar   

Avsättning till pensioner 7,3 -2,2 

Avsättning vatten/renhållning -1,3 -1,7 

Summa justering av gjorda avsättningar 6,0 -3,9 

   

Not 11 Nettoinvesteringar   

Nettoinvesteringar enligt redovisning 27,0 59,5 

Nettoinvesteringar va/renhållning 27,4 22,8 

Summa nettoinvesteringar 54,4 82,3 

   

Not 12 Justering av rörelsekapitalets 
förändring 

  

Förändring av kortfristiga fordringar -0,1 -5,6 

Förändring av kortfristiga skulder 9,4 18,0 

Summa justering av rörelsekapitalets 
förändring 

9,3 12,4 

Not 13 Materiella anläggningstillgångar   

Markreserv   

Anskaffningsvärde 29,2 19,4 

Årets nyanskaffning 3,0 9,8 

Ackumulerad värdeminskning -5,4 -5,2 

Årets avskrivningar -0,4 -0,2 

Utgående bokfört värde 26,4 23,8 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2019 Kommun 2018 

 

Fastigheter för affärsverksamhet 

Anskaffningsvärde 272,2 249,4 

Årets nyanskaffning 27,4 22,8 

Ackumulerad värdeminskning -152,3 -149,7 

Årets avskrivningar -4,3 -2,5 

Utgående bokfört värde 143,0 119,9 

   

Publika fastigheter   

Anskaffningsvärde 299,6 258,3 

Årets nyanskaffning 18,5 41,2 

Ackumulerad värdeminskning -164,6 -160,2 

Årets avskrivningar -5,3 -4,4 

Utgående bokfört värde 148,1 134,9 

   

Övriga fastigheter   

Anskaffningsvärde 14,4 14,4 

Ackumulerad värdeminskning -13,5 -13,3 

Årets avskrivningar -0,2 -0,2 

Utgående bokfört värde 0,8 1,0 

   

Summa mark och fastigheter 318,3 279,6 

   

Maskiner, fordon och inventarier   

Anskaffningsvärde 234,8 226,3 

Årets nyanskaffning 7,2 8,6 

Årets ökning finansiell leasing 2,4  

Ackumulerad värdeminskning -193,5 -180,9 

Årets avskrivningar -4,9 -4,9 

Årets avskrivningar finansiell leasing -4,5 -6,2 

Korrigering finansiell leasing enligt årsbesked -1,0  

Nedskrivningar -0,2 -1,5 

Utgående bokfört värde 38,7 41,4 

   

Summa maskiner, fordon och inventarier 38,7 41,4 

   

Summa materiella anläggningstillgångar 357,0 321,0 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2019 Kommun 2018 

 

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 

Långfristiga fordringar   

Förlagslån 3,2 3,2 

Revers Löa m.fl. 1,3 1,4 

Revers Nerikes Brandkår 0,0 0,1 

Summa långfristiga fordringar 4,5 4,8 

   

Aktier, aktier och bostadsrätter   

Andelar 372,0 372,0 

Linde Stadshus AB 30,1 30,1 

Ägartillskott Linde Stadshus AB 3,0 3,0 

Lindesberg Utveckling  0,1 

Summa aktier och andelar 405,1 405,2 

   

Summa finansiella anläggningstillgångar 409,6 409,9 

   

Not 15 Förråd, exploateringsmark   

Tomter Vibyn 0,8 0,8 

Avgår kostnader tomter -0,1 -0,1 

Summa förråd, exploateringsmark 0,7 0,7 

   

Not 16 Fordringar   

Kundfordringar 20,0 20,7 

Upplupna intäkter 3,3 1,5 

Momsfordran 18,7 26,3 

Fastighetsavgift 35,0 29,0 

Ankomstregistrerade fakturor 34,0 27,7 

Förutbetalda kostnader 11,0 10,4 

Övriga fordringar 7,7 14,0 

Summa kortfristiga fordringar 129,7 129,6 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2019 Kommun 2018 

 

Not 17 Kassa, bank m.m. 

Plusgiro   

Bank 430,3 452,5 

-varav Besök Linde AB 4,7 6,9 

-varav Linde Energi AB -64,1 -42,5 

-varav Lindesbergs bostäder -38,9 -140,6 

-varav Fastigheter i Linde AB -85,6 -41,8 

-varav Linde Stadshus AB -0,3 0,4 

Bolagens likvidamedel -184,2 -217,6 

Summa likvida medel 246,1 235,0 

 

 

  

Not 18 Eget kapital   

Ingående eget kapital 691,0 642,3 

-varav va 4,1 4,6 

-varav renhållning 7,7 4,4 

Årets resultat 34,5 48,7 

Summa eget kapital 725,6 691,0 

   

Not 19 Avsättning till pensioner inklusive 
löneskatt 

  

Avsättningar pensioner anställda 100,6 89,1 

Avsättning pensioner förtroendevalda 13,0 17,2 

Summa pensionsavsättningar 113,6 106,3 

   

Specifikation- avsatt till pensioner för 
anställda 

  

Ingående avsättning 89,1 93,0 

Ränteuppräkning 0,8 0,7 

Basbeloppsuppräkning 1,6 0,4 

Nya utbetalningar -4,6 -3,9 

Intjänad PA-KL 6,7  

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 6,6 2,5 

Intjänad särskild avtalspension 0,4  

Nya efterlevnadspensioner 0,4 0,2 

Övrig post -0,4 -3,9 

Summa avsatt till pensioner 100,6 89,1 

Aktualiseringsgrad 97 % 97 % 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2019 Kommun 2018 

Specifikation- avsatt till pensioner 
förtroendevalda 

  

Ingående avsättning 17,2 15,6 

Ränteuppräkning 0,2 0,2 

Basbeloppsuppräkning 0,4 0,2 

Överfört till ordinarie beräkning -3,9  

Nyintjänade -0,1 1,3 

Övrig post -0,8  

Summa avsatt till pensioner 
förtroendevalda 

13,1 17,2 

 

 

 

  

Not 20 Andra avsättningar   

Miljöfond 15,3 18,5 

VA-kollektivet 1,2 1,6 

Renhållningskollektivet 0,0 1,7 

Fiber 4,0 0,0 

Summa andra avsättningar 20,5 21,8 

   

Not 21 Långfristiga skulder   

Ingående låneskuld   

Finansiell leasing 9,3 12,4 

Skuld för anläggningsavgifter 0,3 0,4 

Summa långfristiga skulder 9,6 12,8 

   

Not 22 Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 79,5 72,2 

Personalens skatter och avgifter 38,8 38,3 

-varav källskatt 16,1 16,0 

-varav skatteskuld 3,0 2,8 

-varav arbetsgivaravgifter 19,6 19,5 

Förutbetalda intäkter 11,0 9,7 

-varav kommunalskatt 11,0 9,7 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2019 Kommun 2018 

 

Upplupna kostnader 

 

100,7 

 

97,4 

-varav upplupna 7,2 2,7 

-varav pensionskostnad individuell del 32,8 33,0 

-varav löneskatt pensionskostnad individuell 
del 

7,9 8,0 

-varav semesterlöneskuld 34,7 36,1 

-varav ferielöneskuld 18,0 17,6 

Övriga kortfristiga skulder 25,1 29,7 

Interimsskulder 18,6 17,0 

Summa kortfristiga skulder 273,7 264,3 

 

 

  

Not 23 Pensionsförpliktelser   

Pensionsförpliktelser intjänade tom 1997 414,9 432,5 

Löneskatt 100,6 104,9 

Summa pensionsförpliktelser 515,5 537,4 

   

Specifikation pensionsförpliktelser   

Ingående ansvarsförbindelse 537,5 567,2 

Ränteuppräkning 3,0 2,9 

Basbeloppsuppräkning 13,1 8,0 

Gamla utbetalningar -34,7 -34,1 

Övrig post -3,4 -6,5 

Utgående ansvarsförbindelse 515,5 537,5 

   

Not 24 Borgensåtagande kommunägda 
bolag 

  

Lindesbergs bostäder 545,7 607,2 

Linde Energi AB 75,0 75,0 

Fastigheter i Linde AB 1261,5 1147,0 

Linde Stadshus AB 90,5  

Summa kommunägda bolag 1 972,7 1 829,2 

   

Not 25 Borgensåtagande övriga   

Kooperativa hyresrättsföreningen Tallen 127,0 127,5 

Brf Senioren Lindesberg  34,6 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 7,5 7,5 

Föreningar 5,7 5,8 

Summa övriga 140,1 175,3 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2019 Kommun 2018 

Not 26 Förlustansvar egna hem   

Förlustansvar egna hem  0,1 

Summa förlustansvar egnahem 0,0 0,1 

   

Totalt borgensåtagande 2 112,8 2 004,6 

 

 

  

Not 27 Operationell leasing, lös egendom   

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt 
följande 

  

Inom 1 år 9,4 11,2 

Senare än 1 år men inom 5 år 10,3 11,3 

Hyresavtal på 25 år, tecknade 2019   

Summa operationell leasing lösegendom 19,7 22,5 

   

Not 28 Operationell leasing, hyra 
fastigheter 

  

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt 
följande 

  

Inom 1 år 162,7 148,3 

Senare än 1 år men inom 5 år 650,8 353,3 

Senare än 5 år 3091,4 
3,3 

 

Summa operationell leasing hyra 
fastigheter 

3904,9 504,9 

Not 28 Finansiella leasingavtal, fordon   

Totala minimileaseavgifter 9,4 12,5 

Framtida finansiella kostnader -0,1 -0,1 

Nuvärdet av minimileaseavgifter 9,3 12,4 

   

Nuvärdet av minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande 

  

Inom 1 år 4,5 8,2 

Senare än 1 år men inom 5 år 4,8 4,2 

Senare än 5 år   

Leasing 

Leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal när ekonomiska fördelar och 
nackdelar överförs från leasetagaren vid ägarbyte. Äganderätten övergår slutligen till 
leasetagaren. 

Kostnad för redovisningsrevision 

2019 var kostnaden för redovisningsrevision 0,1 Mnkr. 
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Noter koncernen 

Noter Koncernen 2019 Koncernen 2018 

Not 1 Verksamhetens 
nettokostnad 

  

Verksamhetens intäkter 661,6 701,4 

Verksamhetens kostnader -1978,4 -1989,1 

Avskrivningar -144,9 -152,1 

Summa verksamhetens 
nettokostnad 

-1461,7 -1439,8 

   

Not 2 Skatteintäkter   

Skatteintäkter 1113,3 1065,5 

Slutavräkning 2018/2017 0,6 -1,4 

Preliminär slutavräkning 
2019/2018 

-10,1 -3,5 

Mellankommunal utjämning 1,6 1,7 

Summa skatteintäkter 1105,3 1062,3 

   

Not 3 Generella statsbidrag och 
utjämning 

  

Inkomstutjämning 240,6 249,4 

Kostnadsutjämning 13,1 15,7 

Utjämning LSS 52,0 42,5 

Regleringsbidrag 16,6 3,7 

Fastighetsavgift 49,6 49,2 

Ökat flyktingmottagande  24,4 38,3 

Summa generella statsbidrag 
och utjämning 

396,3 398,8 

 

Not 4 Årets resultat 

  

Kommunen 34,5 48,7 

Linde Stadshus AB -32,8 59,8 

Summa årets resultat 1,7 108,5 

   

Resultat före 
bokslutsdispositioner 

  

Lindesbergs kommun 34,5 48,7 

Linde Stadshus AB -2,7 -3,1 

Fastigheter i Linde AB -60,4 32,8 

Linde Energi AB 45,9 41,9 

Besök Linde AB -8,9 -9,9 

Summa bokslutsdispositioner 
bolagskoncernen 

8,4 110,4 
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Noter Koncernen 2019 Koncernen 2018 

   

Not 5 Materiella 
anläggningstillgångar 

  

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningstillgångar 

  

Kommunen 318,3 279,6 

Fastigheter i Linde AB 1944,4 1789,2 

Linde Energi AB 32,6 40,3 

Summa byggnader och mark 2295,3 2109,1 

   

Maskiner och inventarier   

Kommunen 38,7 41,4 

Fastigheter i Linde AB  0,1 

Linde Energi AB 380,1 364,1 

Besök Linde AB  0,0 

Summa maskiner och 
inventarier 

418,8 405,6 

   

Övriga materiella 
anläggningstillgångar 

  

Besök Linde AB 0,2 0,2 

Fastigheter i Linde AB 36,5 23,7 

Linde Energi AB 4,5 4,0 

Summa övriga 
anläggningstillgångar 

41,2 27,9 

Summa anläggningstillgångar                                                      2755,3                                                      2542,6 

 

 

Not 6 Kassa och bank 

  

Kommunen 246,1 235,0 

Linde Stadshus AB 0,4 0,1 

Fastigheter i Linde AB 125,4 182,5 

Linde Energi AB 64,4 42,5 

Besök Linde AB 0,0 0,0 

Summa kassa och bank 436,3 460,1 

   

Not 7 Eget kapital   

Ingående eget kapital 848,7 757,5 

Omstrukturering bolagen 4,9 -17,3 

Årets resultat 1,7 108,5 

Summa eget kapital 855,3 848,7 
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Noter Koncernen 2019 Koncernen 2018 

   

Not 8 Andra avsättningar   

Övriga avsättningar 20,5 83,2 

Uppskjutna skatter 62,1  

Summa andra avsättningar 82,6 83,2 

   

Not 9 Långfristiga skulder   

Kommunen 9,6 12,8 

Linde Stadshus AB 90,5 186,7 

Fastigheter i Linde AB 1 807,2 1 754,2 

Linde Energi AB 75,0 75,0 

Eliminering interna poster  -186,7 

Summa långfristiga skulder 1 982,3 1 842,0 

   

Not 10 Justering av 
rörelsekapitalets förändring 

  

Andra avsättningar 8,7 -4,5 

Summa justering av 
rörelsekapitalets förändring 

8,7 -4,5 

   

Not 11 Justering av 
rörelsekapitalets förändring 

  

Förändring förråd -2,6 -3,4 

Förändring kortfristiga fordringar -12,3 40,9 

Förändring kortfristiga skulder 18,1 41,4 

Summa justering 
rörelsekapitalets förändring 

3,2 78,9 

   

Not 12 Panter och 
ansvarsförbindelser 

  

Pensionsförpliktelser 515,5 537,5 

Borgensförbindelser 140,1 175,4 

- varav förlustansvar egna hem 0,0 0,1 

- varav övriga förpliktelser 140,1 175,3 

Summa panter och 
ansvarsförbindelser 

655,6 712,9 
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Lindesbergs kommun har i juni 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 
kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingåtts regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda 
borgensförbindelse. 

Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunerna respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lindesbergs kommuns ansvar enligt ovan 
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 
kronor. Lindesbergs kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 049 942 391 
kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 057 975 443 kronor. 
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4.5 Driftredovisning per nämnd 

Nämnd Kostnad Intäkt Netto Nettobudget Avvikelse 
Bokslut 

2018 

Revision 0,8 0,0 0,8 0,9 0,1 0,8 

Kommunstyrelse 402,0 150,6 251,4 249,0 -2,4 246,9 

- därav Utskottet för stöd 
och strategi 

156,9 82,4 74,5 74,7 0,2 75,9 

- därav Tillväxtutskott 136,7 38,4 98,3 98,0 -0,3 94,8 

- därav VA/Renhållning 8,6 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

- därav Överförmyndar-
verksamhet 

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

- därav 
Samhällsbyggnads-
förbundet 

66,5 19,9 46,6 44,0 -2,6 45,1 

- därav Räddningstjänst 30,3 1,2 29,0 29,0 0,0 27,7 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

774,2 141,7 632,5 618,0 -14,5 610,2 

Socialnämnd 654,9 119,8 535,1 529,1 -6,0 525,7 

Samhällsbyggnadsnämnd 
Bergslagen 

44,0 29,1 14,9 13,9 -1,0 13,3 

Summa nämnder 1 876,0 441,3 1 434,7 1 410,8 -23,9 1 391,1 

Finansförvaltning 343,4 1 812,7 1 469,3 1 424,4 44,9 1 429,8 

Totalt 2 219,4 2 253,9 34,5 13,5 21,0 48,7 
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Driftredovisning per huvudverksamhet 

Huvudverksamhet Kostnad Intäkt Netto Nettobudget Avvikelse 
Bokslut 

2018 

Politisk verksamhet 8,1 0,7 7,4 6,7 -0,7 7,1 

Gemensam 
verksamhet 

207,8 102,5 105,3 104,8 -0,4 104,7 

Infrastruktur, skydd 
mm 

109,1 30,4 78,7 75,4 -3,3 75,2 

Fritid och kultur 47,2 5,8 41,4 41,5 0,1 39,5 

Pedagogisk 
verksamhet 

807,5 152,7 654,8 638,1 -16,7 631,8 

Vård och omsorg 654,9 119,9 535,1 529,1 -6,0 519,9 

Särskilt inriktade 
insatser 

32,8 20,7 12,1 15,2 3,1 12,8 

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

Summa 
driftverksamhet 

1 876,0 441,3 1 434,7 1 410,8 -23,9 1 391,1 

Finansförvaltning 343,4 1 812,7 1 469,2 1 424,3 44,9 1 439,8 

Totalsumma 2 219,4 2 254,0 34,5 13,5 21,0 48,7 

4.6  Investeringsredovisning per nämnd 

Nämnd/förvaltning Utgifter Inkomster Nettoinvestering Budget Avvikelse 

Kommunstyrelsen 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

- därav utskottet för stöd 
och strategi 

2,6 0,0 2,6 2,9 0,3 

- därav Tillväxtutskottet 6,3 0,7 5,6 37,8 32,2 

- därav 
Samhällsbyggnadsförbunde
t Bergslagen 

15,9 0,0 15,9 23,5 7,6 

- därav Vatten/Renhållning 27,4 0,0 27,4 53,2 25,8 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

2,0 0,0 2,0 6,1 4,1 

Socialnämnd 0,8 0,0 0,8 1,0 0,2 

      

Totalt kommunen 55,0 0,7 54,3 125,5 71,2 



  

Kommunfullmäktige, Årsredovisning 60(67) 

Investeringsredovisning per projekt 

Tillväxtutskottet 

 Projekt   Utgifter   Inkomster  
 

Nettoinvestering  
 Budget 2019  

 Avvikelse 
mot budget  

Industrirakan 
norra delen  

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

Vibyn   0,5   0,0   0,5   1,6   1,1  

Gång- och 
cykelväg 
Schröders backe  

 1,0   0,0   1,0   0,9   -0,1  

Gång- och 
cykelväg 
Ishockeygatan  

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

Bussangöring 
Brotorpsskolan  

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

Vändplan 
Guldsmedshyttan  

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

Ny väg Frövi N: a 
Bangatan  

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

Exploatering 
industrimark 
Frövi  

 2,5   0,0   2,5   15,0   12,5  

Nytt villaområde 
Lindesberg  

 0,0   0,0   0,0   15,0   15,0  

Gång- och 
cykelväg 
Banvägen  

 0,0   0,3   -0,3   0,0   0,3  

Lindesjön runt   0,1   0,0   0,1   0,5   0,4  

Summa 
investeringar  

 6,5   0,9   5,6   37,8   32,2  

Utskottet för stöd och strategi 

 Projekt   Utgifter   Inkomster  
 

Nettoinvestering  
 Budget 2019  

 Avvikelse mot 
budget  

Inköp av 
datorer  

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

Till KS 
förfogande  

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

E-tjänster   0,0   0,0   0,0   0,2   0,2  

Utökad 
funktionell W-
lan  

 0,8   0,0   0,8   0,8   0,0  

Utrustning 
måltid  

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

Summa 
investeringar  

 2,6   0,0   2,6   3,9   1,3  
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Samhällsbyggnadsförbundet - Vatten/Renhållning 

 Projekt   Utgifter   Inkomster  
 

Nettoinvestering  
 Budget 2019  

 Avvikelse 
mot budget  

Förlängning 
Ishockeygatan  

 1,9   0,0   1,9   0,0   -1,9  

Mindre 
ledningsarbeten  

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

Ledning 
Gammelbo 
- Ramsberg  

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

Ledning 
Lindesberg-Nora  

 6,0   0,0   6,0   17,8   11,8  

Minireningsverk 
Öskevik- 
Mårdshyttan  

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

Torphyttan   0,0   0,0   0,0   6,5   6,5  

Gamla Viby   0,4   0,0   0,4   2,5   2,1  

 
Överföringsledning 
Löa-Vasselhyttan  

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

Reningsverk 
Lindesberg  

 0,9   0,0   0,9   1,0   0,1  

Mindre Va-
anläggningar  

 5,1   0,0   5,1   6,0   0,9  

Cederborgsvägen   0,0   0,0   0,0   0,7   0,7  

Pumpstation 
Prästbron  

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

Folkestorp etapp 2   1,4   0,0   1,4   0,0   -1,4  

 Summa 
investeringar  

 27,4   0,0   27,4   53,2   25,8  
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Samhällsbyggnadsförbundet, park, idrott, gata, belysning 

 Projekt   Utgifter   Inkomster  Nettoinvestering  
 Budget 
2019  

 Avvikelse 
mot budget  

Trafikåtgärder   0,1   0,0   0,1   0,3   0,2  

Dagvatten centrala 
Lindesberg  

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

Föryngring träd   0,0   0,0   0,0   0,3   0,3  

Trafiksäkerhetsåtgärder, 
gatuombyggnation  

 2,0   0,0   2,0   2,5   0,5  

 
Tillgänglighetsanpassning  

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

Reinvestering gatljus   1,3   0,0   1,3   1,3   0,0  

Planerat underhåll 
beläggning  

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

Investering i väg - och 
gatubelysning  

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

Renovering broar   0,0   0,0   0,0   5,0   5,0  

Väg- och gatubelysning 
Ramsberg  

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

Förlängning 
Ishockeygatan  

 0,9   0,0   0,9   0,8   -0,2  

Gång- och cykelväg 
Dalkarshyttan  

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

Frövi strandpromenad   0,0   0,0   0,0   0,1   0,1  

Park Tivoliplan   0,0   0,0   0,0   0,4   0,4  

Råsvalslund   0,1   0,0   0,1   0,1   0,0  

Trapp Flora gatan   0,4   0,0   0,4   0,4   0,0  

Flugparken   4,1   0,0   4,1   4,9   0,8  

Ny infart fritidsbyn 
Lindesberg  

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

Investeringar idrott   0,1   0,0   0,1   0,1   0,0  

Reinvesteringar 
lekplatser  

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

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

Fritidsbyn Lindesberg   0,4   0,0   0,4   0,3   0,1  

Spontanidrottsplats 
Lindesberg  

 0,9   0,0   0,9   0,0   -0,9  

Fellingsbro IP, 
Munkhyttan  

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

Naturbadplatser, 
Smedvallen  

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

Råssvallens IP   0,1   0,0   0,1   0,1   0,0  

Tak på befintliga 
sandfickor  

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

Summa investeringar   15,9   0,0   15,9   23,5   7,6  
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Socialnämnden 

 Projekt   Utgifter   Inkomster  
 

Nettoinvestering  
 Budget 2019  

 Avvikelse mot 
budget  

Inventarier 
funktionsstöd  

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

Inventarier 
gruppboende  

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

Summa 
investeringar  

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

Barn-och utbildningsnämnden 

 Projekt   Utgifter   Inkomster  
 

Nettoinvestering  
 Budget 

2019  
 Avvikelse 

mot budget  

 
Undervisningsinventarier 
Björkhagaskola  

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

Digitalisering 1–1   2,0   0,0   2,0   2,0  0 ,0 

 Summa investeringar   2,0   0,0   2,0   6,1   4,1  
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4.7 Särredovisning 

Balansräkning Vatten (Mnkr) 2019 2018 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

143,0 119,9 

Maskiner och inventarier 0,2 0,4 

Summa anläggningstillgångar 143,2 120,3 

   

Omsättningstillgångar   

Fordringar 0,0 0,0 

Likvida medel 0,0 0,0 

Summa omsättningstillgångar 0,0 0,0 

SUMMA TILLGÅNGAR 143,2 120,3 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

  

Ingående eget kapital 4,6 2,7 

Årets resultat -0,4 1,9 

Utgående eget kapital 4,2 4,6 

Avsättningar   

Andra avsättningar 1,3 1,6 

Summa avsättningar 1,3 1,6 

Skulder   

Långfristiga skulder 43,8 45,7 

Kortfristiga skulder 93,9 68,4 

Summa skulder 137,7 114,1 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

143,2 120,3 
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Balansräkning Renhållning 
(Mnkr) 

2019 2018 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

0,6 0,7 

Maskiner och inventarier   

Summa anläggningstillgångar 0,6 0,7 

   

Omsättningstillgångar   

Fordringar 0,1  

Likvida medel 24,2 25,2 

Summa omsättningstillgångar 24,3 25,2 

SUMMA TILLGÅNGAR   

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

  

Ingående eget kapital 4,4 3,3 

Årets resultat 3,3 1,1 

Utgående eget kapital 7,7 4,4 

Avsättningar   

Andra avsättningar 15,3 20,2 

Summa avsättningar 15,3 20,2 

Skulder   

Långfristiga skulder 0,0 0,0 

Kortfristiga skulder 1,9 1,3 

Summa skulder 1,9 1,3 

   

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

24,9 25,9 

 Särredovisningar 

 Vatten och renhållning är egna balansräkningsenheter som särredovisas i kommunens     
räkenskaper. Balansräkningarna ingår i kommunens balansräkning men alla balansposter är 
"öronmärkta" med ansvar för vatten och renhållning. Samhällsbyggnadsförbundet sköter 
driften av vatten och renhållning och ett driftresultat belastar respektive balansräkning. 
Lindesbergs kommun äger alla anläggningar som redovisas som anläggningstillgångar i 
balansräkningen. 
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4.8 Redovisningsprinciper 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar är i balansräkningen upptagna till anskaffningsvärde efter avdrag för 
linjär avskrivning. SKR:s avskrivningstider är utgångspunkt för kommunens 
avskrivningstider. Internräntan har beräknats med 1,50 procent. 

Komponentavskrivning 

Lindesbergs kommun tillämpar komponentavskrivning i redovisning, på nya investeringar. 
Investeringar har komponentuppdelats enligt den mall som har tagits fram.  

Avsättning pensioner 

Avsättningen är redovisad enligt KPA:s beräkning och innehåller intjänad del som överstiger 
7,5 basbelopp. Den individuella delen inkl. löneskatt är bokförd som kort skuld. Löneskatten 
betalas fortlöpande. 

Under ansvarsförbindelser finns de pensionsförpliktelser som har tjänats in av arbetstagare 
och pensionstagare före 1998. Dessa räknas årligen upp enligt fastställt index och reduceras 
med årets utbetalningar till pensionstagarna enligt KPA:s beräkningar. 

Interna kostnader och intäkter 

Interna kostnader och intäkter har sammanställts och eliminerats i resultaträkningen. 
Beräkningen har gjorts med hjälp av rapporter som eliminerar alla interna kostnader och 
intäkter. 

Ferie- och uppehållslön 

Upparbetad ferie- och uppehållslön ingår i korta skulder på balansräkningen. 

Investeringar 

Samtliga investeringar aktiveras i samband med bokslut och avskrivningar påbörjas direkt 
nästkommande år. Investeringsprojekt som ej färdigställts vid årsskiftet, ombudgeteras och 
färdigställs under nästkommande år. Enligt kommunens riktlinje för investeringar så är en 
anläggningstillgång som aktiveras i balansräkningen en tillgång för stadigvarande bruk, har 
en nyttjandeperiod på minst 3 år och ett värde på minst ett basbelopp. 

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. 
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VA/Renhållning 

Va/Renhållning är egna balansräkningsenheter.  Driftresultatet överförs till ett skuldkonto på 
balansräkningen ”avsättning” till va respektive renhållningskollektivet. I 2019 års bokslut 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 bokslutet 2019 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. Till bokslut 2019 har inte 
Samhällsbyggnadsförbundet kunnat leverera en specifik balans- och resultaträkning för 
Lindesbergs kommun. Deras revisorer är inkopplade och till delårsbokslut 2020 ska ett 
specifikt bokslut för Lindesbergs kommun tas fram.  I förvaltningsberättelsen så finns det inte 
uppföljning och analys under alla rubriker. Det kommer att jobbas med det under år 2020 
inför delårsrapporten och årsredovisningen. 

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. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Allmänt om verksamheten 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen – en del av din vardag 

Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlems-
kommunerna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive kommuns ambitionsnivå 
för den tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser som förbundet förfogar 
över. 

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

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli är placerat i Pershyttan, Nora. 
 

Samhällsbyggnadsförbundets verksamheter 
Skattefinansierade verksamheter 

 Gata/Trafik  

 Park- och Skogsförvaltning 

 Idrotts-och fritidsanläggningar 

 Lokalvård 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

 Återvinning 

 Vatten och avlopp 
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Organisation  

                                       

Politiska inriktningsmål 
Övergripande 

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

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

Ekonomi och effektivitet 

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

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

Miljö 

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

Rollen som arbetsgivare  

o Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

o Vi är med och bygger ett socialt hållbart samhälle. 
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Uppdrag och verksamhetsidé 
Vision 

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

Uppdrag och verksamhetsidé 

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

Värdegrund 

Förbundets värderingar är: Förtroende, Öppenhet, Respekt, Engagemang (FÖRE). 
Värderingarna ska skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla 
medarbetare i deras dagliga arbete. 
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God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella och verksamhetsmässiga 
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
God ekonomisk hushållning innebär att såväl Samhällsbyggnadsförbundets finansiella som 
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt, miljö-
medvetet och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och 
etablerade normer. 
 

Finansiellt perspektiv 

Skattefinansierade verksamheter 

Balanskrav 
Tidigare års resultat är reglerat av samtliga medlemskommuner i enlighet med förbunds-
ordningen. I årets bokslut redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett underskott. 
Underskottet kommer under år 2020 att regleras i enlighet med förbundsordningen. 

Resultatkrav  
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras genom driftbidrag från medlems-
kommunerna. Resultatmålet för 2019 är ett nollresultat. Det redovisade resultatet visar ett 
negativ resultat. 
 
Avgiftsfinansierade verksamheter  
För verksamheterna som finansieras via avgifter – Återvinning och Vatten och avlopp – redo-
visas de slutliga resultaten i respektive medlemskommuns redovisning. Målet är att över tid 
redovisa ett nollresultat före avräkning mot kommunerna. 
 

Verksamhetsmässigt perspektiv  

I förbundets övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning uppnås genom att 
eftersträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktig god ekonomi. 

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

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

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

 
I förbundets Verksamhetsplan med mål 2019 nämns fler aktiviteter som ska utföras för att 
målen ska uppnås. 
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Årets resultat 
Över/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning. 

 
 
De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på -5 747 tkr och de avgifts-
finansierade verksamheterna ett underskott på -7 713 tkr. 
 

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

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

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

Flerårsöversikt 2019 2018 2017 2016 2015

Verksamhetens intäkter 398 297 418 405 356 142 359 038 298 170

Årets resultat

Gemensamt 0 0 0 0 0

Skattefinansierade verksamheter -5 747 -1 989 -1 774 -596 -697

Totalt -5 747 -1 989 -1 774 -596 -697

Eget kapital

Gemensamt 0 0 0 0 0

Skattefinansierade verksamheter -5 747 -1 989 -1 774 -596 -697

Totalt -5 747 -1 989 -1 774 -596 -697
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Väsentliga händelser  
Gemensamt / Övergripande 

o Under hösten tillsattes fyra nya avdelningschefer i den nya organisationen. 
Avdelningarna är Vatten och avlopp, Avfall och Återvinning, Lokal- och Miljöservice samt 
Gata, Park, Idrott (GPI). 

o Ett medlemsmöte ägde rum under våren där de fyra medlemskommunerna och 
representanter från kommunalförbundet träffades för att diskutera förbundets uppdrag 
och innehåll. 

Process Gata/Trafik 

o Omfattande snö- och halkbekämpning i alla medlemskommuner. 
o Två broar stängdes av på grund av bristande säkerhet. 

Process Park/Skog 

o Omfattande barkborreangrepp till följd av fjolårets torka. 

Process Idrott 

o Stölder och skadegörelse vid tre idrottsplatser i Lindesberg. 
o Trasiga kylrör i betongplattan i ishockeyhallen i Fellingsbro har lagats två gånger under 

året. 

Process Lokalvård 

o Under året har förändringar i städfrekvenser genomförts vilket inneburit ändrade 
scheman och städtider. 

Process Återvinning 

o Förändrade öppettider på Återvinningscentralerna. 
o Åtgärdsprogram är framtagit för nedlagda deponier i samtliga kommuner utifrån 

tidigare inventering. 

Processerna VA-anläggning och VA-ledningsnät 

o Under våren har ombyggnation av Nora reningsverk och Lindesbergs reningsverk 
upphandlats genom ett partneringsavtal. 

o Som en följd av NIS-direktivet måste förbundet upprätta avtal med kommunerna som 
tillhandahåller nättjänsterna. 
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Sammanfattning 

 
 

Det ekonomiska resultatet för år 2019 visar ett negativt utfall med 13,5 mnkr. Resultatet är         
5 mnkr sämre än föregående år.  

De skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat på 5,7 mnkr vilket är 3,7 mnkr 
sämre än föregående års resultat. Både verksamheterna Park/Skog och Lokalvård visar ett 
positivt resultat medan verksamheterna Gata/Trafik och Idrott visar minusresultat.  

De avgiftsfinansierade verksamheterna visar i år ett negativt resultat på 7,7 mnkr, vilket är       
1,2 mnkr sämre än föregånde års resultat. Verksamhet Återvinning och VA-verksamheten visar 
minusresultat på 3,5 mnkr resp 4,2 mnkr. 

Övergripande 

Förbundet var tidigare organiserade i en planeringsavdelning som svarade för planering med     
bl a kvalitetsledare för de olika verksamheterna och en produktionsavdelning som svarade för 
utförandet samt en stab för gemensamma verksamheter innehållande ekonomienhet, service-
center, personalhandläggare, kvalitetssamordnare och förbundssekreterare. 

I slutet av året genomfördes en större omorganisation av förbundets samtliga verksamheter. De 
tidigare planerings- och produktionsavdelningarna bröts upp och dess kompetenser och funk-
tioner spreds på flera avdelningar. En mindre stab bildades bestående av ekonomi, upphandling 
och IT under ledning av ekonomichefen och en projektenhet under ledning av projektchefen 
samt en ny HR- och kanslienhet under ledning av HR- och kanslichefen. 

Planerings- och budgetprocessen för 2020-2022 har genomförts. Budgetram antogs av Direk-
tionen i mars och beslutet skickades till kommunerna under april månad. Budgeten antogs i 
Direktionen i januari 2020 innehållande den nya organisationen efter avstämning med 
medlemskommunerna avseende driftbidrag och investeringar. Utfallet utifrån förbundets 
äskanden varierar och är i vissa fall problematisk. 

Volymförändringar under löpande år behandlades i samband med budgetprocessen i respektive 
kommun. 

Verksamhet

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

Gemensamt 69 237 69 237 0 62 096 62 096 0 72 191 72 191 0

Skattefinansierat

Gata/Trafik 61 944 67 619 -5 675 45 933 45 933 0 68 009 71 246 -3 237

Park/Skog 20 783 20 062 721 21 118 21 118 0 21 075 20 675 400

Idrott 14 360 16 083 -1 724 13 805 13 805 0 15 567 16 036 -469

Lokalvård 47 207 46 276 931 46 541 46 541 0 47 045 45 729 1 316

Summa 144 293 150 040 -5 747 127 397 127 397 0 151 696 153 686 -1 990

Avgiftsfinansierat

Återvinning 61 339 64 814 -3 476 60 185 60 185 0 62 712 64 014 -1 305

Vatten och avlopp 135 177 139 415 -4 238 127 625 127 625 0 127 137 132 334 -5 196

Summa 196 516 204 229 -7 713 187 810 187 810 0 189 849 196 348 -6 501

Totalt 410 046 423 507 -13 461 377 303 377 303 0 413 736 422 225 -8 491

Varav interna 115 052 115 052 126 481 126 481

Bokslut 2018Budget 2019Bokslut 2019
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Lönerevisionen 2019 genomfördes med de tidigare lönekriterierna och också med syfte att ta ett 
omtag avseende lönekriterierna för 2020. Vissa justeringar utifrån marknaden har gjorts vid 
löneöversynen, förbundet har fortsatta utmaningar med att rekrytera vissa tjänster. 

Av 22 verksamhetsmål satta utifrån de politiska målen är vid årsskiftet 10 av målen uppfyllda. 

Långsiktig verksamhetsplanering är ett område som förbundet behöver arbeta vidare med för 
att ta fram nyckeltal kopplat till långsiktig ekonomisk planering samt ge Direktionen underlag 
för beslutsfattande. 

Antal investeringar har ökat och samtidigt har planering och uppföljning av dessa systematise-
rats.  

I uppdraget ingår också att aktivt delta i kommunernas näringslivsarbete och att utveckla sam-
verkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Representanter  från respektive kommun samt 
samhällsbyggnad träffas regelbundet för att diskutera långsiktiga planeringsfrågor.  

Framtid  

Den norra länsdelens fyra kommuner är alla i sig själva relativt små för att på ett adekvat sätt 
omhänderta ansvaren inom det kommunaltekniska området. Kommunalförbundet har visat sig 
framgångsrikt i att rekrytera kompetent personal för de fyra kommunernas räkning, vilket är en 
förutsättning för att dess ansvar och skyldigheter ska kunna tas. Samtidigt ser bristen på 
kompetent arbetskraft i samhället ut att öka. Kommande år kommer kräva strukturella 
förändringar för att fortsätta klara både den dagliga driften av kommunaltekniska tjänster samt 
det stora utvecklingsarbete som krävs för att bland annat digitalisera och öka effektiviteten i 
kommunalförbundets tjänster. 

År 2019 var året då den gamla processorienterade matrisorganisationen övergavs och en ny 
linje-stabsorganisation bildades. En välkommen och mycket önskad utveckling för förbundets 
personal som med den nya organisationen ges bättre förutsättningar att leverera en högra 
kvalité i de uppdrag som förbundet är satta att sköta. 

Under året samlades kommunalförbundets ägare och förde diskussioner kring förbundets 
framtid. Ur den diskussionen har nu utredningar initierats i syfte att bland annat förtydliga 
förbundets uppdrag och mandat. Också det en välkommen och välbehövlig utveckling för att 
förnya och vitalisera förbundet. 

Det finns en politisk samstämmighet bland medlemskommunerna att fortsätta den breda 
samverkan som sker mellan kommunerna. Nya samverkansområden kan tillkomma och nya 
samverkansformer kan behöva skapas. Kommunalförbundet står i och med omorganisationen 
bättre rustad att vara med i diskussionen kring framtida samarbetsområden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsredovisning 2019 

11 
 
 

Verksamhetsmål – Gemensamma   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Av kommuninvånarna ska 70% uppleva att de 

fått ett bemötande i  kontakten med Samhälls-

byggnadsförbundet som kännetecknas av 

tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt 

och engagemang, FÖRE.

Mätning av Nöjd-Kund-Index, NKI, visar ett 

värde på 67 %.

Den totala sjukfrånvaron ska minska med         

0,5 procentenheter jämfört med 2018.

Den totala sjukfrånvaron har minskat med      

0,8 procentenheter jämfört med föregående år.

Tydliggöra resursutnyttjandet över kommun-

gränserna och mellan de olika verksamheterna.

Arbetet med att utveckla samarbetet mellan 

processerna har fortsatt.

Kompetensförsörjning på definierade brist-

tjänster.

På definierade bristtjänster med svårighet att 

rekrytera mäts ansökningar/tjänst.                         

Mätning behöver utvecklas.

Kontaktytan med relevanta lärosäten ska öka. Vid Örebro universitet har en informations-

kampanj rullat på "intern-TV". Även en kontakt 

med distansutbildare avseende upphandling 

har etablerats.

I medarbetarenkäten 2019 ska NMI, Nöjd-

Medarbetar-Index, vara lika med eller högre än 

75 %.

Medarbetarenkäten genomfördes ej under året, 

pga av att upphandlingen försenades. Enkäten 

kommer att genomföras under år 2020.

Förbundet ska erbjuda heltid som norm. Målet för heltid som norm 2019 är 92 %. 

Förbundet uppnådde 87 %.
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Personal 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har 201 tillsvidareanställda den 31 december 2019. I 
nedanstående tabell redovisas månadsavlönade, vilket förutom tillsvidareanställda även 
omfattar vikarier och visstidsanställda. 

   
 
 
Personalförsörjning  

Under 2019 avslutade totalt 14 personer sina tillsvidareanställningar vid förbundet och 
samtidigt tillsattes 11 tillsvidareanställningar. 

 
 

 

 

 

 

 

Personal 2019 2018 2017

Medelantal anställda

Kvinnor 112 110 114

Män 116 118 99

Totalt 228 228 213

Löner och ersättningar (tkr)

Direktionen 497 447 452

Övriga anställda 85 641 83 584 77 165

Totalt 86 138 84 031 77 617

Sociala kostnader (tkr)

Pensionskostnader övr anställda 6 128 7 368 5 005

Övriga sociala kostnader 27 874 27 296 24 832

Totalt 34 002 34 664 29 837

Avslutade 

tillsvidareanställningar

Annan 

arbets-

givare

Annan 

orsak
Pension

Tillsatta 

tillsvidareanställningar

Inom 

avd/ 

process

Stab 1 1 Stab 1

Planeringsavdelning 4 Planeringsavdelning 1

 -Planeringsavd 2 1 1 Produktionsavdelning 9

 - Projektenheten 1 1  - Process Gata/Trafik 2

 -Process Återvinning 1 1  - Process Park/Skog 2

Produktionsavdelning 9  - Process Lokalvård 3

 - Process Gata/Trafik 1 1  -Process VA 2

 -Process Park/Skog 2 2

 - Process Lokalvård 5 3 2

 - Process VA 1 1
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Åldersstruktur  

Åldersfördelning per sista december 2019 (månadsavlönade), medelålder är 50 år. 

 

Könsfördelningen inom förbundet totalt är 56 procent kvinnor och 44 procent män. Könsfördel-
ningen följer traditionella könsmönster där Lokalvård har markant övervägande del kvinnor och 
övriga processer har avsevärd övervägande del män. 

Övertid  

Övertidstimmarna minskade totalt inom förbundet med 272 timmar jämfört med föregående år. 
Både planerings- och produktionsavdelningen samt Staben minskade övertidstimmarna.  I 
nedanstående statistik redovisas mer- och övertid.  

 
 

Arbetstidsfrågor  

Förbundet har en upprättad handlingsplan gällande ”Heltid som norm”.  Kollektivavtal mellan 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunal gör gällande att en handlingsplan för att 
uppnå heltid som norm senast 2021 ska finnas hos varje arbetsgivare. Målet för heltid 2019 var 
92 % och förbundet som helhet nådde upp till 87 % vilket är oförändrat sedan 2018. 

Sysselsättningsgraden bland män och kvinnor är oförändrad från föregående år och visar att 
100 procent av männen arbetar heltid mot 77 procent av kvinnorna.  

Störst andel som deltidsarbetar finns inom lokalvården. Medelsysselsättningsgraden inom 
lokalvården är 92 procent vilket är en sänkning med 3 procentenheter jämfört med föregående 
år. Önskemål om att sänka sysselsättningsgraden för ett mer hållbart arbetsliv har förbundet 
som arbetsgivare tillmötesgått inom lokalvården vilket sänkningen indikerar. Individuella 
önskemål om att gå upp i sysselsättningsgrad under 2019 har utifrån verksamhetens behov 
kunnat uppfyllas i 1 av 2 fall. Tjänster som har utlysts har till övervägande del haft syssel-
sättningsgrad om 100 %. 

Jämställdhet 

Samhällsbyggnadsförbundet ska värna om alla människors lika värde. Det innebär bland annat 
att arbetsplatsen ska vara fri från diskriminering och kränkande särbehandling.  Vid rekryte-
ringar strävar förbundet efter att attrahera sökanden ur ett köns- och mångfaldhetsperspektiv. 
Vid granskning av de 11 tillsvidaretjänster som annonserats externt under året konstateras att 
det finns 2 tjänster inom processen Vatten och avlopp där endast män finns representerade i 
ansökningarna. Inga tjänster har haft endast kvinnliga sökande. I medeltal var det 18 sökande 
per tjänst, variationen är dock stor i antal sökande. Flest sökande inkom på en tjänst som lokal-

Ålder Antal pers Procent

-29 13 6%

30 - 39 46 23%

40 - 49 40 20%

50 - 59 59 29%

60 - 43 21%

Avdelning 2019 2018 2017

Kansli/Stab 37 71 46

Planeringsavdelning 297 390 400

Produktionsavdelning 4 002 4 147 4 329

Totalt 4 336 4 608 4 775
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vårdare med 100 st sökande samt på drift- och underhållsarbetare inom Park med 43 st 
sökande. 

Lönebildning och löneutveckling 

För de tillsvidareanställda inom förbundet blev utfallet i löneöversynen 2,3 procent för tjänste-
män och för medarbetare inom kommunals avtalsområde 2,1 procent. Det totala utfallet för 
förbundet blev 2,18 procent.  

Kommunals medlemmar bidrar varje år med en centralt fastställd summa per medlem till 
potten. 2019 var den summan 540 kr per medlem. Utöver detta gav det centrala avtalet för 
Kommunal ett extra utrymme om 0,3 procent att fördela till medlemmar med yrkesutbildning, 
specialistkunskap eller som på ett positivt sätt bidragit till verksamhetens mål och resultat.  

Ett långsiktigt projekt med syfte att se över förbundets totala arbete med lönesättning startades 
under hösten 2019. Bland annat ingår att tydliggöra det systematiska lönebildningsarbetet och 
stärka dialogen mellan medarbetare och chef i projektet. 

 

Sjukfrånvaro 

Tabellen visar sjukfrånvaron för 2019. Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas 
sammanlagda ordinarie arbetstid. 

 

Den totala sjukfrånvaron under året har minskat med 0,8 procentenheter jämfört med 
föregående år. Andelen långtidssjuka - sjukskrivna mer än 60 dagar - har ökat med ca 6 
procentenheter jämfört med förra året och utgör ca 44% av den totala sjukfrånvaron.  

Högst korttidssjukfrånvaro finns inom processerna Idrott och Gata/Trafik. Lägst sjukfrånvaro 
finns inom processerna Park/Skog och Vatten och Avlopp. 

Samtal och täta kontakter mellan chef och medarbetare är positivt vid upprepad sjukfrånvaro 
och det ingår i förbundets rutiner. Rehabiliteringsrutinen har under året lyfts under chefs- och 
arbetsledarträffar. Förbundets sjuk- och friskanmälanstjänst har varit i bruk under ett år. Kopp-
lat till tjänsten finns ett webbverktyg som ger chefer god överblick över rådande frånvaro samt 
steg-för-steg hjälp att korrekt följa kraven gällande rehabilitering. Under året har även rutinen 
skärpts kring hälsosamtal med företagshälsovården med anledning av upprepad korttids-
frånvaro för att tidigt hitta korrigerande och förebyggande åtgärder. 

Sjukfrånvaro ordinarie arbetstid 2019 2018 2017 2016

Samtliga anställda 6,2% 7,0% 6,3% 6,1%

Andel långtidssjukfrånvaro 44,3% 38,0% 32,8% 39,5%

Kvinnor 6,2% 8,4% 8,0% 7,4%

Män 6,2% 5,5% 4,2% 4,5%

Personal 29 år och yngre 5,7% 5,8% 5,9% 5,4%

Personal 30-49 år 6,3% 5,9% 6,6% 6,8%

Personal 50 år och äldre 6,2% 8,2% 6,2% 5,8%
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När det gäller sjukfrånvaron uppdelat på kön kan det konstateras att sjukfrånvaron har ökat för 
männen med 0,7 procentenheter och sjunkit för kvinnorna med 2,2 procentenheter sedan 
föregående år. Idag finns ingen differens mellan könen utan sjukfrånvaron ligger på 6,2 % för 
båda.  

 

 

Åldersgruppen 50 år och äldre har minskat sin sjukfrånvaro med 2 procentenheter. Tidigare år 
har frånvaron för denna grupp ökat år från år. Mellangruppen 30-49 år ökar istället sin frånvaro 
med 0,4 procentenheter vilket är en förändring mot att ha minskat senaste 5 åren i rad. I 
gruppen yngre än 29 år var minskningen marginell, 0,1 procentenhet. 
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Direktion och Revision 
Direktionen är Samhällsbyggnadsförbundets politiska ledning som styr all verksamhet. 
Direktionens representanter utses av medlemskommunernas respektive fullmäktige. En för-
bundsordning reglerar förhållandena mellan förbundet och medlemskommunerna, avseende 
bland annat budgetprocess, verksamhetsplan och revision. 

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

Direktionen har under året haft 11 sammanträden. 

 

Ordförande har ordet  

Snart 17 år sedan KNÖL-kommunerna slog ihop sina tekniska verksamheter och bildade 
Bergslagens kommunalteknik, sedermera Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Detsamma 
gjordes på bygg- och miljösidan med en gemensam nämnd under Lindesbergs kommun. Huvud-
skälet var att bygga en tillräckligt stor organisation för att säkra kompetensförsörjning och ett 
hopp om effektivare ekonomi. 

Två mål som varit lyckosamma är där vi ser att vi är en attraktiv arbetsgivare i hård 
konkurrens  och att verksamheterna har effektiviserats. I bland har våra ägarkommuner kanske 
haft lite för stor tilltro vad man kan åstadkomma med liten ekonomi. 

Under året har en nygammal organisation beslutats och sjösatts för att få klara beslutsvägar och 
ansvar med avdelningschefer inom GPI (Gata-Park-Idrott), VA, Avfall och Återvinning och Lokal- 
och Miljöservice. 

Ett pågående arbete som intensifierats är att ta fram pedagogiska faktaunderlag om tillståndet 
på vår infrastruktur och de arbetsområden vi ansvarar för. Utifrån detta ge ett underlag till våra 
ägarkommuner för deras budgetarbete. En viktig process är att förbundet klargör vilka behov 
som finns kortsiktigt och långsiktigt och de kostnader det medför. 

Under året startade en diskussion om förbundets framtid i KNÖL-gruppen på uppdrag av KNÖL-
KS.  

Medialt har det i vanlig ordning varit snö och is, dock ej sista halvåret! Det har varit blommor i 
Fellingsbro liksom ishallen. Blommor har det varit även i Hällefors men det blev bra efter 
"järnnätterna".  

Nytt reningsverk i Nora kom till beslut med lägre kostnad. 
 
Som slutord vill jag från direktionen framför ett varmt tack till alla våra anställda som gör 
gediget jobb med små resurser. 
 

Anders Ceder 

Ordförande 

 

 

 

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Direktion 0 683 -683 0 665 -665 0 730 -730

Revision 0 474 -474 0 340 -340 0 407 -407

Totalt 0 1 157 -1 157 0 1 005 -1 005 0 1 137 -1 137

Bokslut 2019 Budget 2019 Bokslut 2018
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Direktionens och Revisionens sammansättning 2019-12-31 
 

 

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

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Ordinarie ledamöter Ersättare

Ordf Anders Ceder (S) Lindesberg Stefan Eriksson (S) Lindesberg

V ordf Allan Myrtenkvist (S) Hällefors Alf Wikström (V) Hällefors

Olle Samuelsson (C) Hällefors Robert Örtlund (M) Hällefors

Jonas Kleber (C) Lindesberg Lennart Olsson (S) Lindesberg

Sven-Erik Larsson (M) Lindesberg Kent Hiding (KD) Lindesberg

Ewa-Leena Johansson (S) Ljusnarsberg Mattias Svedberg (S) Ljusnarsberg

Niklas Hermansson (C) Ljusnarsberg Jörgen Hart (M) Ljusnarsberg

Jan Rylander (NP) Nora Andreas Vidlund (SD) Nora

Hans Knutsson (S) Nora John Sundell (KD) Nora

Revisorer

Gunilla Carlsson (S) Lindesberg

Birgitta Asp-Ericsson (S) Lindesberg

Roland Rohde (C) Lindesberg

Torbjörn Ström (M) Hällefors

Jan Kallenbäck (opol) Nora

Pirjo Nilsson (S) Ljusnarsberg
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Stab 
Avdelningen ska svara för 

 Stödfunktioner av gemensam karaktär såsom ekonomi, servicecenter, upphandling, 
personaladministration, information etc. 

Verksamhetsredovisning 

Stab 

Staben har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner och 
resurser där kundfokus och framförhållning är vägledande. Staben består av funktionerna 
ekonomi, personaladministration, kvalitetssamordnare, servicecenter, information och 
förbundssekreterare.  

Ekonomi  
Arbetet med att utveckla uppföljningar och analyser fortsätter med särskilt fokus på att ta fram 
relevanta nyckeltal och jämförelser. Anpassningar till nya organisationen i bl a system har också 
tagit mycket tid. 

Planerings- och budgetdialogen för 2020-2024 har genomförts enligt förbundsordning och 
fastställd dialogplan. 

Årets dialogmaterial har vidareutvecklats avseende konsekvensbeskrivningar för alla volym- 
och verksamhetsförändringar. Detta för att tydliggöra konsekvenser för kommande drift vid 
utökning/avveckling av drift och investeringar.  

Dokumenthanteringsplanen är förbundets sätt att hålla en god ordning och överblick över 
allmänna handlingar och avser att underlätta för förbundets personal och allmänheten att söka 
och återfinna information.  

Servicecenter  
Samhällsbyggnad Bergslagens Servicecenter är gemensamt för förvaltningen och förbundet. 
Servicecenter är ”en-väg-in” för medborgare och kunder till båda organisationerna med syftet 
att vara tillgängliga, få en bättre ärendehantering samt att avlasta handläggarna. 

Servicecenter har hand om fakturering och abonnemang för vatten, avlopp, slam och avfall. Även 
frågor och felanmälan kring gator, trafik, park och skog hanteras av servicecenter. Inom trafik-
området handläggs parkeringstillstånd för rörelsehindrade och inom gata handläggs och be-
slutas grävtillstånd samt yttranden kring upplåtelse av allmän platsmark.  

Driftinformation är en del som under året utvecklats till att uppdateras även utanför kontorstid 
vid exempelvis större vattenläckor.  

Arbetet med och utveckling av felanmälan- och debiteringssystemet fortsätter. Synpunkter och 
felanmälan kan göras via e-mail, app eller telefonsamtal. Även via ”Mina Sidor” kan ärenden 
kring abonnemang och fakturor hanteras.  

Systematiskt arbete 

Inom staben har arbetet med att höja kvalitet och säkerhet fortsatt genom införande av nya 
rutiner och processer. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

I och med en ny organisation från årsskiftet 2019/2020 förändras och förtydligas staben.  
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Utveckling av analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. I det arbetet ingår bland annat en 
översyn av verktyg och arbetsmetoder.  

Ekonomienheten har utmaningar i att anpassa arbetet till kommunernas koncernredovisning, 
arbetet pågår.  

Arbetet med att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor fortsätter.  

Organisationen kommer att utvecklas vad gäller servicecenter, fakturering och övrig kommuni-
kation med allmänhet och kunder. Utvecklingen av hemsidan är ett led i detta. Införandet av 
SMS-tjänster och e-tjänster är en kvalitetshöjning och ger ökad kommunikation och service till 
medborgarna.  

 

Verksamhetsmål 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Säkerställa utfallen som ligger till grund för 

prognoserna.

Staben har infört tertialuppföljning med  

utökad avstämning i april och vid delårsbok-

slut i augusti som ett sätt att förbättra 

prognoserna.

Stämma av och justera tidsredovisningen 

löpande under året.
Tidsredovisningen har grundligt utvärderats 

och förändringar för förbättring är under 

arbete.
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Avdelning Planering 
Avdelningen ska svara för 

 Att leda, utveckla och samordna verksamheternas process utifrån ett helhetsperspektiv. 

Verksamhetsredovisning 

Planeringsavdelningen verkar för att de olika funktionerna inom avdelningen kan nyttjas inom 
flera verksamheter och ska även underlättar och stimulerar samarbete. 

På planeringsavdelningen finns kvalitetsledning för de sju processerna Gata/Trafik, Park/Skog, 
Idrott, Lokalvård, Återvinning, VA-ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process ansvarar 
kvalitetsledaren för långsiktig planering och utveckling samt investeringsåtgärder. Kvalitets-
ledaren upprättar även budget för samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitets-
mässig.  

Projektenheten inom avdelningen arbetar i första hand med projektering, projektledning och 
upprättande av tekniska underlag samt upphandling av de investeringsprojekt som förbundet 
utför på uppdrag av respektive kommun. Projektenheten arbetar även med utredning av nya 
verksamhetsområden för VA-verksamheten och förstudier för kommande ombyggnationer av 
ledningsnät, vägar, busshållplatser mm.  

Inom avdelningen finns också övriga planeringsfunktioner såsom upphandlare, planerare, 
belysningsansvarig, kommunekolog, trafikingenjör, teknisk handläggning och GIS (geografiska 
informationssystem).   

För att fånga in företagens perspektiv på upphandling, dess formuleringar och krav har 
förbundets upphandlare deltagit i en företagsträff i Hällefors, ett forum där deltagarna byter 
idéer och erfarenheter. Tanken är att höja upphandlarnas kunskap om hur markanden utvecklas 
och anpassa kraven i upphandlingsdokumenten samt öka företagarnas intresse för offentlig 
upphandling. 

För upphandlingar som påbörjas efter 1 april 2019 är förbundet skyldigt att kräva elektroniska 
fakturor enligt: Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. För att underlätta 
för offentlig förvaltning att digitalisera verksamheten har en särskild myndighet bildats DIGG - 
Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten ska stödja utvecklingen och har ett samlat 
ansvar för frågorna så att en tydligare styrning skapas mot de mål som regeringen satt upp. 

Förbundet har, för att bättre kunna möta företagens önskemål och åsikter kring ställda krav i 
upphandlingar, under november 2018 hållit ett möte där entreprenörer fick möjlighet att lämna 
synpunkter på dåvarande vintervägsavtal. Många bra idéer och förslag mynnade ut i en 
upphandling som under våren 2019 resulterade i flera avtal med lokala entreprenörer.  

Utöver upphandling av vinterväghållning har bl a följande upphandlingar genomförts: 

 Partnering för ombyggnation av reningsverken i Nora och i Lindesberg 

 Slåtterarbeten 

 Flygning och inmätning 

 Elektronisk körjournal 

 Utbildningar 

Arbetet med att riskbedöma förbundets kemikalier och kemiska riskkällor gjordes under våren. 
Varje enskild kemikalie dokumenterades och bedömdes för att få fram riskfaktorer avseende 
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arbetsmiljö, yttre miljö, kvalitet och brand. En åtgärdsplan har tagits fram för att genomföra de 
åtgärder som framkom utifrån riskbedömningen.   

Rutiner för samverkan mellan avdelningarna Planering och Produktion illustreras med 
nedanstående bild. Dialogen fördes främst via processmöten.  
 

                                     

 

Kompetensförsörjning  

Utbildningsbehoven ses kontinuerligt över vid medarbetarsamtalen som genomförs varje år och 
sammanställs därefter inför kommande år. 

Systematiskt arbete 

Systematiskt arbetsmiljöarbete har utförts enligt upprättad handlingsplan. 
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Avdelning Produktion 
Avdelningen ska svara för 

 Ett övergripande driftansvar samt att leda, utveckla och samordna verksamheternas 
processer utifrån ett helhetsperspektiv. 

Verksamhetsredovisning 

Produktionsavdelningen ska verka för att tilldelade resurser används så effektivt som möjligt 
och används inom flera verksamheter. Arbete med att underlätta och stimulera samarbetet 
mellan verksamheterna är en naturlig del av det dagliga arbetet. 

Avdelningen omfattar sju processer: Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning, VA-
ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process ansvarar kvalitetsledaren för långsiktig 
planering och utveckling samt investeringsåtgärder. Kvalitetsledaren upprättar även budget för 
respektive process samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig.  

Verksamheten sköts i enlighet med funktionsbeskrivningar och mot uppsatta mål inom de 
skattefinansierade verksamheterna. Detta görs inom ramen för tilldelade resurser. Stort fokus 
har lagts på samarbetet i och mellan de olika verksamheterna och att hitta samverkan som leder 
till ökad effektivitet. 

Praktikenheten bidrar till kommunernas AME-verksamhet och utför driftåtgärder som inte ryms 
inom ramen. Inom praktikenheten har under året 60 personer varit sysselsatta, varav en från 
universitet (GIS-praktikant) och sju från yrkeshögskolor. 

Enheten har varit verksam i kommunerna med röjning i tätortsnära områden och skräp-
plockning på kommunytor,  vid Återvinningscentraler och utfört  grönyteskötsel vid VA-
anläggningar.  

Kompetensförsörjning 

Att rekrytera och behålla personal är en utmaning i tider av högkonjunktur och stor efterfrågan 
av personal inom verksamhetsområdena. 

Ett urval av genomförda utbildningar under 2019:  

 Arbete på väg 
 AMA (Allmänna Material- och Arbetsbeskrivningar) 
 Bas-P/Bas-U x) 

 Körkort BE, till viss del i egen regi av trafikingenjören 
 HLR – Hjärt- och lungräddning 
 Arbetsmiljö 
 Planskötsel av naturgräs 
 Dricksvattenshygien 

            x) Byggarbetsmiljö, planering och utförande 

Syftet med utbildningarna har varit att säkerställa att personalen har rätt kompetens utifrån 
både arbetsmiljö och lagkrav. Utbildningarna är även ett led i de kompetensutvecklingsplaner 
som upprättas i samband med medarbetarsamtalen. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbetet 

Arbetsmiljöarbetet är ständigt i fokus. Mycket arbete har lagts ner på att utveckla det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet. En analys av arbetsledarnas kompetensbehov inom området har 
genomförts. 

Skyddsronder och brandskyddskontroller samt tillbud och avvikelser följs upp på respektive 
APT samt tas upp på förbundsrådet. Större händelser av övergripande karaktär lyfts i hela 
arbetsledargruppen. 
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Process Gata/Trafik 
Processen ska svara för  

 Skötsel av allmän platsmark på såväl gator som torg. 
 Vägbelysning på det kommunala vägnätet, befintlig belysning på det enskilda vägnätet 

samt viss belysning på det statliga vägnätet. 
 Utförande av yttre skötsel och markarbeten åt andra processer, medlemskommuner och 

övriga uppdragsgivare. 
 Trafikfrågor. 

 

Verksamhetsredovisning 

Gata/Trafik 

Verksamhet Gata/Trafik ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (31 mil 
asfaltsväg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (92 stycken) och belysnings-
anläggningar (ca 15 000 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt uppdrag och att stor 
vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga 
aspekter. Verksamheten är även väghållningsmyndighet och ansvarar bl a för parkerings-
övervakning, P-tillstånd för funktionsnedsatta, godkännande av trafikanordningsplaner och 
lokala trafikföreskrifter. 

En ansträngd vinterbudget i början av 2019 med fler snöröjnings- och sandningstillfällen än 
budgeterat medförde återhållsamhet inom sommarvägsunderhållet. Minskad budget för 
gatuunderhållet i Lindesberg medförde att ingen dikesslåtter utfördes i Lindesbergs kommun, 
dock utfördes några få insatser för att klara trafiksäkerheten i vägkorsningar.  

Under året har underhållet av asfalterade vägar och potthål effektiviserats och även underhållet 
efter grävningar i gator innan asfalt är på plats har effektiviserats genom att verksamheten tar 
över ansvaret direkt när färdiganmälan inkommit till förbundet. Detta har medfört betydligt 
färre felanmälningar i felanmälanssystemet och nöjdare medborgare. Under hösten genom-
fördes besiktningar av broar i alla fyra kommunerna och nu sammanställs alla eventuella 
åtgärder och under år 2020 kommer fel och brister att åtgärdas. 

Underhållsbeläggningar har under året utförts i alla kommunerna, Hällefors 2,7 km väg, Lindes-
berg 2,6 km väg, Ljusnarsberg 3,7 km väg och i Nora 2,3 km väg. 

Hällefors 

I Hällefors har trafiksäkerhets-/tillgänglighetsåtgärd i korsningen Finnbergsvägen-Hemgårds-
vägen utförts.  

Säkerheten har förstärkts för gångtrafikanter framför Folkets hus mot torget genom att ett räcke 
mellan gångbana och körbana har satts upp.  

Broräcket på GC-bron över Silvergruvvägen har bytts ut under året.  

Lindesberg 

I Lindesberg har trafik-/tillgänglighetsanpassning utförts i korsningen Djupdalsgatan-
Torphyttevägen. 

Verksamheten har varit delaktig i ett projekt med Trafikverket vid utbyggnad av Kullgatan. 

Refug för trafiksäkerheten på Fröviforsvägen har under året byggts.  
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Under hösten stängdes Gröna bron i Lindesberg eftersom bron är utdömd och säkerheten inte 
kunde garanteras. Bron planeras att rivas 2020 och sedan utredas om ny bro ska byggas eller 
inte. 

Ljusnarsberg 

I Ljusnarsberg har två extra beläggningsprojekt utförts under året, Hörken och Bångbro. 

Under året har en gång- och cykelplan tagits fram för Kopparberg. 

Diskussion har förts med Trafikverket om tillgänglighetsanpassning på de centrala vägarna 
genom Kopparberg. 

En bro i Hörken stängdes under hösten eftersom säkerheten inta kunde garanteras. Utredning 
och planerad renovering under 2020. 

Nora  

Under hösten genomfördes ett samarbetsprojekt med Länsstyrelsen, två utdömda vägtrummor 
togs bort och en fiskvandringstrumma byggdes för att underlätta för flodpärlmusslan och bäck-
öringen i Lärkesån. 

Verksamheten har varit med i sambyggnad vid ombyggnad av VA-ledningar på Hagavägen. 

Trafiksäkerhetsåtgärder har utförts på Parkgatan i anslutning till Karlsängskolan. 

 

Garantifond asfalt 

 

 

Systematiskt arbete 

Verksamheten har upprättat översiktliga riskbedömningar för de olika aktiviteterna. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Verksamheten Gata/Trafik ska fortsätta att mäta trafikmängder och hastigheter för användning 
vid bl a planering av trafikåtgärder och beläggningsåtgärder. 

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter.  

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

 
 

Kommun                            (kr) IB 2019 Fakturerat Återbokning UB 2019

Garantifond asfalt Hällefors 1 816 033 231 210 -862 829 1 184 415

Garantifond asfalt Lindesberg 231 671 1 718 223 -470 289 1 479 605

Garantifond asfalt Ljusnarsberg 3 492 501 561 192 4 053 693

Garantifond asfalt Nora 461 840 565 516 68 254 1 095 609

Totalt 6 002 045 3 076 141 -1 264 864 7 813 322

Förändring 2019
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Verksamhetsmål 
 

 
 
 
Nyckeltal  
 

 
 

 

 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet genom 

att utföra två trafik/tillgänglighetsanpassningar 

per kommun under 2019.

I Hällefors, Lindesberg och Nora har två trafik-

/tillgänglighetsanpassningar färdigställts.

Felanmälningar gällande asfaltsbeläggningar 

ska för helår 2019 minskas med 5 % jämfört 

med 2018.

Felanmälningar asfaltsbeläggningar har för 

helår 2019 minskat med 11 % jämfört med 

2018.

Grunddata Befolkning Väglängd (m) 

inkl GC-väg*

Antal belys-

ningspunkter

Hällefors 7 013 84 520 2 600

Lindesberg 23 588 259 885 7 500

Ljusnarsberg 4 771 101 145 2 300

Nora 10 726 103 960 3 600

Totalt 46 098 549 510 16 000

* Gång- och cykelväg

Vinterväghållning 2016 2017 2018 2019 Gatubelysning 2016 2017 2018 2019

Hällefors Hällefors

Kostn i tkr 1 756 2 175 2 673 2 331 Kostn i tkr 1 331 1 142 1 448 1 474

Kostn i kr/meter väg 21 26 32 28 Kostn i kr/belysn.punkt 543 464 591 567

Kostn i kr/invånare 246 306 383 332 Kostn i kr/invånare 186 161 207 210

Lindesberg Lindesberg

Kostn i tkr 4 928 6 945 7 405 8 560 Kostn i tkr 3 257 3 159 3 636 3 756

Kostn i kr/meter väg 20 27 28 33 Kostn i kr/belysn.punkt 469 455 519 501

Kostn i kr/invånare 208 294 314 363 Kostn i kr/invånare 137 134 154 159

Ljusnarsberg Ljusnarsberg

Kostn i tkr 2 134 2 737 2 724 2 920 Kostn i tkr 1 094 1 088 1 193 1 218

Kostn i kr/meter väg 21 27 27 29 Kostn i kr/belysn.punkt 509 506 555 530

Kostn i kr/invånare 426 554 562 612 Kostn i kr/invånare 219 22 246 255

Nora Nora

Kostn i tkr 2 562 2 527 2 490 2 919 Kostn i tkr 1 436 1 405 1 585 1 557

Kostn i kr/meter väg 25 24 24 28 Kostn i kr/belysn.punkt 438 428 483 433

Kostn i kr/invånare 240 235 232 272 Kostn i kr/invånare 135 131 148 145

Totalt Totalt

Kostn i tkr 14 384 15 292 15 292 16 730 Kostn i tkr 6 794 7 862 7 862 8 005

Kostn i kr/meter väg 23 26 28 30 Kostn i kr/belysn.punkt 541 458 528 500

Kostn i kr/invånare 268 310 331 363 Kostn i kr/invånare 174 146 170 174
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Process Park/Skog  

Processen ska svara för 

 Skötsel av allmän platsmark, tärortnära skog och övriga grönytor samt kommunala 
skogar. 

 Drift och besiktning av lekplatser.  

 Förvaltning av kommunala reservat och kommunalt naturvårdsarbete. 

Verksamhetsredovisning  

Park/Skog  

Verksamheten Park/Skog är en viktig kommunal aktör för att bevaka och utveckla allmänna 
intressen gällande allmän plats och naturvård för medlemskommunerna. Verksamheten har 
även en viktig roll i planläggning och ärendehantering enligt Plan- och bygglagen (PBL) och 
Miljöbalken. 

Verksamheten deltog under året aktivt i planprocesser som LIS-planer (landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen) och detaljplaner, bygglovsärenden samt i flera arbetsgrupper tillsammans 
med respektive medlemskommun och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Praktikenheten har i Nora, Hällefors och Lindesbergs kommuner genomfört insatser som höjt 
skötselstandard och underhåll som inte rymts inom ordinarie verksamhet. 

Park 

Parkverksamheten har i det väsentliga fungerat som planerat. En lång, varm och regnrik växt-
säsong har ökat resursbehovet för gräsvård. Effektuering av sparbetingen för sommarblommor 
och vägsläntsklippning i Lindesbergs kommun har lett till fler synpunkter från allmänheten. 

Ogräs bekämpas numera med hetvatten vilket är miljövänligt och arbeten kan även utföras 
under torra perioder när det råder brandrisk. 

Renhållningen har förbättrats med nya pantrör och självkompakterande papperskorgar som 
även minskar risk för spridning av sopor genom fåglar. 

Hällefors 
I Hällefors fortsatte försköningen av infarten vid riksväg 63 med plantering av rönnar och en 
häck väster om riksvägen. Planen är att komplettera allén kommande år fram till Kyllervägen.  
På torget anlades en plats med skiffer och skifferblock från Grythyttan.  

I Hökhöjdens naturreservat har gallringar utförts längs elljusspåret. Under året har natur-
inventeringar och en utredning om naturvägledning gjorts. 

Lindesberg 
I Lindesberg pågår den omfattande ombyggnaden av Flugparken med en torgyta vid Bytesgatan. 
Parken kommer att färdigställas våren 2020.  

Trappen vid Floragatan renoverades och planteringar planeras för våren 2020.  

Vid Tempelbacken har en förbättrad promenadväg anlagts som ansluter till gångbron vid Linde 
Maskiner.  

Vid Rosvalslund i Guldsmedshyttan förbättrades besöksmöjligheten med parkering och 
information.  
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Lindesbydammen har grävts ur för att bevara biotopen för större vattensalamander. 

Ljusnarsberg 
I Kopparberg påbörjades upprustning av Finnkullberget och utveckling av parken. 

Nora 
I Nora förbättrades möbleringen på torget och vid Å-promenaden renoverades ett 155 m långt 
staket under hösten.  

Med stöd av Naturskyddsföreningens miljöfond och Länsstyrelsen möjliggörs fiskvandring i 
Lärkesån genom borttagande av ett vandringshinder för fiskar och en damm vid Digerberget. 

Skog 

I skogar runt och i tätorterna har gallringar och röjningar genomförts för att få en bra utveckling 
av tätortsnära rekreationsskogar. Efter förra årets torka har barkborreangrepp resulterat i 
oplanerade åtgärder. Problemet är omfattande och möjligheten till virkesförsäljningen och 
entreprenadutförande har påverkats. Det är troligt att problemen med barkborre fortsätter även 
nästa år. 

Natur 

Naturvårdsåtgärder i lövbiotoper, friställning av målträd (utvalda träd) har utförts runt Nora. 
Bekämpningen av den invasiva* arten jätteloka fortsätter i Bergslagen. Sjögull, även detta en 
invasiv art, planerar förbundet tillsammans med Länsstyrelsen att utrota i en damm i Nora för 
att undanröja risken för spridning därifrån. 

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

Lekplatser 

Lekplatsen Generationsparken i Lindesberg invigdes under Lindedagen 2019. Flera lekplatser 
som byggdes under 2018 färdigställdes 2019.  

I Lindesberg renoverades lekplatsen vid Skottbackarna och en lekplats i Storå, Hällaboda. Under 
hösten projekterades en lekplats i Hällefors, Kyllervägen och en lekplats i Kopparberg, Laxbro-
gärde. 

Skogsfonder i Ljusnarsberg och Nora: 

 
Systematiskt arbete  

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Upprättandet av skötselplaner för gräsvård fortsätter och revideringar av kartmaterial sker 
löpande. 

Rutiner för hantering av trädärenden ska arbetas om och åtgärdsplaneringen förenklas. 

Fortsatt fokus kommer att ligga på renhållning med bl a fler fågelsäkra papperskorgar.  

Kommun      (kr) Förändring 2019

Ljusnarsberg 0 284 877

Nora 0 553 074
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Verksamhetsmål 

 
 
 
 

Nyckeltal 

 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Mer än 80 % ska vara nöjda eller mycket nöjda 

med parkmiljöerna.

Enkäten, ej statistiskt säkerställd, visar att 89%  

av de svarande var nöjda eller mycket nöjda 

med parkmiljöerna. 

Mer än 80 % ska vara nöjda eller mycket nöjda 

med renhållningen på allmän plats.

Enkäten, ej statistiskt säkerställd, visar att 76%  

av de svarande var nöjda eller mycket nöjda 

med renhållningen på allmän platsmark.

Genomföra minst två planmässiga röjningar och 

gallringar per kommun.

Två eller flera planmässiga röjningar och 

gallringar är genomförda i respektive kommun.

Parkunderhåll 2016 2017 2018 2019

Hällefors

Kostn i tkr 1 951 2 105 2 252 2 343

Kostn i kr/invånare 273 274 322 334

Lindesberg

Kostn i tkr 6 598 8 469 8 978 8 931

Kostn i kr/invånare 226 278 381 379

Ljusnarsberg

Kostn i tkr 1 492 1 561 1 702 1 860

Kostn i kr/invånare 298 316 351 390

Nora

Kostn i tkr 2 891 2 849 3 174 3 029

Kostn i kr/invånare 271 265 296 282

Totalt

Kostn i tkr 14 984 16 106 16 106 16 163

Kostn i kr/invånare 278 323 349 351
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Process Idrott  
Processen ska svara för 

 Skötsel, drift och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar. 

Verksamhetsredovisning 

Idrottsanläggningar 

I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som verksamheten 
sköter, bl. a fotbollsplaner - både gräs och konstgräs -, ishallar, badplatser, elljusspår och idrotts- 
och fritidsanläggningar. Målet är att dessa sköts enligt uppdragsbeskrivningar och stor vikt läggs 
på kompetens, utveckling, ekonomi och miljömässiga aspekter. 

Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och större underhålls-
planer. 

Verksamheten ska aktivt verka för att skapa goda förutsättningar för utövande av idrott, frilufts-
liv och övrig fritidsverksamhet inom kommunerna genom att tillhandahålla och förvalta väl-
fungerande och tillgängliga idrotts- och friluftsanläggningar. 

Lindesberg 
Det har varit ett år med många inbrott på idrottsplatser – Fellingsbro, Wedevåg och Råssvallen - 
och mycket skadegörelse. Dessa inbrott och skadegörelse blev kostsamma (100 tkr) vilket 
istället kunde ha gått till utveckling av anläggningarna.  
Driften har haft flera stora haverier bl.a. har ishallen i Fellingsbro två gånger haft läckor i kyl-
rören i betongplattan med stora reparationskostnader som följd. 

Vid Prästryggens camping i Frövi har servicebyggnaden byggts ut med en ny tvättstuga och ett 
nytt utrymme för latrintömning inomhus. 

En ny läktare har byggts vid Fritidsbyn i Lindesberg och vatten har dragits fram för att kunna 
vattna fotbollsplanerna. 

På Råssvallen IP i Guldsmedshyttan har fotbollsläktaren renoverats. Det var även trasig 
oljeåterföring till kompressorena för kylanläggningen på Råsshallen. 

I Fellingsbro har ny värmeväxlare installerats och ny asfalt har lagts på gångvägarna vid badet 
och en bevattningspump till fotbollsplanerna har bytts. Trasiga kylrör i betongplattan i ishockey-
hallen har lagats två gånger under året. 

Nora 
På Norvalla IP har längdhoppsgropen byggts om och nytt material har lagts på löparbanorna. 
Vid Perhyttans elljusspår har träd avverkats runt spåret för att frilägga, så snö kan falla direkt på 
spåret, och för belysningen. 

Ljusnarsberg 
Nya fönster har satts in i omklädningsrummen på Olovsvallen och på Bergslagsvallen har ny 
matta lagts i gymnastikhallen.  

Sytematiskt arbete 

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 

Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbete med riskanalyser pågår ständigt. 
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Framtid och utveckling 

Framtida utveckling är att hitta nya energibesparande åtgärder samt undersöka och utveckla 
framtida driftsformer. 

Idrottsverksamheten ska tillsammans med övriga verksamheter inom Samhällsbyggnads-
förbundet, kommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen hitta samordningsvinster för att 
möjliggöra effektiviseringar. 

Förslag på en femårig underhålls- och investeringsplan ska ligga till grund för att skapa en 
långsiktig planering. 

 
Verksamhetsmål 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Minskning med 2 % av energi- och 

kemikalieförbrukning per genomfört objekt

Efter bassängtäckning vid Fellingsbrobadet har 

energi- och kemikalieförbrukningen minskat 

med 13%.
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Process Lokalvård 
Processen ska svara för 

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

alla som vistas i lokalerna. 

 Aktivt medverka för ökad materialåtervinning. 

Verksamhetsredovisning 

Lokalvård 

Verksamhet Lokalvård ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver 
verksamhet. Det är drygt 200 objekt - 120 000 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor, 
äldreboenden, bibliotek, idrottsanläggningar samt kommunala kontorslokaler. Verksamheten 
arbetar miljömedvetet och strävar efter att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i 
lokalerna.  

Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kost-
nadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet.  

Städning med avjoniserat vatten - kemikaliefri städning – fortsätter inom flera verksamheter. 

 

Jämfört med 2018 har antalet kemikaliefria förskolor ökat med fyra i Hällefors, i Lindesberg 
utökning med tre och i Nora  har en förskola tillkommit under verksamhetsåret. Kemikalie-
förbrukningen på de kemikaliefria förskolorna har minskat med 65 % i Hällefors, i Lindesberg 
var minskningen 36 % och i Nora en minskning med 16 %. 

Använda kemikalier ska i möjligaste mån vara miljömärkta. Målet var att alla förskolor skulle 
städas kemikaliefritt vid slutet av 2019, vilket inte uppnåddes.  

Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Dialog och kommunikation med kunderna 
är viktigt för att snabbt åtgärda eventuella brister. Syftet med servicesamtalen är att ge maximal 
kundnytta. Kvalitet, städfrekvens och omfattning ska vara i fokus.  

Kvalitetskontroller har genomförts på äldreboenden och skolor. Kontroller har genomförts på 
samtliga äldreboenden och på 7av 20 skolor. 

Strävan fortsätter att använda fler maskiner i det dagliga arbetet vilket ger positiva effekter både 
på arbetsmiljön och på städkvaliten, och mindre golvslitage. En maskininventering är gjord 
vilket gör det lättare att få översikt över maskinparken. 
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Björkhagaskolans gymnastikdel stod färdig till vårterminens början, och hela bygget är nu klart, 
vilket innebär utökat städuppdrag. 

Bygget av Nya Lindbackaskolan är påbörjat och Brotorpsskolan byggs till. Lokalvårdsverksam-
heten har getts möjlighet att delta i planering och komma med idéer, synpunkter och önskemål 
rörande kommande städuppdrag. 

Ramshyttans skola och Rockhammars skola och förskola i Lindesberg läggs ner. I Ramshyttan 
blir förskolan kvar med bibehållet städuppdrag. I Rockhammar upphör städuppdraget helt. 

Arbete pågår med att ta fram nya städscheman och nya städtider eftersom en sänkning av städ-
frekvenser har genomförts. Omändringar bland personalen och deras arbetsområden har varit 
nödvändigt. Detta arbete har tagit stor del av våren, sommaren och hösten. 

I oktober fick lokalvårdarna möjlighet att besöka städmässan Clean & Facility i Örebro, vilket 
många tyckte var mycket givande. 

I november genomfördes en storträff i Nora för alla lokalvårdare, med bl a besök av en sjuk-
gymnast från företagshälsovården. Hon föreläste om hälsa, stress, kost och att förebygga 
arbetsskador.  

Verksamheten kommer fortsatt att erbjuda praktikarbete till personer som behöver arbetslivs-
erfarenhet och kompetensutveckling.  

Systematiskt arbete  

Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet görs 
kontinuerligt en kartläggning för att upptäcka om fysiska eller psykiska arbetsmiljöproblem 
finns ute på arbetsplatserna. Upptäcks brister tas en handlingsplan fram. I samband med 
servicesamtalen läggs stor vikt vid att lokalvårdarna ska få vara delaktiga i verksamheternas 
skyddsronder.  

Kvalitetskontroller utförs kontinuerligt och protokollförs, samt åtgärdas vid brister. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Fortsatt satsning på kompetensutveckling och certifiering genom SRY:s (Servicebranschens 
Yrkesnämnd) yrkesbevis.  

Fortsatt satsning på golvvårdsutbildningar. Hygienutbildningar planeras. Behov finns att öka 
kunskap om kulturhistoriska miljöer eftersom uppdrag utförs i dessa miljöer.  

Satsningen på kemikaliefri städning fortsätter, målet är att alla förskolor ska ha kemikaliefri 
städning vid slutet av år 2020, för att sedan fortsätta med fler verksamheter. Satsningen på 
miljövänliga produkter fortsätter. 

Digitaliseringen blir allt viktigare för att möta framtidens lokalvård, och att hitta lösningar för 
effektivitet. Verksamheten kommer att påbörja en satsning inom digitalisering. Städrobotarna är 
ett steg i att förbättra verksamheten och arbetsmiljön.  

Nyckeltal ska arbetas fram för att värdera effektiviteten. 
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Verksamhetsmål 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Minska kemikalieanvändning vid lokalvård. Alla 

förskolor ska vara kemikaliefria under 2019.

Antal kemikaliefria förskolor är 22 av totalt 41 

förskolor. I Hällefors är samtliga sex förskolor 

kemikaliefria, i Lindesberg 11 av 20 och i Nora 

fem av 12. I Ljusnarsberg är inga förskolor, av 

tre, kemikaliefria.

Minska sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter 

jämfört med 2018.

Sjukfrånvaron har minskat med 0,8 procent-

enheter jämfört med föregående år.

Av utförda kvalitetskontroller ska 70 % vara 

godkända.

Kvalitetskontroller på äldreboenden har 

genomförts på samtliga boenden, 13 st, och 

godkända kontroller var 92 %. 

Kvalitetskontroller har genomförts på 7 av 20 

skolor, av dess var 71 % godkända.
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Process Återvinning 
Processen ska svara för 

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

Verksamhetsredovisning 

Insamling  

Verksamheten ansvarar årligen för tömning av 27 000 avfallskärl, 9 200 ton kärlavfall varav 
7 700 ton brännbart avfall och 1 500 ton matavfall, detta görs med ca 600 000 registrerade 
tömningar. Verksamheten slamtömmer även 7 800 enskilda avlopp. 

Kärlservice 

Utökning av tjänst till heltid eftersom antalet kärlbyten har ökat under åren. Detta på grund av 
att kärlen börjar bli gamla och att information/uppmaning till fastighetsägare att byta abonne-
mang till utsortering av matavfall har gett ett gott resultat. De flesta byter storlek på det gröna 
kärlet samtidigt som verksamheten ställer ut ett nytt brunt kärl. Under året registrerades 1 453 
ordrar och tiden mellan beställning och leverans var i medeltal sju dagar. 

Skrot 

Skrotpriset har under året sjunkit, och låg vid årsskiftet på ca 1 kr/kg för fraktionen ”kommun-
skrot”.  Totalt under året har ca 1 300 ton skrot samlats, vilket är i nivå med tidigare år. 

Återvinningscentraler  
Verksamheten sköter åtta Återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna. Inom verksam-
hetsområdet finns även 65 Återvinningsstationer, varav förbundet sköter 19 st och FTI 
(Förpacknings- och Tidningsinsamling) sköter 46 st. 
 
Öppettider 
Under våren förändrades öppettiderna på Återvinningscentralerna Gyltbo, Skäret och Södra 
Måle. Det innebär utökning till kvällsöppet tre kvällar i veckan och varannan lördag. Dock 
innebär förändringen att ÅVC’erna har stängt en dag i veckan. Förändringen genomfördes dels 
pga efterfrågan i genomförda kundenkäter och dels för att förbättra arbetsmiljön och att 
personalen ska kunna samlas till gemensamma APT- och planeringsmöten. För att få veta vad 
kunderna tycker om förändringen genomfördes under oktober månad en enklare enkätunder-
sökning på plats vid de centraler som förändringen gäller. Totalt medverkade 271 personer i 
undersökningen. Första frågan som ställdes var om de uppmärksammat de förändrade öppet-
tiderna, om de svarade JA fick de frågan om de tycker att förändringen förbättrat eller försämrat 
servicen. 
 

 

Fråga Nej Inget svar

Känner du till  att det är nya öppettider? 20% 10%

Vid svar JA Bättre Sämre Ingen åsikt

Tycker du att de nya öppettiderna 

förbättrat eller försämrat servicen?
58% 35% 7%

Ja

70%
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I slutet av verksamhetsåret inköptes ett nytt system för att underlätta registrering av 
företagsbesök vid återvinningscentralerna. Systemet kommer att driftsättas under våren 2020 
och beräknas vara i full drift efter sommaren.  Företag och verksamheter ska registrera sina 
besök och betala för sitt verksamhetsavfall. 

I samarbete med Returpack (pantamera) finns behållare för PET-flaskor och dryckesburkar 
utställda på ÅVC:erna Gyltbo, Södra Måle, Skäret och Ängarna. Under året har kommun-
invånarna skänkt totalt 65 tkr som gått till Barncancerfonden, varav 10 tkr från Hällefors, 35 tkr 
från Ljusnarsberg och från Nora 20 tkr, (från Lindesberg finns ingen registrering). Insamlingen 
kommer att fortsätta under nästa år. 

Avtal 
Efter en upphandling under 2018 gällande slamtömning av enskilda avlopp har en ny 
avtalsperiod påbörjats. Avtal har tecknats per kommun och från februari 2019 utför Kjellbergs 
Logistik AB tömning i Hällefors, Örebro Slamsug AB utför tömning i Lindesberg och Nora och i 
Ljusnarsberg utförs tömning av Nora Lindefrakt AB. Avtalstiden är max sju år. 

Transporter från återvinningscentralerna har också upphandlats och Nora Lindefrakt AB fick 
fortsatt förtroende. 

Externt samarbete  
Samhällsbyggnadsförbundet ingår i ett nätverk för avfallsfrågor med värmlandskommuner i 
AGÖ - Avfallsgrupp Öst. Nätverket träffas vid fyra tillfällen per år för att diskutera framtid, prob-
lem och lösningar i de olika kommunerna. 

Samhällsbyggnadsförbundet har tillsammans med Örebro kommun, Kumla kommun och 
Sydnärkes kommunalförbund tagit fram ett samverkansavtal. Samverkan ska syfta till en högre 
medvetenhet om avfallsfrågor inom kommunerna där fokus kommer att ligga på gemensam 
information som kan spridas på ett effektivare sätt. Samverkan arbetar utifrån en beslutad 
verksamhetsplan och beräknas starta under våren 2020. 

Återvinningsfond 

 

Systematiskt arbete  

Miljö- och skyddsronder har genomförts på återvinningscentralerna. Åtgärder har vidtagits 
enligt upprättad handlingsplan.  

Brandskyddskontroller har utförts på återvinningscentralerna enligt egenkontroll. 

Framtid och verksamhetsutveckling  

Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för besökare, följa utvecklingen 
med det digitaliserade samhället och försöka att bemöta de förväntningar som uppstår då 
aktörer utanför offentlig sektor utvecklar sina verksamheter. Runt om i landet, närmast i Örebro 
kommun, har det med framgång öppnats obemannade återvinningscentraler. Abonnenten får ett 
passerkort och får därmed tillgång till ÅVC:n även när det normalt är stängt. 

Kommun       (kr) IB 2019 Resultat 2019 UB 2019

Hällefors 8 988 247 -381 004 8 607 243

Lindesberg 1 855 126 -1 966 019 -110 893

Ljusnarsberg 3 829 260 -513 759 3 315 501

Nora 2 182 597 -614 672 1 567 925
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Information på olika sociala medier är en utmaning där flertalet kommuner lägger mycket 
resurser på detta för att nå ut till alla abonnenter.  

Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos 
kommunerna. En utredning tillsattes för att ta fram ett förslag på hur det förändrade insamlings-
ansvaret ska utformas i praktiken. Intentionen är att det ska bli enklare för hushållen att lämna 
förpackningsavfall och returpapper till återvinning. Förslaget öppnar för förbundet att bl.a. ut-
öka servicegraden när det gäller fastighetsnära insamling. I juni i år kom regeringens beslut på 
förordningsförändring av producentansvaret. Det kommer att ställas högre krav på fullt insam-
lingsansvar. Dock framgår det inte av förordningen hur själva insamlingen ska gå till. 

Under året har regeringen beslutat om en ny förpacknings- och returpappersförordning som 
kommer att gälla från januari 2021. Producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem ska 
samla in förpackningar och returpapper från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter. Från 
april 2025 ska insamling ske från alla bostadsfastigheter som inte avböjt borttransport (45 § 
förpackningsförordningen och 14 § returpappersförordningen). Hur själva insamlingen ska gå 
till framgår inte av förordningen. 

Verksamhetsmål 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Andelen abonnenter som valt att sortera ut 

matavfall ska år 2020 vara minst 80 % av 

förbundets alla abonnenter. Delmål för år 2019 

är 79 %.

Utsortering av biologiskt avfall har ökat med 3 

procentenheter till 79 % jämfört med 

föregående år. Delmålet för 2019 är uppfyllt.

Totala mängden insamlat mat- och restavfall 

från kärl ska minska med 0,5 % per person och 

år jämfört med 2018.

Mängd insamlat mat- och restavfall 

(kg/person) från kärl har minskat med 2 % 

jämfört med föregående år.

Nöjda kunder som besöker ÅVC. Enkät ej genomförd.
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Nyckeltal 
 

 
 
Utsortering av biologiskt avfall har ökat med 3 procentenheter till 79 % jämfört med före-
gående år. 
I Hällefors är ökningen 2 procentenheter, i Lindesberg 3 procentenheter, i Ljusnarsberg                
5 procentenheter och i Nora är ökningen 1 procentenhet. 
Måler för år 2020 är enligt Avfallsplan att 80 % ska vara utsorterat avfall. Delmålet för 2019      
är 79 %. 
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Process VA-anläggning Process VA-ledningsnät 
Processerna ska svara för  

 Ny- och ombyggnationer av VA-ledningsnät. 
 Drift- och underhåll av VA-ledningsnät. 
 Att abonnenter inom verksamhetsområdet får ett bra dricksvatten. 
 Att avleda avloppsvattnet. 
 Att rening av avloppsvattnet sker på ett miljöriktigt sätt. 

VA-verksamheten är uppdelad i två processer: 

 Process VA-anläggning som ansvarar för alla reningsverk, vattenverk och pumpstationer. 

 Process VA-ledningsnät som ansvarar för allt ledningsnät från anläggning ut till 
abonnent samt dagvattenhantering. 

Verksamhetsredovisning 

Dricksvatten 

Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 25 
vattenverken produceras ca 12 000 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största 
delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten. 

Dricksvattnet håller en hög och jämn kvalitet. Provtagningar och analyser sker enligt Livs-
medelsverkets anvisningar och av Samhällsbyggnadsförvaltningens fastlagda kontrollprogram. 

Under året har säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortsatt. Bland annat utreds ny 
låsteknik för att säkra skalskyddet och flera anläggningar har inhägnats. 

I Lindesberg har Hagabergs vattentorn fått ny takbeläggning. Nästa steg blir att renovera 
reservoaren invändigt.  

Gammelbo vattenverk i Lindesbergs kommun stängdes i maj och samhället får nu vatten från 
Ramsbergs vattenverk via en sjöförlagd överföringsledning. 

Arbetet med vattenförsörjningsplanen, med syfte att säkra vattenresurser för dricksvattenför-
sörjning på lång sikt, är nu färdigställd samt antagen i samtliga kommuner. 

Verksamheten har arbetat vidare enligt planprogrammet med uppdraget att hitta en långsiktigt 
hållbar vattenförsörjning för Lindesberg och Nora. Utredning har gjorts vid områdena Brunns-
heden och Uvberget i Ljusnarsbergs kommun. De första resultaten ser goda ut och utredningen 
fortsätter. 

Ombyggnation av Finnhyttans vattenverk i Ljusnarsberg har pågått under året. I samband med 
ombyggnaden förbereds vattenverket för att kunna ta emot vatten från Ljusnarsbergs nya 
reservvattentäkt Sundet. Verksamheten har även inlett arbetet med att inrätta ett nytt vatten-
skyddsområde i Sundet. 

Spillvatten 

Inom verksamhetsområdet finns 27 reningsanläggningar som renar ca 21 000 m3 spillvatten per 
dygn samt ca 300 pumpstationer. Reningsverkens uppgift är att rena spillvattnet till godkända 
gränsvärden. Anläggningarna ska optimeras med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologi-
ska faktorer så att minsta möjliga miljöpåverkan uppnås.  
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Förstudier inför renovering av Lindesbergs reningsverk och Nora reningsverk har pågått under 
året. Ansökan om nya tillstånd för ombyggnationen av Nora reningsverk är skickade till Läns-
styrelsen. 

I Mårdshyttan i Lindesbergs kommun har den gamla reningsanläggningen ersatts med ett mini-
reningsverk. 

Resterande reningsanläggningar som skulle byggts om under 2019, Älvestorp i Hällefors och 
Öskevik i Lindesberg, har blivit försenade på grund av att upphandlad ramavtalsentreprenör har 
valt att bryta avtalet.  

I stället för det tänkta minireningsverket i Sikfors i Hällefors kommun har verksamheten be-
slutat att bygga en överföringsledning till Hällefors. Ledningen är planerad att byggas under 
2020. 

Järnboås reningsverk i Nora kommun har kompletterats med en biobädd och ett efterpolerings-
steg. 

Vid Bångbro reningsverk i Ljusnarsbergs kommun har installationen slutförts av nya skivfilter, 
detta för att öka driftsäkerheten.  

Ledningsnät 

Verksamheten sköter och underhåller ca 175 mil ledningsnät - vattenledningar, spillvatten-
ledningar samt dagvattenledningar.  

Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska inläckage av dagvatten. Detta medför 
minskad miljöpåverkan på recipient, minskad belastning på reningsverk och minimerar risken 
för översvämningsdrabbade fastigheter. 

Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvatten-
nätet dokumenteras. En helhetsbedömning som innefattar antal störningar och bräddningar i 
pumpstationer utgör grunden för att bedöma ledningsnätets status och prioritering görs var 
insatserna bör genomföras först. I helhetsbedömningen tas även hänsyn till de villkor som Läns-
styrelsen ställer. Prioriteringen skrivs in i handlingsplanen ”Åtgärdsprogram för ledningsnät” 
och kommuniceras sedan med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Under året har ledningsnätsutredningar genomförts i området Kofallsskogen i Frövi och Resta i 
Lindesbergs kommun samt i vissa områden av Nora. 

För att minimera läcksökningsområdena undersöks kontinuerligt var på vattenledningsnätet 
flödesmätare ska installeras. 

Hällefors 
I Hällefors kommun har verksamheten genomfört två ledningsnätsprojekt. Etapp 2 av Linns-
källsvägen i Grythyttan och Vallonvägen i Hällefors är omlagda. 
 
Lindesberg 
Mellan Storå och Lindesberg ligger en överföringsledning som transporterar spillvatten. Från 
Folkestorp har ledningen angripits av svavelväte, vilket ofta bildas vid överföringsledningar. 
Svavelvätet gör att den gamla betongledningen vittrar sönder och rasar ihop. Under hösten 
påbörjades etapp 2 och tanken är att byta ca 800 meter ledning.  Även vattenledningen till 
Gusselby, som ligger med på samma sträcka, har lagts om.  

Etapp 2 av projektet med att byta den gamla sjöledningen i Lindesjön utfördes under sommaren. 
Hela sträckan från Gröna bron till Linde Maskiner är klar. Verksamheten har även till viss del 
sanerat sjön i samband med dykarentreprenaden. 
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Ljusnarsberg 
I Ljusnarsberg är etapp 2 av tryckspillvattenledningen mellan Ställdalen och Högfors färdig-
ställd. På samma sträcka läggs vattenledningar med från Ställdalen för att på sikt kunna bygga 
bort de mindre vattenverken i Mossgruvan och Ställberg och istället förse dessa samhällen med 
vatten från Finnhyttan/Sundet. 

Nora 
Arbetet har fortsatt med att utöka verksamhetsområdet längs Norasjöns Östra strand. I årets 
etapp, den sista, har fastigheter i Bröstorp fått kommunala VA-anslutningar. På samma sträcka 
byggs även reservvattenledningen mellan Nora och Lindesberg enligt reservvattenavtalet. 

Miljömålsarbete 

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

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

Lagar och krav 

NIS-direktivet – Network and Information Security - trädde i kraft i hela EU år 2018 och ställer 
krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. NIS-direktivet påverkar Sverige som land 
och svenska leverantörer av samhällsviktiga tjänster, exempelvis vatten och i vissa fall digitala 
tjänster. Samhällsviktiga tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informations-
säkerhet. Incidenter ska rapporteras till MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). 
Förbundet har under året tagit kontakt med medlemskommunerna för att diskutera hur 
anpassning till NIS-avtalet bör se ut. 

VA-fond 

 

Systematiskt arbete  

Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand fort-
sätter kartläggningen av risker och framtagande av handlingsplaner med åtgärder. 

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

Verksamhetens VA-kartsystem har under året försetts med möjlighet att visa hur ledningsnätet 
ligger utifrån flygfoton. 

 

 

Kommun       (kr) IB 2019 Resultat 2019 UB 2019

Hällefors 1 868 256 -1 830 066 38 190

Lindesberg 1 482 877 -408 022 1 074 855

Ljusnarsberg 3 071 764 -1 735 252 1 336 512

Nora 2 194 548 -264 597 1 929 951
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Framtid och verksamhetsutveckling  

Hälsosamt och rent dricksvatten, spillvattenrening så att sjukdomar inte sprids och en god 
vattenmiljö är grundläggande för verksamheten. För att nå miljömålen i Örebro län krävs fler 
styrmedel och åtgärder. VA-verksamheten har redan idag många lagar och gränsvärden att ta 
hänsyn till och kraven kommer skärpas ytterligare i framtiden. 

Investerings- och reinvesteringsbehovet är stort. Förnyelsetakten av ledningsnät behöver ökas 
väsentligt men även verken behöver översyn. Ledningarna behöver även dimensioneras upp och 
anpassas till klimatförändringar. 

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

Inventering av ledningsnätens status kommer att fortsätta. Arbetet med förnyelseplanering av 
ledningsnätet fortsätter att utvecklas och nya parametrar läggs till. 

Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. För att minska risken 
för klorresistenta mikroorganismer i dricksvatten installeras UV-ljus som ytterligare säkerhets-
barriärer i vattenverken. Tillträdesregler ses över och ett säkert nyckelsystem utreds. Skalskydd 
förbättras löpande. 

Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt göra överförings-
ledningar från de större produktionsanläggningarna. Detta medför ökad effektivitet i och med 
att det blir färre anläggningar att driva och underhålla. Även säkerheten höjs då kapaciteten för-
bättras.  

För de mindre spillvattenanläggningarna utreds allternativen överföringsledningar eller mini-
reningsverk. Energieffektivisering utreds bl a inom slamhantering med rötgasanläggningar och 
eventuellt egen el samt processoptimeringar.  

Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt men även reservvattenfrågan prioriteras. Arbetet med 
att följa upp föreskrifter för vattenskyddsområden och att förbättra egenkontrollen fortsätter. 
Uppströmsarbetet syftar till att skydda dricksvattentäkter, fasa ut farliga kemikalier och minska 
belastning på recipient och hav.  

En modell för långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten används. Syftet med 
modellen är att planera utvecklingen av VA-taxan och det egna kapitalet (VA-fonden). Detta 
utifrån investeringar i anläggningar och förnyelse av ledningsnäten under kommande 15 år. 
Systemet tar även hänsyn till alla kända driftparametrar under denna tidsperiod. 

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

Allt fler nya krav och uppgifter ställs på VA-verksamheten, t ex hantering av biogas, slam och 
uppströmsarbete. Anläggningarna gör betydande tekniska utvecklingar som ökar behov av 
kvalificerad personal med specialistkompetens.  

Analyser som branschorganisationen Svenskt Vatten sammanställt visar att vattentjänstsektorn 
måste genomföra markanta investeringsökningar kommande år för att klara ökande krav på 
vatten- och avloppstjänsterna. 
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Verksamhetsmål 
 

 
 
 
Nyckeltal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Minska utläckage av dricksvatten. Strävan är att 

minska skillnaden mellan producerad och 

debiterad mängd vatten jämfört med 2018. År 

2025 ska vattensvinnet vara högst 20 % i 

respektive kommun.

Skillnaden mellan producerad och debiterad 

mängd vatten har i Lindesberg sjunkit med      

2,0 %, i Ljusnarsberg med  3,3 % och i Nora 

med 4,8 %. I Hällefors däremot har skillnaden 

ökat med 1,6 %.
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RESULTATRÄKNING 

 

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

Semesterlöneskuld  
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Okompenserad övertid och upplupen 
arbetsgivaravgift på den redovisas tillsammans med semesterlöneskulden som kortfristig skuld.  
Anläggningstillgångar 
I balansräkningen tas anläggningstillgångar upp till anskaffningsvärde efter avdrag för plan-
enliga svskrivningar. Avskrivningarna sker linjärt, dvs med lika stort belopp varje år. 
Redovisning av VA-verksamhet 
Från och med 2007 krävs att VA-verksamheten särredovisas, huvudsakligen för att se till att av-
giften inte blir för hög med tiden. VA-verksamheten har egen verksamhetskod, vilket innebär att 
resultatposter enkelt kan plockas ut. I och med att SBB inte äger anläggningarna så har inte 
verksamheten en egen balansräkning. 
Anslutningsavgifter 
VA-anslutningsavgifter redovisas som intäkt i resultaträkningen. 
Intern redovisning 
Personalomkostnadspålägget följer Sveriges  Kommuner och Regioners rekommendation. 

Not 2019-01-01 2018-01-01

(Belopp i  tkr)  --2019-12-31  --2018-12-31

Verksamhetens intäkter

Kommunbidrag 1 209 151 227 684

Konsumtionsintäkter 2 144 519 142 804

Övriga intäkter 3 36 913 40 417

Årets resultat - avgiftsfinanserade verksamheter 11 7 713 6 500

398 296 417 405

Verksamhetens kostnader

Kostnader anläggningstillgångar, entr, bidrag 4 -212 611 -231 544

Övriga verksamhetskostnader 6 -51 109 -50 419

Personalkostnader 7 -123 776 -122 730

Avskrivningar 8 -1 407 -1 622

-388 903 -406 315

Verksamhetens nettokostnad 9 393 11 090

Verksamhetens resultat 9 393 11 090

Resultat från finansiella intäkter/kostnader

Finansiella intäkter 9 333 201

Finansiella kostnader 10 -15 473 -13 281

Resultat efter finansiella poster -5 747 -1 990

Extraordinära poster

Reglering av resultat 12 1 989 1 775

Årets resultat -3 758 -215
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BALANSRÄKNING 

 

(Belopp i  tkr)
Not 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 13 3 234 3 239

Summa anläggningstillgångar 3 234 3 239

Omsättningstillgångar

Lager

Materialförråd 350 275

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14 38 237 16 003

Övriga fordringar 15 13 087 14 576

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 35 065 53 388

Summa kortfristiga fordringar 86 389 83 967

Kassa och bank 19 685 0

Summa omsättningstillgångar 87 424 84 242

Summa tillgångar 90 658 87 481

Eget kapital och skulder
Eget kapital 11,17

Ingående eget kapital -1 989 -1 774

Årets resultat -3 757 -215

Balanserat resultat -5 746 -1 989

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 23 163

Checkräkningskredit 18 0 1 110

Summa långfristiga skulder 23 1 273

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 49 909 42 104

Övriga skulder 20 22 807 16 743

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 23 665 29 350

Summa kortfristiga skulder 96 381 88 197

Summa eget kapital och skulder 90 658 87 481

Poster inom linjen

Ställda säkerheter INGA INGA

Ansvarsförbindelser INGA INGA
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KASSAFLÖDESANALYS 

 
 
 
 
 

 

Not 2019-01-01 2018-01-01

(Belopp i  tkr)   --2019-12-31  --2018-12-31

Rörelseresultat 9 393 11 090

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Realisationsvinst vid försäljning av inventarier -270 0

Avskrivningar 1 375 1 584

10 498 12 674

Erhållen ränta 333 201

Erlagd ränta/kapitalkostnad -15 473 -13 281

-15 140 -13 080
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital -4 642 -406

Förändring av rörelsekapital

Ökning/Minskning av fordringar -2 422 -12 126

Ökning/Minskning av lager -75 22

Ökning/Minskning av leverantörsskulder 7 805 14 762

Ökning/Minskning av övriga korta skulder 379 -7 685

5 687 -5 027

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 045 -5 433

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 369 -739

Försäljning av inventarier 270 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 099 -739

Finansieringsverksamhet

Reglering av resultat 1 989 1 775

Förändring av utnyttjad checkräkningskredit -1 110 1 110

Förändring av långfristig skuld -140 -139

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 739 2 746

Ökning/Minskning av likvida medel 685 -3 426

Likvida medel vid årets början 19 0 3 426

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

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

 

(Belopp tkr) 2019 2018

Not 1 Kommunbidrag

Hällefors driftbidrag 15 954 15 746

Hällefors investering 10 799 22 335

Lindesberg driftbidrag 58 141 57 983

Lindesberg investering 47 709 73 082

Ljusnarsberg driftbidrag 10 355 10 308

Ljusnarsberg investering 15 364 12 451

Nora driftbidrag 20 232 20 244

Nora investering 30 617 15 535

Summa 209 171 227 684

Not 2 Konsumtionsintäkter

Hällefors 28 914 29 690

Lindesberg 61 522 60 512

Ljusnarsberg 25 157 24 377

Nora 28 926 28 225

Summa 144 519 142 804

Not 3 Övriga intäkter

Återbetalning Fora 0 0

Skogsprodukter 582 550

Skrot 1 736 2 173

Destruktionsavgifter 671 336

Anslutningsavgifter 6 802 4 890

Lönebidrag 8 783 10 103

Sålda tjänster och övrigt 18 339 22 365

Summa 36 913 40 417

Not 4 Kostnader anläggningstillgångar, entreprenad, bidrag

Inköp av anläggnings- och underhållsmatr -39 118 -34 748

Bidrag -202 -189

Entreprenader och köp av verksamhet -162 855 -186 114

Konsulttjänster -10 436 -10 493

Summa -212 611 -231 544

Not 5 Upplysning om revisionskostnad

Kostnad för räkenskapsrevision 100

100

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för 

granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning

för räkenskapsåret 2019. Den totala kostnaden uppgår 

til l  100 tkr för 2019, varav kostnad för sakkunnigt biträde

uppgår til l  85 tkr.
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(Belopp tkr) 2019 2018

Not 6 Övriga verksamhetskostnader

Lokalhyror -3 338 -3 095

Hyra/leasing -3 945 -3 074

Elkostnad -19 445 -19 946

Bränsle, energi och vatten -2 834 -3 058

Förbrukningsinventarier och material -6 180 -6 377

Försäkringskostnader -1 732 -1 558

Övriga verksamhetskostnader -13 635 -13 311

Summa -51 109 -50 419

Not 7 Personal

Medelantal anställda

Kvinnor 112 110

Män 116 118

Totalt för förbundet 228 228

Löner och ersättningar

Direktion -497 -461

Övriga anställda -85 641 -84 097

Summa -86 138 -84 558

Sociala kostnader

Pensionskostnader övriga anställda -6 128 -7 368

Övriga sociala kostnader -27 874 -27 296

Summa -34 002 -34 664

Not 8 Avskrivningar på anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan -1 408 -1 622

Avskrivningar görs med följande procentsats:

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 10-20%

Avskrivningar framgår av not 12.

Not 9 Finansiella intäkter

Räntor på kundfordringar 133 123

Övriga finansielle intäkter 200 78

Summa 333 201

Not 10 Finansiella kostnader

Räntekostnader -61 -47

Kapitalkostnader kommun -15 412 -13 234

Summa -15 473 -13 281

Not 11 Årets resultat av avgiftsfiansierade verksamheter

Resultaten för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i  resp

medlemskommuns årsredovisning.

Not 12 Reglering av resultat

Reglering mot kommunerna av 2018 års resultat av de skattefinansierade

verksamheterna.
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(Belopp tkr) 2019 2018

Not 13 Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde 30 916 30 177

Årets anskaffning 1 369 739

Årets försäljning -1 397 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 888 30 916

Ingående avskrivningar -27 677 -26 093

Årets avskrivningar -1 407 -1 584

Årets försäljning, ackumulerad avskrivning 1 397 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -27 687 -27 677

Utgående planenligt restvärde 3 201 3 239

Genomsnittlig nyttjandeperiod 5 5

Not 14 Kundfordringar

Kundfordringar konsumtionsdebiteringar 17 230 15 089

Kundfordringar övrig fakturering 21 007 914

Summa 38 237 16 003

Not 15 Övriga fordringar

Skattekonto 2 672 3 342

Momsfordran 2 653 1 689

Avräkning medlemskommuner 7 762 9 545

Övriga fordringar 0 0

Summa 13 087 14 576

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter 29 887 51 295

Förutbetalda försäkringar 606 836

Övriga förutbetalda kostnader 3 594 1 257

Summa 34 087 53 388

Not 17 Eget kapital

Ingående eget kapital -1 989 -1 774

Årets resultat -4 734 -215

Summa -6 723 -1 989

Not 18 Checkräkningskredit

Beviljad limit 15 000 15 000

Utnyttjad kredit 0 1 110

Not 19 Likvida medel

Kassa och bank 685 0

Belopp vid årets slut 685 0

Not 20 Övriga skulder

Momsskuld 4 284 -554

Personalens skatter mm 5 473 4 854

Pensionsskuld 12 909 12 303

Avräkning medlemskommuner 0 0

Kortfristig del av långa skulder 139 139

Övriga kortfristiga skulder 2 1

Summa 22 807 16 743

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupen semesterlön 8 171 8 390

Förutbetald intäkt 245 2 048

Övriga upplupna kostnader 15 248 18 912

Summa 23 664 29 350
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DRIFTREDOVISNING 
Gemensamma verksamheter 

 

Den högre nettoomsättningen för kostnaderna – budget  61,3  mnkr jämfört med utfall 68,1 mnkr -  beror 
till stora delar på högre omsättning för praktikenheten inom produktionsavdelningen  på 6 mnkr, både 
intäkter och kostnader. 

Process Gata/Trafik 

 

Generellt: Den ökade omsättningen gentemot budget med 16 mnkr beror på interna transaktioner i 
faktureringssystemet vilket dock ej påverkar resultatet. 

Hällefors: Underskottet mot budget är i stora delar beroende på snöröjningen och den efterföljande 
sandupptagningen under första halvåret. Även underskott avseende beläggningsarbeten påverkar 
resultatet. 

Lindesberg: Underskottet mot budget är i stora delar beroende på snöröjningen och den efterföljande 
sandupptagningen under första halvåret. 

Ljusnarsberg: Underskottet mot budget är i stora delar beroende på snöröjningen och den efterföljande 
sandupptagningen under första halvåret. 

Nora: Underskottet mot budget är i stora delar beroende på snöröjningen och den efterföljande 
sandupptagningen under första halvåret. Även underskott avseende vägmärken och belysning samt 
gatukostnader i samband med VA-arbeten påverkar resultatet. 

Process Park/Skog 

 

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Kansli 17 927 16 770 1 157 18 060 17 055 1 005 21 832 20 695 1 137

Planeringsavd 5 867 5 867 0 6 140 6 140 0 5 566 5 566 0

Produktionsavd 45 443 45 443 0 37 896 37 896 0 44 793 44 793 0

Totalt 69 237 68 080 1 157 62 096 61 091 1 005 72 191 71 054 1 137

Varav interna 45 650 2 262 57 304 2 564

Bokslut 2019 Budget 2019 Bokslut 2018

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 7 978 7 978 0 7 777 7 777 0 10 156 10 156 0

Hällefors 9 814 10 706 -893 7 217 7 217 0 9 583 9 555 28

Lindesberg 24 256 27 234 -2 978 18 117 18 117 0 27 799 30 017 -2 218

Ljusnarsberg 8 920 9 767 -847 5 438 5 438 0 7 978 8 072 -94

Nora 10 975 11 933 -958 7 384 7 384 0 12 493 13 446 -953

Totalt 61 944 67 619 -5 675 45 933 45 933 0 68 009 71 245 -3 237

Varav interna 21 945 24 677 22 631 36 457

Bokslut 2019 Budget 2019 Bokslut 2018

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 2 906 2 906 0 2 996 2 996 0 3 446 3 446 0

Hällefors 2 576 2 465 111 2 285 2 285 0 2 488 2 450 38

Lindesberg 9 987 9 275 712 10 577 10 577 0 9 687 9 414 273

Ljusnarsberg 1 905 1 941 -36 1 816 1 816 0 1 794 1 933 -139

Nora 3 410 3 476 -66 3 444 3 444 0 3 660 3 432 228

Totalt 20 783 20 062 721 21 118 21 118 0 21 075 20 674 400

Varav interna 2 904 15 598 3 445 17 647

Bokslut 2019 Budget 2019 Bokslut 2018
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Hällefors: Höga kostnader för vinterväghållningen kompenserades med en generell återhållsamhet på 
parkverksamheten. 

Lindesberg: Höga kostnader för vinterväghållningen kompenserades med en generell återhållsamhet på 
parkverksamheten. 

Ljusnarsberg: Följer i stort budget. 

Nora: Underskottet kommer att regleras med skogsfonden. 

Process Idrott 

 

Hällefors: Avvikelsen beror på extra reparationer efter skadegörelse. 

Lindesberg: Avvikelsen beror till största delen på ishallen i Fellingsbro, några större reparationer under 
året samt stölder och skadegörelse. 

 Ljusnarsberg: Avvikelsen beror på flera reparationer på elljusspåren efter höstens blåsiga väder samt 
problem med värmepannan på Bergslagsvallen.  

Nora:  Motsvarande 130 tkr av investeringsmedlen fick enligt kommunen användas som driftmedel, 
därmed motsvarar budgetunderskottet endast 135 tkr. 
Avvikelsen beror till största delen på skogsavverkning vid elljusspåret i Pershyttan samt reparation av 
vattenrör för bevattning av fotbollsplanerna vid Ängarna.  

Process Lokalvård 

 

Hällefors: Resultatet följer budget. 

Lindesberg: Intäktssidan visar ett överskott med 670 tkr till största del beroende på att höghöjdsstäd-
ningen blev dyrare. Lokalvården fakturerar kommunen den faktiska kostnaden, budgeterat för ökningen 
på kostnadssiden men inte på intäktssidan därav överskott på intäkten. Det har även tillkommit övriga 
bidrag under året. Kostnadssidan visar ett överskott med 400 tkr, beroende bl a på lägre lönekostnader 
avseende de under året nedlagda skolorna i Ramsberg och Rockhammar samt att maskininköp inte 
genomförts till budgeterat. 

Ljusnarsberg: Intäktssidan enligt budget. Kostnadssidan visar ett litet underskott beroende på maskin-
inköp under året bl a en städmaskin som klarar städning av halkfria golv. 

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 2 158 2 158 0 2 292 2 292 0 2 593 2 593 0

Hällefors 249 275 -27 250 250 0 250 329 -79

Lindesberg 9 894 11 227 -1 333 9 194 9 194 0 10 659 10 805 -147

Ljusnarsberg 573 672 -99 584 584 0 581 731 -150

Nora 1 485 1 750 -265 1 485 1 485 0 1 485 1 578 -93

Totalt 14 360 16 083 -1 724 13 805 13 805 0 15 568 16 035 -469

Varav interna 2 158 9 252 2 592 9 807

Bokslut 2019 Budget 2019 Bokslut 2018

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 3 352 3 352 0 3 103 3 103 0 3 836 3 836 0

Hällefors 6 895 6 882 13 7 096 7 096 0 6 972 6 402 570

Lindesberg 24 687 23 614 1 073 24 018 24 018 0 23 932 22 626 1 306

Ljusnarsberg 3 500 3 611 -111 3 522 3 522 0 3 509 3 715 -206

Nora 8 773 8 817 -44 8 802 8 802 0 8 795 9 149 -354

Totalt 47 207 46 276 931 46 541 46 541 0 47 044 45 727 1 316

Varav interna 4 177 5 527 4 663 6 667

Bokslut 2019 Budget 2019 Bokslut 2018
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Nora: Resultatet följer i stort budget. 

Process Återvinning 

 

Generellt: Ökade kostnader  med 1 250 tkr avseende kostnader för de gemensamma verksamheterna. 

Hällefors: Intäktssidan visar ett överskott med 500 tkr beroende på högre konsumtionsavgifter. 
Kostnadssidan visar ett underskott med 875 tkr, beroende på bl a de ökade OH-kostnaderna, indexupp-
räkning avseende insamlingsentreprenad, kostnader för nytt system till företagskort och renovering av 
infarten till Gyltbo ÅVC. 

Lindesberg: Intäktssidan visar ett underskott med 700 tkr beroende på minskad skrotförsäljningsintäkt 
och minskade konsumtionsavgifter till stor del beroende på att LIBO övergått till utsortering av matavfall i 
två stora bostadsområden. Kostnadssidan visar ett underskott med 1 265 tkr, beroende på bl a de ökade 
OH-kostnaderna, indexuppräkning avseende insamlingsentreprenad, kostnader för nytt system till 
företagskort och för inköp av kärl.  

Ljusnarsberg: Intäktssidan visar ett underskott på 100 tkr beroende på lägre konsumtionsavgifter. 
Kostnadssidan visar ett underskott med 425 tkr, beroende på bl a de ökade OH-kostnaderna, index-
uppräkning avseende insamlingsentreprenad, kostnader för nytt system till företagskort och ökade 
slamtömningskostnader pga av nytt avtal.  

Nora: Intäktssidan visar ett överskott på 250 tkr beroende på högre konsumtionsavgifter. Kostnadssidan 
visar ett underskott med 860 tkr, beroende på bl a de ökade OH-kostnaderna, indexuppräkning avseende 
insamlingsentreprenad, kostnader för nytt system till företagskort och för inköp av kärl.  

Process VA-anläggning Process VA-ledningsnät 

 

Generellt: Ökade kostnader med 1 250 tkr avseende kostnader för de gemensamma verksamheterna. 

Hällefors: Intäktssidan visar ett litet överskott. Kostnadssidan visar ett underskott med 1 885 tkr, 
beroende på akut omläggning av vatten- och spillvattenledningar och ny dagvattenledning på Vallon-
vägen, samt även på de ökade OH-kostnaderna. 

Lindesberg: Intäktssidan visar ett överskott med 2 765 tkr vilket beror på ökade anslutningsavgifter 
framförallt för den nya Lindbackaskolan. De rörliga konsumtionsavgifterna minskade något. Kostnads-
sidan visar ett underskott med 3 170 tkr till största delen beroende på akuta läckor på vattenlednings-

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 11 404 11 404 0 10 205 10 205 0 10 897 10 897 0

Hällefors 9 336 9 717 -381 8 840 8 840 0 9 540 9 059 481

Lindesberg 22 749 24 715 -1 966 23 450 23 450 0 23 861 25 087 -1 226

Ljusnarsberg 7 455 7 969 -514 7 545 7 545 0 7 885 7 671 214

Nora 10 394 11 009 -615 10 145 10 145 0 10 528 11 301 -774

Totalt 61 339 64 814 -3 476 60 185 60 185 0 62 711 64 014 -1 305

Varav interna 12 077 20 525 11 570 19 644

Bokslut 2019 Budget 2019 Bokslut 2018

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 25 177 25 177 0 22 540 22 540 0 23 523 23 523 0

Hällefors 21 066 22 897 -1 830 21 010 21 010 0 21 607 24 726 -3 119

Lindesberg 49 023 49 431 -408 46 260 46 260 0 43 453 43 854 -401

Ljusnarsberg 18 904 20 639 -1 735 17 915 17 915 0 17 951 18 631 -680

Nora 21 007 21 271 -265 19 900 19 900 0 20 603 21 600 -997

Totalt 135 177 139 415 -4 238 127 625 127 625 0 127 137 132 333 -5 197

Varav interna 26 141 37 211 24 276 33 695

Bokslut 2019 Budget 2019 Bokslut 2018
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nätet i Storå, Guldsmedshyttan och Stråssa, och kostnader hänförligt till Lindbackaskolan. Samt även på de 
ökade OH-kostnaderna. 

Ljusnarsberg: Intäktssidan visar ett överskott med 990 tkr beroende på högre konsumtionsavgifter och 
på tillkommande anslutningsavgifter. Kostnadssidan visar ett underskott med 2 725 tkr, beroende på 
direktavskrivningar, 2 150 tkr, på investeringsprojekten Finnhyttans VV och Bångbro RV och på ökade 
driftåtgärder. Samt även på de ökade OH-kostnaderna. 

 Nora: Intäktssidans överskott, 1 100 tkr, beror främst på ökade anslutningsavgifter. Kostnadssidan visar 
ett underskott med 1 370 tkr, beroende på ökade driftåtgärder, bla åtgärder i Järnboås efter utredning för 
att minska inläckage till reningsverket. Samt även på de ökade OH-kostnaderna. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 
Process Gata/Trafik 

 
 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2019

Bokslut 

2019
Kommentar

Hällefors kommun 6 900 6 964
Tak på befintliga sandfickor 100 188 Klart.
Gator och vägar i samband med VA 2 000 1 711 Asfaltering efter VA-grävningar 2018. Yngströmsvägen,

Gyltbovägen, Trinnervägen.
Ombyggn/beläggningsarb (planerat uh) 1 610 1 592 Klart.
Broar reinvestering 300 503 Renovering GC Silvergruvvägen. Byte broräcke. Klart.
Offentlig belysning, reinvestering 1 040 1 040 Enligt plan.
Offentlig belysning 1 000 1 000 Enligt plan.
Tillgänglighetsanpssning 500 352 Klart.
Sanering Silvergruvan 101 Klart.
Tjärdammen Sikfors 316 Klart.
Projektering GC-väg, Finnbergsväg 42 Klart.
Trafiksäkerhetsåtgärder 350 119 Klart.

Lindesbergs kommun 14 900 8 997
Dagvatten centrala Lindesberg (90053) 1 000 Samverkan med VA, inga kostnader för Gata.
Reinvest väg- o gatubelysn (90083) 1 300 1 891 Enligt plan.
Väg-o gatubelysn  (90085) 1 200 295 Enligt plan.
Väg-o gatubelysn Ramsberg (90087) 1 000 1 314 Pågår, flerårsprojekt.
Renovering broar (90086) 5 000 133 Ny gång- o cykelbro (Gröna bron). Endast förstudie.
Tillgänglighetsanpassning 300 320 Klart.
Gatuombyggn i samb med VA (90074) 2 500 2 000 Lövnäsvägen klart.
Tak på befintliga sandfickor (93533) 100 132 Klart.
Trafiksäkerhetsåtgärder (90050) 300 74 Hör ihop med projekt Tillgänglighetsanpassning.
Förlängning av Ishockeygatan (90088) 800 953 Samprojekt GC med VA. Klart.
Ombyggnad infart Fritidsbyn 102 Klart.
Kullgatan 113 Klart.
GC-väg Banvägen 145 Klart.
GC-väg till Tempelbacken 92 Klart.
Projektering GC-väg Siggebohyttevägen 33 Klart.
Ombyggnad gator, beläggning (90084) 1 400 1 400 Klart.
Tillväxt 3 300 3 569
Exploateringsmark Frövi 2 000 1 070 Pågår, flerårsprojekt.
GC-väg Ishockeygatan (90035) 1 300 1 299 Klart.
Ny väg N:a Bangatan Frövi 1 200 Klart.

Ljusnarsbergs kommun 6 711 4 072
Gatuombyggnad i samb med VA-oml 1 000 0 Skjuts till 2020 pga att VA ej gjorde några åtgärder i 

i gatorna under 2019.
Ombyggnad o beläggningsarbeten 1 000 1 226 Klart.
Broåtgärder efter 2016 års besiktning 1 000 0 Besiktning utförd, inga åtgärder i år.
Upprustning gatuljusnät 700 1 266 Klart.
Tak på befintliga sandfickor 100 88 Klart.
Trafiksäkerhets- o tillgänglighetsåtg 300 78 Klart.
Tillgänglighetsanpassning 50 0 Ombudgetering från 2018.
Gatubelysningsautomatik 61 0 Ombudgetering från 2018.
Digital väg- och gatubelysning 500 0 Ombudgetering från 2018.
Sanering Skäret 13 Klart.
Asfaltering Ringvägen Hörken 1 000 583 Klart.
Asfaltering Kata Dalströms väg Bångbro 1 000 818 Klart.

Nora kommum 4 050 3 807
Dagvattenhantering efter VA-invest 150 140 Felkopplade dagvattenbrunnar åtgärdade.
Planerat underhåll gator o vägar 3 000 3 038 Beläggningsinventering klar.
Tillgänglighetsanpassning-infrastruktur 300 67 Klart.
Cirkulationsplats  vid ICA 137 Projektering.
Trafiksäkerhetsåtgärder 350 152 Klart.
Lingården vändplan 250 273 Klart.
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Process Park/Skog 

 
 

Process Idrott 

 
 

 
 
 
 
 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2019

Bokslut 

2019
Kommentar

Hällefors kommun 550 393
Allé RV63 250 277 Etapp1 klar.
Parkutrustning 200 51 Planerad ombudgetering för lekpark Schillingvägen.
Utredning fontäner Grythyttan 30 0 Ej påbörjad.
Lekplatser 70 65 Projektering ny lekplats, renovering Rönnskärsvägen,

justeringar Lindholmstorpet. Utfört.

Lindesbergs kommun 7 600 5 787
Flugparken (90108) 4 900 4 075 Pågår.
Frövi strandpromenad (90094) 100 Projektering vandringsled. Anslutning Tempelbacken.
Föryngring av träd o växtlighet (90056) 300 Ombudgeteras.
Park vid Tivoliplan (90095) 400 Ombudgeteras.
Parkutrustning (93045) 200 Ombudgeteras.
Råsvalslund (90096) 100 95 Informationstavla och ny parkering. Klart.
Trapp Floragatan (90097) 400 381 Klart.
Reinvestering lekplats 1 200 1 151 Skottbackarna Lindesberg och Hällaboda Storå. Klart.
Lindesjön runt 85 Påbörjat.

Ljusnarsbergs kommun 260 135
Parkutrustn, plantering, stenläggn mm 100 64 Utfört.
Finnkullberget 100 10 Pågår.
Allmänna lekplatser 60 61 Projektering för ny lekplats 2020. Juseringar i Dalsbro o 

Rigards i år.

Nora kommun 470 412
Renovering plank Å-promenaden 400 412 Utfört.
Skolparken 70 0 Ombudgetering från 2018. Material inköpt 2019 men

ej monterat.

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2019

Bokslut 

2019
Kommentar

Hällefors kommun 50 0
Badplatser enl plan 50 0 Ej utfört.

Lindesberg 800 730
Reinvestering idrott (93043) 100 81 Bl a värmeväxlare i Fellingsbro. Klart.
Fellingsbro IP (93063) 100 47 Bl a asfaltering.
Fritidsbyn Lindesberg 893046 300 382 Läktare och framdragning av vatten.
Munkhyttan skjutbana (93064) 100 55 Målning invändigt. 
Naturbadplatser (93065) 50 36 Bryggor, är genomfört.
Råssvallens IP (93066) 100 87 Lagning av läktare.
Smedvallens elljusspår 50 42 Klart.

Ljusnarsbergs kommun 70 101
Fasad och fönster Olovsvallen 50 26 Klart.
Nya ytskikt, golv o våtutr Bergslagsvallen 20 75 Klart. Avvikelse från budget pga byte av

 gymnastikgolv.
Nora kommun 0 0
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Process Återvinning 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2019

Bokslut 

2019
Kommentar

Hällefors kommun 0 0

Lindesbergs kommun 0 0

Ljusnarsbergs kommun 0 0

Nora kommun 200 210
Asfaltering ÅVC Ängarna 200 210 Asfaltering nya vägen och risplan
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Process VA-anläggning Process VA-ledningsnät 

 
 
 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2019

Bokslut 

2019
Kommentar

Hällefors kommun 12 410 3 760
Sikfors Överföringsledning 2 000 Omläggning och förnyelse spillvattenledning samt 

brunnsbyte. Skjuts till 2020.
Linnskällvägen etapp 2 3 500 3 500 Byte av befintligt ledningsnät ca 250 m.
Älvestorps RV 3 000 Föreläggande. Nytt minireningsverk. Skjuts  till 2020 

pga leverantörsproblem.
Sikfors RV 3 000 Föreläggande. Nytt minireningsverk, istället ledning och

pumpstation som kommer att genomföras under 2020.
Sävsjöns RV 320 74 Minireningsverk. Driftsättning och återställning.
Bredsjö RV 590 186 Minireningsverk. Driftsättning och återställning.

Lindesbergs kommun 56 280 28 901
Vibyn etapp 2 (90003) 1 600 1 392 Exploatering etapp 2 Vibyn Frövi. 
Ny väg o VA-anslutn industriomr (90009) 200 109 Återställningskostnader. 
Torphyttan (91023) 6 500 Nyexploatering av tomter, framdragning av VA.

Projektet överklagat. Skjuts på framtiden. 
Reservvatten Linde-Nora etapp 3 (91016) 13 500 1 154 Reservattenledning. Etapp 3 beräknas bli klar halvåret

år 2020. Hela projektet beräknas bli färdigställt år 2021.
Reservvatten Linde-Nora etapp 2 (91016) 4 345 4 900 Den totala projektbudgeten beräknas att  hålla.
Golfbanan etapp 3 (91006) 1 700 2 523 Byte av vatten- o spillvattenledning. Tillkom flytt av

befintlig ledning pga den nya Padelhallen, vilket 
medförde fördyring.

Lövnäsvägen Fellingsbro (91006) 3 665 4 733 Byte av befintligt VA ca 300 m. Fördyring pga ändrings-
och tilläggsarbeten.

Gamla Vibyn (91024) 2 500 361 Utökning av verksamhetsområde. Pga servitutsförhand-
lingar skjuts projektet till 2020.  

Överföringsledn Löa-Vasselhyttan (91028) 3 000 1 472 Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för 
att bygga bort Löa VV. I årets etapp läggs sjöledning.
(Projektet har en total budget på 8 000 tkr, 3 000 tkr +
5 000 tkr år 2020). Projektetes totala budget beräknas
hålla.

Sjöledning Lindesjön etapp 2 (91006) 1 300 1 254 Byte av spillvattenledning ca 500 m.
Ledning Ramsberg-Gammelbo (91015) 695 678 Återstående arbeten från 2018.
Cederborgsvägen-Strandvägen (91046) 0 Budgetmedel (665 tkr) överfört till projekt Lövnäsvägen.
Samläggn VA-fjärrv Guldsm.h (91046) 0 Budgetmedel (1 275 tkr) överfört till projekt Folkestorp

etapp 2.
Folkestorp etapp 2 (91050) 1 275 1 417 Utbyte befintliga vatten- o spillvattenledningar.

Total projektkostnad beräknas till 4 000 tkr, kommer att
färdigställas 2020.

Ishockeygatan 0 1 885 Ryms inom befintlig budgetram.
Vattentorn Hagaberg (91037) 2 000 2 029 Tak och ledningar i reservoaren.
Lindesbergs RV (91029) 1 000 873 Slutarbeten på personaldelen och start av process-

renovering.
Öskeviks RV (91022) 3 000 73 Föreläggande. Nytt minireningsverk. Skjuts till 2020 pga

leverantörsproblem.
Mårdshyttans RV (91022) 3 000 1 000 Föreläggande. Minireningsverk.
Storå RV (91037) 600 550 Renovering fasad.
Ramsbergs RV (91037) 700 394 Renovering fasad.
Säkerhet vattenverk (91037) 700 759 Rockhammars VV staket och Vasselhyttans VV säkra

vattenledningen.
Fellingsbro RV (91037) 600 128 Skrapspel.
Frövi RV (91037) 900 928 Skrapspel och betongreparation.
Pumpstationer Linde (91037) 500 289 Ombyggnad av pumpstationer.
Pumpstation Prästbron (91049) 3 000 Budgetmedel kommer ej att tas i anspråk. 

Ljusnarsberg 11 365 11 033
Ställdalen-Högfors etapp 2 5 000 4 673 Överföringsledning. Byte befintlig spillvattenledning 

och nyläggning av vattenledning.
Finnhyttans VV 4 700 4 700 Utbyggnad befintligt vattenverk, förberedelser för 

reservvattentäkt.
Bångbro RV 1 665 1 660 Ny byggnad och nya filter.
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Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2019

Bokslut 

2019
Kommentar

Nora kommun 31 625 25 560
Östra stranden etapp 3 (92604) 10 700 12 545 Nedre Alntorp- Kungsheden.
Tahiti, ledning( 92602) 2 800 2 680 VA-omläggning, vatten- och spillvattenledning ca 1 km.
VA-ledn Nora-Lindesberg etapp 2 (92609) 3 050 2 136 Reservvattenledning Nora-Linde. 
VA-ledn Nora-Lindesberg etapp 3 (92609) 7 500 509 Reservvattenledning Nora-Linde. Etapp 3 beräknas bli 

klar halvåret 2020.
Hagavägen VA-omläggn (92602) 4 300 4 713 Nybyggnation och byte av befintliga VA-ledningar.
VA till Alntorps Ö (92614) 850 898 Sjöledning till Alntorps Ö.
Nora RV (92600) 1 000 652 Projektering.
Järnboås RV (92608) 1 425 1 427 Komplettering med ny biobädd. 
Säkerhet vattenverk (92606) 0 Budgetmedel, 800 tkr, överfört till projekt Hagavägen.
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FÖRKORTNINGAR  
 

 
 

Anläggningstillgångar Kortfristiga skulder

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav. Lån och skulder som förfaller inom ett år från
bokslutdagen

app
Applikationsprogram som kan laddas ned till Långfristiga skulder
ex vis mobiltelefon. Skulder som har längre löptid än ett år från

bokslutsdagen.
APT
Arbetsplatsträff, regelbundet möte för information NKI
och dialog mellan medarbetare och chef. Nöjd-Kund-Index.

Avgiftsfinansierad verksamhet NSI-direktiv

Verksamhet som helt finansieras genom taxa (Network and Information Security) ställer krav på 

som betalas av abonnenter. säkerhet i nätverk och informationssystem. Trädde
i kraft 2018 i hela EU.

Avskrivningar
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars Omsättningstillgångar
värde. Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.

Balansräkning Partneringsavtal

Visar vilka tillgångar som finns den 31 december. Strukturerad samverkansform där nyckelaktörer

Balansräkningen visar hur tillgångarna har samarbetar för projektets bästa  i öppen dialog och

finansierats, med skulder och eget kapital. transparant arbetsmiljö. Partnering bygger på full-
ständig ärlighet och öppenhet mellan parterna.

Eget kapital
Eget kapital består av ingående eget kapital och Resultaträkning
årets resultat (över-/underskott). Visar periodens resultat. Periodens intäkter

minus periodens kostnader inkl avskrivningar
e-tjänst utgör förändringen av eget kapital.
Elektronisk tjänst som används för att uträtta

ärenden hos företag eller myndighet via mobil- Skattefinansierad verksamhet
telefon eller dator. Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från

medlemskommunerna.
Förutbetalda intäkter
Intäkter erhållna år 2019 men som avser år 2020 SKR
(skuld). Sveriges Kommuner och Regioner.

Förutbetalda kostnader SMS-tjänst

Kostnader betalda år 2019 men som avser Short Message System, tjänst för korta textmed-

år 2020(fordran). delanden som sänds mellan mobiltelefoner.

HR Tillgångar
Human Resources - Personalenhet. Består av omsättningstillgångar och anläggnings-

tillgångar.
Kapitalkostnader
Internränta och avskrivningar. Upplupna intäkter

Intäkter erhållna år 2020 men som avser år 2019
Kassaflödesanalys (fordran).
Visar inbetalningar och utbetalningar under en
vald period. Upplupna kostnader

Kostnader betalda år 2020 men som avser år 2019
KNÖL (skuld).
Kommunerna i norra Örebro län.
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SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRBUNDET 
BERGSLAGEN 
Revisionen 

 
 Till Kommunfullmäktige i: 

Kommunfullmäktige Nora kommun 
Kommunfullmäktige Lindesberg kommun 
Kommunfullmäktige Ljusnarsbergs kommun 
Kommunfullmäktige Hällefors kommun  
 
För kännedom: 
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

 
 

 

 

Revisionsberättelse för år 2019 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (organisationsnummer 222000-1487) av dess 
direktion. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också 
för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och 
pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och 
inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”.  

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. 

 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma. 
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Vi åberopar bifogad redogörelse och under revisionsåret insända rapporter. 
 
 
 

Nora 2019-04-02 
 

 
 

Gunilla Carlsson  Jan Kallenbäck 

 

 

Torbjörn Ström   Pirjo Nilsson 

 

 

Roland Rhode   Birgitta Asp Ericsson 

 

 

 

Bilagor:  

Till revisionsberättelsen hör bilagan: 

Revisorernas redogörelse  
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SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRBUNDET 
BERGSLAGEN 
Revisionen 

 
 Till:  

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen  
 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige Nora kommun 
Kommunfullmäktige Lindesberg kommun 
Kommunfullmäktige Ljusnarsbergs kommun 
Kommunfullmäktige Hällefors kommun 

 
 

 

Granskning av bokslut och årsredovisning   

Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört granskning av förbundets 
årsredovisning. I granskningsarbetet har vi biträtts av konsulter från KPMG. 

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
de mål som förbundsdirektionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. 
Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och 
ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed, dock med ett antal iakttagelser. 

Vi noterar särskilt att VA-redovisningen inte följer gällande regelverk. Enligt VA-lagen är det 
huvudmannen som är ansvarig för att redovisa VA-kollektivet separat. Vi vill därför uppmärksamma 
medlemskommunerna på att det är otydligt formulerat i förbundsordningen på vilket sätt 
verksamheten överlämnats till kommunalförbundet. Då anläggningarna inte är överförda till förbundet 
är vår tolkning och rekommendation att VA-redovisning bör ske i respektive medlemskommun och 
att driftsredovisningen från förbundet i framtiden ska tjäna som underlag för medlemskommunernas 
egen redovisning.  

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska i budgeten anges finansiella mål och verksamhetsmål 
som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de av direktionen beslutade målen för den ekonomiska 
förvaltningen. 

Vår bedömning är att kommunalförbundet inte klarar kommunallagens krav på ekonomi i balans 
avseende de skattefinansierade verksamheterna 2019. Underskottet uppgående till -5,7 mnkr kommer 
under år 2020 att regleras med medlemskommunerna i enlighet med förbundsordningen. 

Vår bedömning är att det finansiella målet avseende de skattefinansierade verksamheterna inte har 
uppnåtts 2019. Vad gäller det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna är 
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målet satt över tid, där tidsperspektivet är odefinierat. Vi har därför inte kunnat bedöma om målet 
uppnåtts 2019. 

Vi har noterat att det inte finns några definierade målvärden/utvärderingskriterier för flertalet utav de 
mål som direktionen fastställt. Flera utav målen är inte mätbara, vilket gör att det inte är möjligt att 
utvärdera måluppfyllelsen. Vi har därför inte kunnat bedöma målen för god ekonomisk hushållning 
uppnås 2019. 

Revisorerna önskar att direktionen inkommer med kommentarer till rapporten senast 20 augusti 2020. 

Vi vill särskilt ha svar på följande: 

- Hur kommer förbundet att hantera de iakttagelser som noterats i rapporten? 

- Hur kommer förbundet hantera frågan om VA-redovisningen framöver? 

- Hur kommer förbundet arbeta med sina mål och mätbarheten i dessa? 

 
 

 
För revisionen                                     
                                

 

Gunilla Carlsson, ordförande 
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Nerikes Brandkår
Kommunalförbundet där kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, 
Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg Nora och Örebro samverkar 
om gemensam räddningstjänst och olycksförebyggande arbete.

Årsredovisning

2019
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Förvaltningsberättelse

Mycket på gång...

Ny operativ ledning
Vid direktionens möte i december 2019 
togs beslutet att Nerikes Brandkår ska 
ingå i den nya gemensamma system-
ledningen för Räddningsregion Bergsla-
gen (RRB). RRB omfattar en samverkan 
mellan 17 räddningsorganisationer i 
fem län som i sin tur svarar för rädd-
ningstjänst i 42 kommuner. Inom re-
gionen finns 100 brandstationer som 
varje år sammanlagt rycker ut på cirka  
7 500 händelser. Det är inte ett nytt kom-
munalförbund som bildas, utan samver-
kan omfattar endast den operativa verk-
samheten vid larm. 
Nerikes Brandkår kommer organisatoriskt 
att vara värd för den inre ledningen som 
minst ska bestå av ett vakthavande befäl 
och ett larmbefäl tillsammans med larm-
personal från SOS Alarm. 
Den yttre ledningen kommer också att 
utökas med fler befäl så att styrkeledare 
från respektive station har tillgång till 
operativ chef och insatsledare inom varje 
delområde. Det kommer också att finnas 
tillgång till en räddningschef i beredskap 
som är gemensam för hela regionen. 

I och med Räddningsregion Bergslagen 
ökar de berörda räddningstjänsternas 
förmåga att leda stora räddningsinsatser 
väsentligt. Alla resurser inom RRB dispo-
neras gemensamt för att den drabbade 
ska få bästa möjliga hjälp vid en händelse. 
Uthålligheten blir bättre, samtidigt som 
teknik och fordon kan nyttjas på ett ef-
fektivare sätt. Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) har länge 
påpekat att räddningstjänsterna måste 
bli bättre på övergripande ledning. Det är 
därför mycket positivt att RRB uppfyller 
alla MSBs direktiv och att vi nu kan star-
ta den nya systemledningen den 12 maj 
2020. Det är också glädjande att staten 
kommer att ge ett bidrag på ca 4,50 krper 
invånare till alla kommuner, för att under-
lätta införandet.

Samhällsgemensam larm- och 
ledningscentral (SLC)
Arbetet med den samhällsgemensamma 
larm- och ledningscentralen i Örebro 
löper på enligt plan, vilket innebär att 
anläggningen ska stå klar år 2023. Då 
kommer larm och inre ledning att kunna 

hanteras i gemensamma lokaler för »blå-
ljusorganisationerna«, där även ovanstå-
ende inre ledning för Räddningsregion 
Bergslagen ingår. 

Den upphandlade tomten för byggnaden 
gränsar mot E 18/20 vid trafikplats Mun-
katorp. Intea Fastigheter AB är fastighets-
ägare och Polisen blir primär hyresgäst, för 
att i sin tur hyra ut lokaler till SOS Alarm, 
Nerikes Brandkår och Länsstyrelser. 

Nya handlingsprogram
Arbetet med att revidera handlingspro-
grammet för den olycksförebyggande och 
den operativa verksamheten inom Neri-
kes Brandkår har försenats. Förseningen 
beror på att den nya ledningsorganisa-
tionen har prioriterats och att diskussio-
ner har pågått med kommunalförbundet 
Västra Mälardalen (Köping, Arboga och 
Kungsör) om eventuellt medlemskap i 
Nerikes Brandkår. Direktionen beslöt dock 
i slutet av året att Nerikes Brandkår inte 
ska ta emot fler kommuner i nuläget, så 
ett nytt handlingsprogram kommer att tas 
fram under första halvåret 2020.    
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Brandstationen	i	Guldsmedshyttan	har	fått	en	
välbehövlig	renovering	under	året.	Nu	fortsätter	vi	
att	succesivt	se	över	övriga	stationer	i	förbundet.

Förvaltningsberättelse

Brandstationer
Förberedelserna för Österstation i Örebro 
är klara och målsättningen är att bygget 
ska påbörjas andra halvan av 2020.    
Under 2019 har brandstationen i Guld-
smedshyttan byggts ut och renoverats. 
Bland annat har omklädningsutrymmena 
anpassats för såväl kvinnor som män,  de 
har fått nya portar och belysning , samt en 
utbyggnad med fordonsplats. På motsva-
rande sätt har dusch och bastu ordnats 
vid brandstationen i Fellingsbro. 
Räddningsvärnet i Nyhyttan, som länge 
varit i behov av en ny station, kommer nu 
att få nya lokaler i grannorten Järnboås. 
En garagebyggnad har uppförts bredvid 
skolans gymnastiksal och brandmännen 
kommer även att få nyttja skolans lek-
tionssal och omklädningsrum. 
Eftersom lokalfrågorna påverkar möj-
ligheterna att rekrytera brandmän i be-
redskap och personal till räddningsvärn, 
kommer vi framöver att uppmärksamma 
medlemskommunerna på vilka stationer 
som behöver rustas eller byggas om.  

Minskad beredskap
Trots intensivt rekryteringsarbete fattas 
det fortfarande personal vid brandstatio-
nerna i Vretstorp, Finnerödja, Olshammar 
och Guldsmedshyttan. Problemet i Vrets-
torp och Finnerödja består främst i att an-
talet arbetstillfällen på orten har minskat 
och att det därför finns ytterst få personer 
att tillgå som kan ingå i en beredskaps-
styrka på dagtid. Kvällar och helger ser 
beredskapen något bättre ut.
Räddningsvärnet i Olshammar är nog 
den station som har haft störst problem 
att rekrytera personal över tid, även då 
Askersunds kommun själva svarade för 
räddningstjänsten. Den minskade bered-

skapen kommer därför att tas upp till dis-
kussion inför det nya handlingsprogram-
met för Nerikes Brandkår.
Frånsett svårigheten att rekrytera är det 
mycket glädjande att den totala omsätt-
ningen på brandmän i beredskap har 
minskat.  Under 2019 har 19 personer 
anställts och 14 personer har slutat, jäm-
fört med 2018 då siffrorna istället var 42 
respektive 34! 

Bättre rustade 
Efter skogsbränderna under 2018 har en 
hel del saker gjorts för att vi bättre ska 
kunna hantera dessa händelser. Ett flertal 
utbildningar har genomförts, en drönare 
har köpts in och inte minst har man insett 
att räddningstjänsterna behöver samver-
ka ändå mer i framtiden.

Att kunna använda sig av en drönare vi-
sade sig vara värdefullt vid skogsbränder, 
men vi ser även andra insatser där en drö-
nare kan vara till hjälp. 

Nerikes Brandkår har också förbättrat tek-
niken för ledningsstöd (kommunikation, 
kartor, GPS mm) ute i fält. En ack så viktig 
del är också att släckbilarna har utrustats 
med frystorkad mat och vattenpåsar, vil-
ket innebär att varje styrka kan klara sig 
längre initialt innan en större mathållning 
organiseras. 

MSB har också kraftfullt förstärkt sin för-
måga att stötta kommunerna vid större 
händelser. Exempel på detta är bättre 
tillgång till helikoptrar samt att en hel del 
förstärkningsmateriel för skogsbrand-
släckning har köpts in. 
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Vi	vill	rikta	ett	varmt	tack	till	alla	medarbetare	och	samverkande	 
organisationer	för	ert	engagemang	och	fina	arbete	under	året. 

Ledningsgruppen för Nerikes Brandkår

Brandchef	
Per-Ove	Staberyd

Ekonomichef	
Helena	Luthman Vice	brandchef	Anders	Larsson	 

Räddningsavdelningen

Vice	brandchef	Ulf	Smedberg 
Olycksförebyggande	avdelningen



Förvaltningsberättelse

Dagtidspersonal 2019-12-31
Brandchef 1 tjänst
Räddning 16 tjänster
Olycksförebyggande 12 tjänster
Administration 6 tjänster

Nerikes Brandkårs insatsområde

Heltid
Befäl Brandmän
Räddningschef 1 pers Örebro 10 pers
Operativ chef 1 pers Byrsta 5 pers
Insatsledare 1 pers
Inre befäl 1 pers

Räddningspersonal i beredskap (RIB)
Lindesberg 6 pers Nora 5 pers
Askersund 5 pers Garphyttan 4 pers
Byrsta 5 pers Odensbacken 4 pers
Fellingsbro 5 pers Pålsboda 4 pers 
Fjugesta 5 pers Vintrosa 4 pers
Frövi 5 pers Finnerödja 3 pers
Guldsmedshyttan 5 pers Vretstorp 3 pers
Kopparberg 5 pers Hjortkvarn 3 pers
Laxå 5 pers

Räddningsvärn - frivillig personal
Vi strävar efter att ha tio personer vid varje räddningvärn.

En viktig del av Nerikes Brandkår är vår räddningspersonal i beredskap (RIB). Vi har idag sjutton stationer, 
och en kår på heltidsstationen i Byrsta, som bemannas av deltidsanställda brandmän. De bor och jobbar 
i närheten av sin brandstation och har i regel beredskap var tredje vecka. Det innebär att de ska vara 
beredda att rycka ut från brandstationen inom ca fem minuter från att larmet går.

Ett räddningsvärn är en frivillig brandstyrka som larmas som förstärkning till våra heltids-
styrkor och RIB. Personalen vid våra tio brandvärn har ingen schemalagd beredskap, utan 
hela styrkan larmas och de som har möjlighet åker till stationen. Här utgår timersättning vid 
utryckning, övning och materialvård.

På de två heltidsstationerna Örebro och Byrsta jobbar totalt 
ca 100 brandmän och befäl. Här hittar du även vår dagtids-
personal, som sysslar med olycksförebyggande arbete, teknik, 
utbilding, övning, operativ planering och administration.

Nerikes	Brandkår	är	ett	kommunalförbund	som	ansvarar	för	räddningstjänst	och	förebyggande	brandskydd	
för	sammanlagt	258	000	invånare	i	de	nio	kommunerna	Örebro,	Kumla,	Hallsberg,	Lekeberg,	Laxå,	Askersund,	
Lindesberg,	Nora	och	Ljusnarsberg.	

Beredskap	dygnet	runt	365	dagar	om	året
Inom	vårt	insatsområde	finns	28	brandstationer	med	minst	98	personer	i	
beredskap.	Med	den	frivilliga	värnpersonalen	inräknad	förfogar	organisatio-
nen	över	130	personer	dygnet	runt.	

RIB

VÄRN

HELTID
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Förvaltningsberättelse

RIB - ett mervärde för arbetsgivaren
Vi	vill	alla	att	det	ska	finnas	någon	som	kommer	och	hjälper	till	när	människor	eller	egendom	är	i	fara	-	oav-
sett	var	man	bor.	Att	ha	brandstationer	med	heltidsanställd	personal	på	alla	orter	är	inte	möjligt,	så	för	att	
räddningstjänsten	ska	fungera	är	vår	räddningspersonal	i	beredskap	helt	ovärdelig.

Som RIB är man deltidsanställd på Neri-
kes Brandkår. Man bor och arbetar nära 
sin station och har beredskap i regel var 
tredje vecka. Oftast har man en annan hu-
vudanställning, vilket gör det nödvändigt 
att arbetsgivare på våra mindre orter är 
positiva till att ha brandmän anställda.

Nio brandmän på bryggeriet
En av flera arbetsgivare som vi gärna vill 
lyfta fram i detta sammanhang är Koppar-
bergs bryggeri i Ljusnarsbergs kommun. 
Här jobbar nio brandmän, vilket är drygt 
hälften av gänget på Kopparbergs RIB-
station.
Felix Stark är styrkeledare i Kopparberg 
och jobbar även heltid som lagledare på 
bryggeriets lager. 

» På vår station har vi beredskap var 
tredje vecka och oftast fungerar det 
mycket bra att kombinera med jobbet 
på bryggeriet, berättar Felix «
I genomsnitt lämnar jag kanske jobbet 
en gång per jourvecka. Det kan vara lite 
stökigt om det är full körning här på 
lagret, men vi har bra sammanhållning 
och löser saker ihop. «

Plan för tryggad produktion
Det är bra spridning på brandmännen på 
Kopparbergs bryggeri och alla har inte be-
redskap samma vecka. Men om det skulle 
inträffa en större eller långvarig händelse 
finns det en back-up plan som gör det 
möjligt för alla att lämna jobbet utan att 
produktionen påverkas.   

» Skogsbrandssommaren 2018 upprät-
tade man ett tillfälligt avtal där brygge-
riet bjöd på vilotid om vi som hade be-
redskap behövde återhämta oss efter 
en insats, berättar Felix vidare. 

Det kändes tryggt och betydde att vi 
kunde göra ett bra jobb och ändå hade 
ork att hjälpa till vid bränderna utanför 
Nerikes Brandkårs insatsområde.«

Ljusnarsberg	är	vår	nyaste	medlems-
kommun,	som	gick	med	i	förbundet	
år	2018.	Här	på	RIB-stationen	i	
Kopparberg	jobbar	16	brandmän	som	
har	beredskap	var	tredje	vecka	och	
åker	på	ca	80	utryckningar	per	år.	

Alla är vinnare
Arbetsgivare som uppmuntrar och låter 
sin personal jobba som RIB tar ett stort 
samhällsvar och får även mycket tillbaka. 
En  brandman  släcker inte bara bränder 
utan är också utbildad  inom bland an-
nat akut omhändertagande, brandskydd, 
farliga ämnen, trafikolyckor, krishantering 
och arbetsskydd.

» Det finns egentligen bara fördelar 
med ha så många RIB anställda här på 
bryggeriet, säger Rickhard Voigt, COO 
på Kopparbergs Bryggeri. 
Jag kan se att deras personliga utveck-
ling i rollen som brandman ger effekt 
även här, i form av ansvarstagande, 
riskmedvetenhet  och bra ledaregen-
skaper. 
Sen har vi ju så klart god nytta av de-
ras faktiska kunskap när det gäller till 
exempel förebyggande brandskydd, 
krishantering och sjukvård.
Än så länge har vi inte satt någon övre 
gräns för hur många brandmän vi kan 
ha anställda, avslutar Rickhard. «

» Än så länge har vi inte satt nå-
gon övre gräns för hur många 
brandmän vi kan ha anställda, 
säger Rickhard Voigt, COO på 
Kopparbergs bryggeri «

Felix	Stark
Rickhard	Voigt
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Förvaltningsberättelse

Ledamöter 2019-12-31
Ameer Sachet (S), Örebro, ordförande Jimmy Nordengren (C), Örebro René Rijns (M), Askersund
Jonas Kleber (C), Lindesberg, vice ordf. Magnus Andersson (S), Hallsberg Lennart M Pettersson (S), Lekeberg 
Thomas Vuolo (M), Kumla, 2:e vice ordf. Arild Wanche (KD), Laxå Gert Stark (S), Ljusnarsberg
Ulf Södersten (M), Örebro Torbjörn Pettersson (M), Nora

Ersättare 2019-12-31
Gun Carlestam Levin (S), Örebro Magnus Ivarsson (L), Kumla Johan Calais (S) , Askersund
Anders Hagström (KD), Örebro Lennart Pettersson (M), Hallsberg Gösta Persson (MP), Lekeberg
Patrik Jämtvall (L), Örebro Kenth Gustafsson (S), Laxå Ulf Hildebrandt (M), Ljusnarsberg
Tomas Klockars (M), Lindesberg Börje Jansson (SD), Nora

Nerikes Brandkår styrs politiskt av en direktion med ledamöter från våra nio medlemskommuner. Direktionen träffas sex gånger 
per år och är Nerikes Brandkårs beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Politisk ledning

Organisation

Brandchef	Per-Ove	Staberyd

Räddningsavdelningen ansvarar för 
all utryckningsverksamhet inom 
Nerikes Brandkår, såväl heltid som 
räddningspersonal i beredskap (RIB) 
och värnpersonal. Här samord-
nas även  personalfrågor, operativ 
planering, intern utbildning och 
övning för all personal, samt teknik 
och drift för samtliga stationer.

Räddning
Vice	brandchef	Anders	Larsson

Personal

Teknik

Övning

Operativ	planering

Olycksförebyggande avdelningen 
arbetar i samverkan med andra 
förvaltningar, myndigheter och or-
ganisationer för att genom tillsyn, in-
formation och utbildning förebygga 
risker i samhället. Dessutom svarar 
avdelningen för frågor angående 
sotningsverksamheten i våra med-
lemskommuner.

Olycksförebyggande	
Vice	brandchef	Ulf	Smedberg

Utbildning

Brandskydd

Administrativa avdelningen är för-
bundets nav som jobbar över hela 
organisationen. Här sköts ekonomi, 
löner, diarium, telefonväxel, admi-
nistration kring automatlarm, kom-
munikationsfrågor och mycket mer.  
Avdelningen svarar dessutom för 
ekonomi-, och kursadministration åt 
Brandskyddsföreningen Örebro län.

Administration
Ekonomichef	Helena	Luthman

Ekonomi,	lön,	automatlarm
kommunikation,	reception/växel

Direktion
Revision
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Förvaltningsberättelse

Ansvar och engagemang
Vi känner engagemang i vårt uppdrag. Söker den information vi 
behöver och tar ett personligt ansvar för arbetet. 

Respekt
Vi tycker att allas lika värde är en självklarhet. Vi behandlar dem 
vi möter med respekt och är lyhörda för varandras åsikter. 

Omtanke och trygghet
Vi visar omtanke och sätter den drabbades behov i fokus. Vi är varandras arbets-
miljö, visar gott kamratskap och är lojala mot våra värderingar och beslut. 

Ordning och kvalitet
Vi är alla ambassadörer för Nerikes Brandkår. Vi håller ord-
ning på fordon och material för att bevara en hög kvalitet. 

Handling
Vi får saker gjorda, strävar mot ständiga förbätt-
ringar och har mod att tänka nytt.

Värdeord
Våra	värdeord	fungerar	som	ledstjärnor	i	vardagen.	De	definierar	Nerikes	Brandkårs	organisationskultur,	
det	vi	tror	på	och	tycker	är	viktigt.	

A
n

sv
ar

Res
pe

kt

Om
ta

nke

Engagemang

Trygghet

Kvalitet

O
rd

n
in

g

Handling
Vision, verksamhetsidé och uppdrag

Ett olycksfritt samhälle
Vår vision är satt med ett mycket långsiktigt 
perspektiv och är vår yttersta målsättning. 

Tillsammans skapar vi trygghet
Med vår verksamhetsidé vill vi betona att 
samverkan, med såväl ägarkommuner som andra 
organisationer, förbund, företag och enskilda, är 
av största vikt för att nå framgång.

Förebygga, rädda och utveckla
Vårt uppdrag är att, i samverkan med andra, hindra 
och begränsa skador på människor, egendom 
eller miljö vid olyckor och vid överhängande fara 
för en olycka. 
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Förvaltningsberättelse

Våra mål visar vägen för verksamheten

Inriktingsmål 
Inriktningsmålen	för	Nerikes	Brandkår	speglar	direktionens	politiska	prioriteringar	och	tar	ut	riktningen		för	
organisationen	under	mandatperioden.	Till	inriktningsmålen	kopplas	sedan	mätbara	prestationsmål	så	att	vi	
lättare	ska	kunna	prioritera,	följa	upp	och	utvärdera	vår	verksamhet.	

Verksamheten	bedrivs	effektivt	och	miljö-
medvetet	i	största	möjliga	samverkan	
utifrån	medborgarnas	behov.

Detta mål är en av de största anledningarna till att Nerikes Brand-
kår bildades. Det är lättare att kraftsamla sig kring olika frågor om 
man förfogar över en större verksamhet. Här är samverkan och 
utveckling nyckeln till förbundets framgång. Att tänka nytt har 
gett stor effekt då det gäller att utveckla verksamheten.

Människor	som	bor	eller	vistas	i	våra	med-
lemskommuner	känner	sig	trygga	och	har	
ett	likvärdigt	skydd	mot	olyckor.	

Vi har bra teknisk utrustning samt välutbildad och tränad per-
sonal på 28 olika platser inom förbundet. De flesta tätorter nås 
inom högst 10 minuter. Specialutrustning och vissa förstärk-
ningsfordon är gemensamma. Bakre ledningsstöd finns dygnet 
runt för att täcka hjälpbehoven på bästa sätt. 

Medborgarna	i	våra	medlemskommuner	
har	förmågan	att	själva	förebygga	och	
minska	effekterna	av	oönskade	händelser.

Information, utbildning och tillsyn är viktiga instrument som un-
derlättar för medborgarna att ta eget ansvar. Effekterna av detta 
kan ses vid exempelvis inträffade händelser där allmänheten själ-
va släcker bränder i ett tidigt skede, eller utför hjärt-lungräddning 
innan räddningspersonal är på plats. 

I	mötet	med	Nerikes	Brandkår	känner	
människor	att	de	får	det	stöd	och	den	
hjälp	situationen	kräver.	

Hur vi bemöter människor speglar hur man upplever den hjälp 
och det stöd man får av oss. Genom att möta människor där de 
är och vara ödmjuka inför situationen kan vi skapa förtroende.

Medarbetare	inom	Nerikes	Brandkår	har	er-
forderlig	kompetens	samt	känner	trygghet,	
yrkesstolthet	och	trivsel	i	sitt	arbete.

Genom samverkan, ökat ansvar, information, kommunikation 
och utbildning verkar vi för att de anställda ska kunna känna sig 
stolta över att arbeta vid Nerikes Brandkår.
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Förvaltningsberättelse

Övningsenheten

Övningsverksamheten ska genomföras utifrån Nerikes Brandkårs målplan och personalen ska vara nöjd med utbildningen. 

Mål Resultat Måluppfyllelse

Kvalitetssäkra våra interna utbildningar 
Grib (kompetensutbildning för brand-
män i beredskap) och Arbetsledarutbild-
ning genom att examinera alla deltagare 
enligt fastställda kriterier. 

Målet är uppfyllt. 
Samtliga deltagare på våra utbildningar Grib och Arbetsledare har 
klarat examinationerna såväl teoretiskt som praktiskt. Några delta-
gare har kallats in för omprov inom vissa moment och har då visat 
tillräcklig kunskap för att bli godkända. 

Prestationsmål
Vi har satt upp sju prestationsmål för verksamheten. Målen syftar till att uppnå förbundets vision och tar av-
stamp från inriktningsmålen. Måluppfyllelsen mäts i: Ej uppfyllt, delvis uppfyllt och uppfyllt. För att räknas som 
delvis uppfyllt krävs att måluppfyllelsen är minst 50%. Av de sju prestationsmålen är fyra uppfyllda och tre delvis 
uppfyllda. 

Enheten	för	operativ	planering

För att kunna erbjuda bästa möjliga hjälp till de drabbade ska vi dokumentera och ta tillvara erfarenheter från våra insatser.

Mål Resultat Måluppfyllelse

För att ta vara på erfarenheter från insatser ska 
samtliga olycksundersökningar och insatsutvär-
deringar följas upp och föreslagna förbättrings-
åtgärder ska utredas och inom rimliga kostna-
der åtgärdas.

Målet är delvis uppfyllt. 
Fokus 2019 har inte legat på fullständiga olycksundersök-
ningar utan på förenklade undersökningar/uppföljningar 
(benämns insatsdokumentation och SAR) i syfte att enklare 
och snabbare ta lärdom av inträffade händelser. Åtgärder som 
föreslagits i dessa har i stor omfattning genomförts. 

Vid behov ska uppföljning gentemot olycks-
drabbade genomföras. Syftet med detta är 
främst för att vara ett stöd och erbjuda den 
drabbade möjlighet att i efterhand få gå igenom 
insatsen och ställa frågor. Här kan det också fin-
nas möjlighet för oss att kunna få återkoppling 
på vårt bemötande. 

Målet är uppfyllt. 
Många uppföljningar gentemot drabbade genomförs löpande 
och som en naturlig del av efterspelet kopplat till en insats. 
Åtminstone på heltidssidan och där insatsledare/operativ chef 
involverats. 

Tillgänglighet	och	bemötande

Vi ska vara tillgängliga och bemöta människor med förståelse och öppenhet.

Mål Resultat Måluppfyllelse

Genomföra kartläggning av fyra av våra kom-
munikationskanaler: extern webb, intern webb, 
telefoni, samt besök i våra lokaler. 

Målet är delvis uppfyllt. 
Kartläggning av besökare och antal samtal har genomförts. 
När det gäller våra webbplatser har detta inte kunnat genom-
föras som planerat då tekniken inte kunnat ge oss de uppgifter 
som vi önskat. Vi har dock sammanställt de synpunkter vi fått 
in och kan konstatera att de flesta tycks hitta vad de söker.

Minst 80 % av de som har kontakt med rädd-
ningstjänsten i myndighetsärenden ska uppleva 
att de får tillräcklig information om ärendets 
hantering.

Målet är uppfyllt. 
Siffror för 2019 (som inte ännu är kompletta för hela året) 
visar på värdet 80 avseende hur nöjd man är med informatio-
nen totalt sett.
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Förvaltningsberättelse

Projekt bostadsbränder i mål
Trots att trenden var att antalet bostadsbränder totalt sett minskade inom förbundet år 2016 kunde vi se att 
några områden i Örebro var överrepresenterade i statistiken.  Även antalet anlagda bränder och skadegörelse 
var ett problem i dessa områden och stämningen vid insatser kunde ibland upplevas spänd och hotfull för ut-
ryckande personal. 

Brandskyddsenheten

Vi ska ha ett gott förebyggande arbete för att skapa ett likvärdigt skydd i våra medlemskommuner. 

Mål Resultat Måluppfyllelse

Vi ska årligen genomföra 500 tillsyner enligt lag 
om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brand-
farlig och explosiv vara (LBE). Målet för 2019 
medger en lägre nivå p.g.a. minskade personal-
resurser och är satt till 400 tillsyner. 

Målet är delvis uppfyllt. 
290 tillsyner har genomförts under året. 

Drygt 60 % av alla bränder i byggnader drabbar 
bostäder. Boenden behöver därför informeras 
om hur brandskyddet fungerar, vad man ska 
tänka på för att förhindra bostadsbränder samt 
få praktiska råd kring hur man gör då en brand 
har inträffat.

Målet är uppfyllt. 
Antalet bränder i byggnad har minskat från 41 stycken år 2016 
till 22 stycken år 2019.

För att göra något åt situationen startade 
vi då projekt bostadsbränder. Ett projekt 
med syfte att öka förståelsen för Nerikes 
Brandkårs uppdrag, skapa goda relationer 
och sprida kunskap om hur man kan före-
bygga brand i hemmet. 

»Vi jobbar kontinuerligt med före-
byggande brandskydd, berättar vice 
brandchef Ulf Smedberg. 
Men för att våra insatser och informa-
tionen till kommuninvånarna skulle få 
bästa möjliga effekt kände vi att det 
personliga mötet var viktigt. I synner-
het med de nyanlända svenskarna där 
språket, den kulturella bakgrunden 
och en annorlunda syn på personer i 
uniform kan vara ett hinder.« 

Aktiviteter
Vår utryckande personal fick uppdraget 
att minst tre gånger per år åka till bostads-
områdena Vivalla, Oxhagen, Varberga och 
Brickebacken i Örebro för att träffa de bo-
ende och informera om brandskydd och 
räddningstjänsten. 
Grupperna tilldelades ett av områdena 
som "sitt eget" för att förenka planeringen 
och göra det lättare att bygga relationer. I 
efterhand kan vi se att det, delvis på grund 
av brandmännens oregelbundna arbetsti-

der, var svårt att planera in aktiviteter när 
det passade som bäst. Vilket är något vi 
får tänka på vid en eventuell fortsättning. 
Brandpersonal som besökt områdena har 
många gånger fått höra att det är bra att 
vi syns i bostadsområdet även till vardags 
och inte bara i samband med att en olycka 
inträffat. 
Det har varit fritt för utryckningspersona-
len att välja vilka olika slags aktiviteter de 
villle göra i områdena så länge syftet var 
att skapa relationer och minska antalet 
bränder. 
I samband med planering tillsammans 
med andra aktörer har intresset generellt 
sett varit stort. Men tyvärr har det ibland  
varit svårt att locka de boende att delta. 
Något som däremot har fungerat bra är 
när vi har varit med på redan etablerade 
arrangemang med många besökare. Som 
till exempel Vivallafestivalen och Voxfesti-
valen i Varberga.

Resultat
Under de tre år som projektet pågått har 
antalet insatser inom de fyra utvalda om-
rådena minskat från 119 st. (2016) till 67 
st. (2019). Viktigt att notera är att den 
största nedgången skedde redan under 
projektets första år (2017). 

Vad minskningen beror på är väldigt svårt 
att bedöma. Vilken typ av aktivitet som 
ger mest effekt kan man diskutera men 
det är alltid bättre att göra någonting än 
att bara sitta still. Att vi syns ut i samhället 
är viktig för att skapa relationer och för att 
förståelse för vårt uppdrag och arbete.
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Förvaltningsberättelse

Mål kopplat till god ekonomisk hushållning
I kommunalförbundet Nerikes Brandkår tolkas god ekonomisk hushållning som att våra resurser ska användas 
där de gör mest nytta. Det betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra personella och 
tekniska resurser ska användas på ett över tid hållbart sätt. Direktionen har därför beslutat om fyra finansiella 
målsättningar samt två mål som är kopplat till vår verksamhet. 

Finansiella	mål

Mål Resultat 2019 2018 Måluppfyllelse

Verksamhetens nettokostnad ska under-
stiga medlemsbidraget.

Målet är uppfyllt.

Nettokostnader (tkr) -168 155 -166 592

Medlemsbidrag (tkr) 173 505 168 463

Förhållande i procent 96,9% 98,90%

Förmögenheten ska inte urholkas. Årlig 
avkastning på finansiella tillgångar ska 
överstiga inflationen, mätt som statslå-
neräntan +0,5% i enlighet med kommu-
nalförbundets finanspolicy.

Målet är uppfyllt.

Årets avkastning real. och oreal. (tkr) 3 821 1 507

Avkastningsmål pensioner, SLR + 0,5% 0,53% 0,98%

Årets avkastning, real. och oreal. 12% 4,60%

Investeringarnas självfinansieringsgrad 
ska överstiga 100% dvs finanserias med 
egna medel. Självfinansieringsgraden 
mäts som den löpande verksamhetens 
kassaflöden i relation till totalt kapitalbe-
hov och redovisas i procent.

Målet är uppfyllt.

Löpande verksamhetens kassaflöde (tkr) 19 154 6 115

Totalt kapitalbehov (tkr) 17 398 6 380

Självfinansieringsgrad investeringar 110% 96%

Det egna kapitalet bör minst motsvara 
självrisken för den största medlemskom-
munen då staten täcker kostnadskrävan-
de insatser enligt lagen om skydd mot 
olyckor.

Målet är uppfyllt.

Eget kapital per 31 december (tkr) 19 617 14 384

Självrisk Örebro (tkr) 6 057 5 772

Verksamhetsmål

Mål Resultat Måluppfyllelse

Omsättningen på räddningspersonal i 
beredskap inom Nerikes Brandkår ska 
understiga 10%.

Målet är uppfyllt. 
Endast 14 RIB-anställda slutade under 2019, d.v.s. 6%. Vidtagna 
åtgärder är: 
1. Nerikes Brandkår genomför egen grundutbildning på hemmaplan.
2. Guldsmedshyttans brandstation renoveras. 
3. Nyhyttans värn får ny brandstation.

För att trygga materielförsörjningen i 
samband med resurskrävande insatser 
ska en plan upprättas som anger Nerikes 
Brandkårs behov av förstärkningsresur-
ser och storlek på materieldepå. 
Planen ska ange ambitionsnivå och kost-
nad för att uppnå denna nivå. 

Målet är inte uppfyllt. 
Ingen kartläggning eller plan har upprättats under året.
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Förvaltningsberättelse

Utryckningsstatistik 2019

¹ Kolumnen Övriga redovisar händelser i angränsande kommuner där vi har avtal gällande räddningstjänstsamverkan.
² Förmodade händelser är larm som visar sig inte vara något när vi kommer till platsen. 
³ Rubriken Övrigt redovisar händerlser som inte uppfyller kraven på räddningstjänst enligt LSO. T.ex. vattenläckage och bärhjälp åt ambulansen.

Antal händelser per kommun

Händelse
2018 års siffror inom parentes
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Brand	i	byggnad 12 (15) 26 (25) 23 (21) 10 (15) 9 (10) 49 (53) 9 (2) 17 (12) 159 (142) 3 (4) 317	(299)

Brand	i	skog	och	mark 7(19) 6 (20) 9 (3) 14 (17) 2(8) 16 (26) 3 (7) 3 (10) 36 (68) 2 (10) 98	(188)

Brand	i	fordon/fartyg 9 (9) 5 (8) 6 (14) 4 (8) 4 (7) 11 (10) 3 (6) 6 (10) 74 (60) 2 (1) 124	(133)

Brand	i	avfall/återvinning 4 (1) 0 (5) 5 (8) 1 (0) 5 (0) 5 (3) 1 (1) 0 (0) 34 (28) 1 (0) 56	(46)

Trafikolycka 37 (43) 37 (28) 36 (45) 28 (20) 18 (22) 46 (42) 10 (17)  20 (25) 189 (235) 9 (9) 430	(486)

Utsläpp	farligt	ämne 1 (0) 3 (1) 4 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 8 (5) 0 (0) 16	(7)

Begränsat	läckage	av	drivmedel/olja 8 (7) 4 (1) 1 (6) 1 (5) 3 (2) 12 (4) 1 (2) 2 (10) 43 (43) 0 (0) 75	(80)

Hjärtstopp 5 (10) 15 (12) 13 (8) 6 (9) 7 (7) 18 (25) 9 (6) 9 (10) 21 (23) 0 (1) 103	(111)

Drunkning/tillbud 0 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 3 (2) 0 (1) 0 (1) 2 (8) 0 (0) 5	(17)

Hiss,	risk	för	personskada 0 (0) 1 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 4	(2)

Hiss,	utan	risk	för	personskada 5 (0) 2 (2) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 3 (3) 0 (0) 11	(6)

Fastklämd	person 1 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (1) 6 (10) 0 (0) 8	(13)	

Suicid/försök 0 (0) 7 (7) 3 (8) 0 (0) 0 (0) 3 (3) 0 (0) 0 (0) 14 (12) 0 (0) 27	(30)

Annan	nödställd	person 2 (1) 1 (0) 1 (3) 1 (0) 1 (0) 3 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (4) 0 (1) 11	(10)

Nödställt	djur 0 (1) 1 (2) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 1 (0) 0 (0) 5 (5) 0 (0) 8	(12)

Automatlarm	utan	brandtillbud 27 (25) 47 (65) 87 (96) 27 (22) 23 (26) 130 (104) 36 (24) 24 (20) 553 (581) 0 (0) 954	(963)

Förmodade	händelser	² 15 (17) 13 (12) 19 (26) 5 (7) 7 (8) 14 (26) 1 (14) 12 (12) 146 (169) 0 (1) 232	(292)

Övrigt	³ 14 (5) 19 (0) 8 (0) 10 (1) 7 (0) 125 (2) 6 (1) 10 (1) 49 (8) 0 (0) 248	(224)

Totalt 147 (158) 187 (200) 215 (252) 107 (116) 86 (94) 439 (417) 80 (82) 104 (117) 1 345 (1 455) 17 (28) 2 727 (2 920)

Statistiskt sett har 2019 varit ett normalår med endast små avvikelser. Att det på 
flera poster skiljer markant från jämförelseåret kommer sig av det stora anta-
let skogsbränder 2018. Här presenterar vi, i två olika tabeller, statistik för antal 
händelser per kommun och antal utryckningar per kommun. Anledningen till att 
antalet händelser inte totalt är desamma som antalet utryckningar beror på att 
fler stationer kan rycka ut till en och samma händelse.
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Händelse
2018 års siffror inom parentes
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Brand	i	byggnad 12 (15) 26 (25) 23 (21) 10 (15) 9 (10) 49 (53) 9 (2) 17 (12) 159 (142) 3 (4) 317	(299)

Brand	i	skog	och	mark 7(19) 6 (20) 9 (3) 14 (17) 2(8) 16 (26) 3 (7) 3 (10) 36 (68) 2 (10) 98	(188)

Brand	i	fordon/fartyg 9 (9) 5 (8) 6 (14) 4 (8) 4 (7) 11 (10) 3 (6) 6 (10) 74 (60) 2 (1) 124	(133)

Brand	i	avfall/återvinning 4 (1) 0 (5) 5 (8) 1 (0) 5 (0) 5 (3) 1 (1) 0 (0) 34 (28) 1 (0) 56	(46)

Trafikolycka 37 (43) 37 (28) 36 (45) 28 (20) 18 (22) 46 (42) 10 (17)  20 (25) 189 (235) 9 (9) 430	(486)

Utsläpp	farligt	ämne 1 (0) 3 (1) 4 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 8 (5) 0 (0) 16	(7)

Begränsat	läckage	av	drivmedel/olja 8 (7) 4 (1) 1 (6) 1 (5) 3 (2) 12 (4) 1 (2) 2 (10) 43 (43) 0 (0) 75	(80)

Hjärtstopp 5 (10) 15 (12) 13 (8) 6 (9) 7 (7) 18 (25) 9 (6) 9 (10) 21 (23) 0 (1) 103	(111)

Drunkning/tillbud 0 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 3 (2) 0 (1) 0 (1) 2 (8) 0 (0) 5	(17)

Hiss,	risk	för	personskada 0 (0) 1 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 4	(2)

Hiss,	utan	risk	för	personskada 5 (0) 2 (2) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 3 (3) 0 (0) 11	(6)

Fastklämd	person 1 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (1) 6 (10) 0 (0) 8	(13)	

Suicid/försök 0 (0) 7 (7) 3 (8) 0 (0) 0 (0) 3 (3) 0 (0) 0 (0) 14 (12) 0 (0) 27	(30)

Annan	nödställd	person 2 (1) 1 (0) 1 (3) 1 (0) 1 (0) 3 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (4) 0 (1) 11	(10)

Nödställt	djur 0 (1) 1 (2) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 1 (0) 0 (0) 5 (5) 0 (0) 8	(12)

Automatlarm	utan	brandtillbud 27 (25) 47 (65) 87 (96) 27 (22) 23 (26) 130 (104) 36 (24) 24 (20) 553 (581) 0 (0) 954	(963)

Förmodade	händelser	² 15 (17) 13 (12) 19 (26) 5 (7) 7 (8) 14 (26) 1 (14) 12 (12) 146 (169) 0 (1) 232	(292)

Övrigt	³ 14 (5) 19 (0) 8 (0) 10 (1) 7 (0) 125 (2) 6 (1) 10 (1) 49 (8) 0 (0) 248	(224)

Totalt 147 (158) 187 (200) 215 (252) 107 (116) 86 (94) 439 (417) 80 (82) 104 (117) 1 345 (1 455) 17 (28) 2 727 (2 920)

Station

20
19

20
18

Heltid

Örebro 1 501 2 287
Byrsta 405 492
Summa 1 285 1 381

RIB

Askersund 131 139
Byrsta 23 48
Fellingsbro 157 149
Finnerödja 13 23
Fjugesta 60 78
Frövi 100 125
Garphyttan 37 72
Guldsmedshyttan 51 59
Hjortkvarn 31 39
Kopparberg 83 85
Laxå 97 111
Lindesberg 176 181
Nora 119 137
Pålsboda	 31 43
Odensbacken 42 57
Vintrosa 50 66
Vretstorp 27 19
Summa 1 228 1 431

Räddningsvärn

Glanshammar 41 45
Hammar 18 23
Hasselfors 10 17
Mariedamm 8 15
Nyhyttan 6 16
Olshammar 2 1
Ramsberg 13 13
Rockhammar 10 9
Vedevåg 12 15
Vinön 3 2
Summa 123 156

Totalt 3 041 3 460
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• En	markant	minskning	av	bränder	i	skog	och	mark	
samt	drunkning/tillbud	har	troligtvis	sin	naturliga	
förklaring	i	en	betydligt	svalare	och	regnigare	sommar	
än	fjolåret	2018.	

• Antalet	trafikolyckor	och	dess	konsekvenser	fortsätter	
glädjande	nog	att	minska.	Även	under	2019	kan	den	
nu	betydligt	säkrare	riksväg	50,	som	går	genom	stora	
delar	av	vårt	insatsområde,	haft	en	positiv	påverkan	
på	statistiken.	

• Fellingsbro	är	den	enda	av	Nerikes	Brandkårs	statio-
ner	som	åker	på	alla	sjukvårdslarm	(prio	1-larm	för	
ambulansen)	och	inte	enbart	hjärt-lungräddning.	Det	
förklarar	det	stora	antalet	larm	för	stationen,	då	över	
100	av	dessa	är	utryckningar	för	att	bistå	Regionen.	
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En lördag i början av september slog vi upp dörrarna till Örebro brandstation och bjöd in all-
mänheten till ett Öppet hus. Drygt 1 500 personer i alla åldrar besökte oss och vi hoppas och 
tror att alla hade lika kul som vi. 

Brandmännen som var i tjänst hade satt ihop ett bra program som passade både stora och små. I 
vagnhallen gick det att se såväl brandfordon som utrustning, plus att vi visade vår nya drönare och 
berättade om hur det är att jobba som brandman. 

ÖPPET	HUS

Lite	allvar	också	
I Nerikes Brandkårs uppdrag ingår 
att ge råd och informera allmän-
heten gällande brandskyddfrågor. 

Peter och Mats tog därför tillfället 
i akt att förevisa handbrandsläck-
are, brand i kläder och vad som 
händer om man försöker släcka 
brinnande olja med vatten. 

Tomas från vår utbildningsenhet 
pratade hjärt-lungräddning och 
även Örebrosotarn’ var på plats 
för att svara på frågor.
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Efter	regn	kommer...
Till och med vädret var på vår sida och 
efter morgonens regnväder tittade 
solen fram lagom till öppningsdags.

Det var full fart ute på gården redan 
från start. 

En tur med Noras lilla brandbil, rädda 
Nalle genom hinderbanan och pricka 
lågorna med brandslangen var några av 
aktiviteterna för de yngre besökarna.

Välgörande	fika	
Anders, Lotta m.fl. serverade en 
himla massa kaffe, 600 korv med 
bröd, 333 festisar, skumraketer, 
chokladbollar och bananer.

Försäljningen gav en liten ekono-
misk vinst som oavkortad skänk-
tes till Brandmännens Cancer-
fond*. 

*En insamlingsstiftelse som vill upp-
märksamma den vetenskapliga forsk-
ning som visar det tydliga sambandet 
mellan kontinuerlig exponering för 
brandrök och cancer.
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Förvaltningsberättelse

Från start deltog 21 räddningstjänster 
från sammanlagt 52 kommuner i projek-
tet. Under hösten valde dock några att 
kliva av och de 17 räddningstjänster som 
är kvar företräder 42 kommuner och är: 
Kommunalförbunden Nerikes Brandkår, 
Bergslagens Räddningstjänst, Räddnings-
tjänsten Karlstadsregionen, Brandkåren 
Norra Dalarna och Södra Dalarnas Rädd-
ningstjänstförbund samt kommunerna 
Arvika, Bengtsfors, Dals-Ed, Eda, Hagfors, 
Malung/Sälen, Skinnskatteberg, Sunne, 
Säffle, Torsby, Åmål och Årjäng.

En gränslös räddningstjänst 
RRBs insatsområde inrymmer 740 000 in-
vånare i 42 kommuner där sammanlagt ca 
7 500 händelser inträffar per år.
Samarbetet innebär bland annat att rädd-
ningstjänstens inre ledning, från och med 
2022, ska samlokaliseras med SOS Alarm 
och polisen i en ständigt bemannad led-
ningscentral i Örebro. 
Den kraftfulla ledningsorganisationen och 
de samlade resurserna inom regionen ger 
då större möjligheter till effektiva insatser 
över lång tid och oavsett kommun- och 
länsgränser ska den som drabbas av en 
olycka få snabb hjälp.

Varje kommunal räddningstjänst finns 
fortfarande kvar i sin respektive kommun, 
men bidrar till den gemensamma rädd-
ningscentralen på olika sätt.

Organisation
RRB kommer organisatoriskt att vara en 
avdelning inom Nerikes Brandkår, där 
en driftchef har som uppdrag att leda 
arbetet inom räddningsregionen och 
löpande förankra behov och förväntning-
ar hos samtliga räddningschefer.
En styrgrupp hanterar inriktningsfrågorna 
och utgörs av samtliga räddningschefer 
från räddningstjänsterna som ingår i RRB. 

Under	2019	har	Räddningsregion	Bergslagen	(RRB)	varit	en	av	de	stora	frågorna	på	Nerikes	Brandkårs	agen-
da.	Ett	intensivt	arbete	har	pågått	på	flera	håll	i	regionen,	och	i	november	kunde	man	presentera	ett	förslag	
på	samverkansavtal	gällande	en	gemensam	ledningsorganisation	för	räddningstjänster	från	fem	olika	län.

Räddningsregion Bergslagen 

Bakgrund
Erfarenheterna från de omfattande 
skogsbränderna 2018 visar att rädd-
ningstjänsterna i Sverige behöver öka 
sin förmåga att leda långvariga, kom-
plexa och storskaliga insatser.  
Samtidigt förväntas lagkrav komma 
gällande räddningstjänsternas skyl-
dighet att samverka vid omfattande 
insatser, samt att kommunerna ska 
ha tillgång till en ständigt bemannad 
ledningscentral. 

Under styrgruppen finns en huvudar-
betsgrupp som behandlar operativa frå-
gor och stöttar driftschefen i beslutande 
ärenden. 

När, var och hur?
Startskottet för verksamheten är planerat 
till den 12 maj 2020. Från driftstart kom-
mer den övergripande ledningen av RRB 
att bedrivas på brandstationen i Örebro, 
men från och med 2022 förväntas Sam-
hällsgemensam larm- och ledningscentral 
(SLC) vara i drift och verksamheten kan då 
flytta dit.
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Ökat behov av ledningsstöd
Under	våren	2019	har	vi	drivit	ett	projekt	med	syfte	att	undersöka	hur	behovet	av	ledningsstöd	ser	ut	inom	
Nerikes	Brandkår.	Projektgruppen	beslutade	att	gå	vidare	med	dataprogrammet	Oculus	och	mobilappen	
Respons,	vilka	under	året	har	införts	i	organisationen.

Programmen Oculus och Respons har ta-
gits fram av Lunds Programarkitekter, som 
även tillhandahåller vårt verksamhetssys-
tem Daedalos. 
De båda systemen är sammankopplade, 
vilket ger oss möjlighet att dela informa-
tion mellan inre och yttre ledning och där-
med använda mobilappen Respons som 
ett beslutstöd ute på fältet.

Oculus
Oculus är ett ledningsstöd som kommer 
att användas av den inre ledningen och 
vid en eventuell stabsuppbyggnad. 
Det är ett mycket kompetent program som 
ger stöd i form av fordonspositionering, 
positionering av handburna RAKEL-en-
heter, kartor med fastighetsinformation, 
vattenskyddsområden, dokumentation av 
insatser, verksamhetsrelaterad informa-
tion med mera. 

Respons
Responsappen fungerar dels som infor-
mationsbärare och den ger även möjlig-
het att skicka foton, text och lägesbild till 
inre ledning. Appen ger också fördjupad 
information vid larm,  genom att den visar 

Mia - vårt nya ansikte utåt
Vi	vill	gärna	ta	tillfället	i	akt	att	presentera	vår	nya	admi-
nistratör,	Maria	"Mia"	Eklund,	som	du	möter	i	receptio-
nen	när	du	besöker	brandstationen	i	Örebro.	

Mia har under de senaste 15 åren arbetat som ekonomiadministratör 
inom privat sektor och har även med sig mycket erfarenhet från växel 
och reception. Att hon sökte sig till Nerikes Brandkår var dels för att 
tjänsten med varierade arbetsuppgifter lockade, men även för att hon 
hade fått ett positivt intryck av arbetsplatsen och kände att »Här vill 
jag jobba!«

Jobbet som administratör och Nerikes Brandkårs ansikte utåt, innebär 
en mängd olika arbetsuppgifter med fokus på service i reception och 
växel, samt för våra externa kursdeltagare. Utöver detta (och lite till) är 
Mia även vår registrator och direktionssekreterare plus att hon stöttar 
Brandskyddsföreningen Örebro län med kursadministration.

»Det här jobbet är som gjort för mig, säger Mia med ett stort 
leende. Kombinationen service och administration passar 
som handen i handsken och jag gillar ett högt tempo med 
mycket på gång.
Sakta men säkert hittar jag rutiner som passar mig och jag 
har fått ett fantastiskt mottagande och känner mig verkligen 
välkommen, avslutar Mia.«

SOS Alarms noteringar, vilka enheter som 
är larmade och hur långt de har kommit i 
framkörningen, var brandposter finns, åt-
gärdslistor (checklistor) och mycket mer. 

Arbetet fortsätter
» Nu handlar det mest om att få det 
hela att rulla på, säger projektledare 
och brandingenjör Mattias Heimdahl.

Under hösten har vi dragit igång flera 
utbildningsinsatser för de olika befäls-
kategorierna som kommer att fortsätta 
fram till sommaren 2020. 

Sen jobbar vi även med att ta fram be-
slutsunderlag till styrgruppen för RRB, 
så att de kan bestämma hur och i vilken 
omfattning det operativa stödet ska 
implementeras i den gemensamma 
ledningsorganisationen.«
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Personalen - vår största tillgång
Den	stora	tillgången	som	personalen	utgör	med	sin	samlade	kompetens	framgår	inte	i	den	ekonomiska	re-
dovisningen.	Därför	är	det	viktigt	att	synliggöra	den	ur	olika	perspektiv.		Ramen	för	verksamhetens	mål	och	
inriktning	är	fastställd	i	våra	policydokument,	som	antas	av	direktionen.	

Personalen är försäkrad
För heltidspersonal och räddningsper-
sonal i beredskap har Nerikes Brandkår 
försäkringar som gäller vid arbetsskada, 
sjukdom, dödsfall och arbetsbrist p.g.a. 
omställningsarbete. För värnen har vi 
tecknat en olycksfallsförsäkring som 
träder i kraft när det statliga personska-
deskyddet inte gäller, t.ex. vid restvär-
desarbete och bevakningsuppdrag. För-
säkringarna gäller med vissa villkor. 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron brukar vara låg i Nerikes 
Brandkår. Långtidssjukfrånvaron kan va-
riera mellan åren. Kostnader för inkallning 
blir ofta följden i samband med korttids-
sjukskrivningar. Vid längre sjukskrivningar 
omplaneras personal i möjligaste mån för 
att undvika inkallning och därmed över-
tidskostnader.

Företagshälsovård
Nerikes Brandkår har under året anlitat 
Capio Läkargruppen AB och Räddnings-
hälsan AB för företagshälsovård. Ett häng-
avtal med Capio Läkargruppen AB gör det 
möjligt att erbjuda en anställd snabbare 
behandling än inom den offentliga sjuk-
vården. På detta sätt kan sjukfrånvaroti-
den förkortas. 

Anpassning och rehabilitering
Som arbetsgivare ansvarar vi enligt ar-
betsmiljölagstiftningen för att genomföra 
anpassning och rehabilitering inom vår 
verksamhet. 

Ju längre en anställd är borta från arbets-
livet desto svårare är det att komma till-
baka. Därför fångas sjukskrivningar upp i 
ett tidigt skede för att rehabiliteringsarbe-
tet ska komma igång så snabbt som möj-
ligt.  Det kan t.ex. handla om att anpassa 
arbetsuppgifter, successiv återgång till 
arbetet genom deltidssjukskrivning eller 
anpassning av arbetstider. 

Pensionsförvaltning
Pensionsavtalet KAP-KL gäller från och 
med 2006-01-01. Avtalet innebär att 
brandmän, som uppfyller kravet på 30 
års anställning med minst 25 år i utryck-
ningstjänst, har rätt att avgå med särskild 
avtalspension vid 58 års ålder. Pensions-
förmånen kallas R-SAP. 
Den faktiska pensionsåldern i förbundet 
ligger runt 60 år. Den åldern används som 
beräkningstidpunkt i KPA:s pensionsbe-

Personaldata 2019 2018
Personal	per	december
Total personal 503 515

varav heltidsanställda 131 132
varav räddningspersonal i beredskap 263 268
varav värn 109 115
varav kvinnor 33 29
varav män 470 486
varav kvinnor (%) 7 6
varav män (%) 93 94

Förtroendevalda (direktion/revision) 31 31

Personalomsättning	(%)
Heltid 7,7 11,5
Räddningspersonal i beredskap 6 11

Personaldata 2019 2018
Pensionsavgångar
Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) 22 21

varav i utryckningsstyrka heltid 14 14

Sjukfrånvaro		(%)	*	
Total sjukfrånvaro 2 3
Långtidssjukfrånvaro (minst 60 dagar) av total 
sjukfrånvaro 35 59
Sjukfrånvaro 29 år och yngre 4 1
Sjukfrånvaro 30-49 år 2 3
Sjukfrånvaro 50 år och äldre 2 3
Sjukfrånvaro kvinnor 2 3
Sjukfrånvaro män 2 3

* Total sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid inom gruppen.

räkningar för våra anställda som har möj-
lighet att uppnå villkoret för R-SAP. 

Kompetensutveckling
För att bidra till utveckling av den egna 
verksamheten och för att kunna möta om-
världens krav, är det viktigt att hela perso-
nalen får kontinuerlig utbildning.

Nerikes Brandkår ser till att personalen 
får nödvändig dokumenterad lagstadgad 
kompetensutbildning. Från och med 2018 
hålller vi egen grundutbildning för vår 
räddningspersonal i beredskap (Grib).  För 
att ytterligare höja kompetensen genom-
förs fortbildning vid samtliga avdelningar.

Genom den löpande övningsverksamhe-
ten tryggar vi att personalen bibehåller 
sin kompetens. Vi  tillhandahåller även 
C-körkortsutbildning för värnpersonal och 
RIB vid behov.
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Förvaltningsberättelse

Fem	år	i	sammandrag 2019 2018 2017 2016 2015

Antal invånare i förbundet 257  592 254 875 246 302 241 957 239 087

Nettokostnadernas andel av kommunbidraget (%) 97 99 100 100 98

Nettokostnad/invånare (kr) 653 654 622 619 588

Medlemsbidrag/invånare (kr) 674 661 622 620 601

Externa intäkter (tkr) 18 783 21 876 13 713 15 526 15 528

Finansnetto (tkr) -116 -348 -1 440 -789 -901

Årets resultat (tkr) 5 234 1 523 -1 578 -519 2 050

Nettoinvesteringar (tkr) 17 378 6 383 10 203 9 879 2 283

Tillgångar (tkr) 135 227 122 157 119 617 115 571 113 470

Långfristiga skulder och avsättningar (tkr) 88 105 84 788 81 063 79 591 73 990

Eget kapital (tkr) 19 617 14 384 12 861 14 439 14 958

Soliditet (%) 15 12 11 12 13

Likviditet (tkr) 19 555 17 941 15 129 17 030 11 178

Balanslikviditet (oms.tillg./kfr skulder) (%) 233 262 227 268 267

Långfristig låneskuld (tkr) 0 0 126 617 1 162

Avsatt till pensioner (tkr) 88 105 84 788 80 937 78 974 72 828

Antal anställda  - ej semestervikarier 503 515 487 473 471

Antal insatser - totalt (st) 2 727 2 919 2 854 2 973 2 673

Brand i byggnad (st) 317 299 327 346 484

Brand ej i byggnad (st) 299 409 359 406 18

Trafikolycka (st) 430 486 548 519 523

Antal automatlarm (st) 954 963 907 973 910

Antal utförda/planerade tillsyner (st) 290/400 249/350 158/250 248/350 323/450

Andel utförda tillsyner av planerade (%) 73 71 63 71 72

Översikt över verksamhetens utveckling

Nerikes	Brandkår	påverkas	i	stor	omfattning	av	hur	ekonomin	ser	ut	i	våra	medlemskommuner.	Vi	kan	där-
för	se	att	de	kommande	åren	kommer	att	bli	tuffa,	då	det	från	flera	håll	aviseras	svagare	ekonomiska	musk-
ler	för	den	kommunala	sektorn.	

Den kommande treårsperioden kom-
mer förbundets planerade uppräkning av 
medlemsbidraget att minska, från 2019 
års nivå på 3% till att 2022 ligga på nästan 
en hel procentenhet lägre. 
Under samma period kommer tre stora 
projekt att ställa stora krav på hur vi be-
mannar och organiserar oss. Ytterligare 
en brandstation i Örebro kommer att 

byggas. Den stora samhällsgemensamma 
larm- och ledningscentralen (SLC), där vår 
inre ledning ska samlokaliseras  med Polis 
och SOS Alarm planeras att stå färdig samt 
att startdatum för Räddningsregion Berg-
slagen (RRB) är satt redan till 12 maj 2020. 
I dagsläget går det inte att fullt ut över-
blicka de ekonomiska konsekvenserna. Yt-
terligare en brandstation i Örebro innebät 

ökade kostnader som Örebro kommun 
kommer att behöva stå för genom att 
skjuta till hyresbidrag och eventuellt ett 
högre medlemsbidrag för ökad beman-
ning. När det gäller SLC och RRB kan det 
initialt innebära en ökad kostnad, som 
över tid bör bli motsvarande eller lägre i 
förhållande till dagens. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
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Driftredovisning

Ekonomisk ställning
Precis	som	annan	kommunal	verksamhet	finansieras	Nerikes	Brandkår	till	största	delen	med	skattemedel.	
2019	kostade	vi	totalt	187	mkr,	där	medlemskommunerna	stod	för	173,5	mkr.	Resterande	18,7	mkr	finan-
sierade	vi	genom	att	sälja	utbildning	i	form	av	bl.a.	HLR,	grundläggande	brandkunskap	och	i	samarbete	med	
Brandskyddsföreningen	även	Heta	arbeten.	Vi	tar	också	betalt	när	vi	åker	på	obefogade	automatlarm,	gör	
tillsynsbesök	och	genom	våra	avtalstjänster.	

Automatlarmen fortsätter att ligga högre 
än beräknat, både när det gäller årsavgif-
ten och de obefogade larmen. För 2019 
överträffades budget med 948 tkr. 

Verksamhetens kostnader
Kostnaderna har totalt sett balanserat 
och det som dragit över budgeten hämtas 
hem genom lägre kostnader på andra håll. 

Antalet larm har varit lägre än normalt, 
vilket syns i personalkostnaderna där ut-
gifterna för värn och RIB är betydligt lägre. 
Semesterlöneskulden har å andra sidan 
ökat, samtidigt som det i samband med 
delårsbokslutet upptäcktes att löneskat-
ten för tidigare år saknats. Sammantaget 
landade det på  -233 tkr vid årets slut. 

Kostnaderna för hyror och avskrivningar 
är i likhet med tidigare år betydligt lägre 
än budget, 973 tkr respektive 882 tkr.
Samtidigt ökade kostnaderna för datorer, 

Årets resultat
Årets resultat är ett överskott på 5 234 tkr, 
vilket är 4 574 tkr bättre än budget. Orsa-
ken till det stora överskottet kan samman-
fattas med högre intäkter. 

Verksamhetens intäkter
Avtalsintäkterna har överträffat budget 
med 1 064 tkr. Det är flera av intäkterna 
som ökat; Bland annat IVPA-larmen (där 
ersättning från Regionen utgår), vägsane-
ring som ersätts från försäkringsbolagen 
och även Räddningsgymnasiet, som har 
utökat med ytterligare en klass.

Under hösten sålde vi ledningsresurser till 
Västra Mälardalens kommunalförbund. 
En intäkt som inte var budgeterad.

Under året har vi också sålt intern utbild-
ning till våra grannförbund, en obudgete-
rad förtjänst som i stort täcker den mins-
kade intäkten på extern utbildning som vi 
sett under året. 

Myndighetsavdelningen visade på ett po-
sitivt trendbrott och nådde med råge upp 
till de intäkter som budgeterats för 2019.
Arbetet som gjorts med tillsynstaxan och 
personalförsörjningen har gett resultat.

surfplattor och licenser i och med att vi in-
stallerat Office 365. Plus att vi har bytt ut 
och köpt in nya datorer till RIB-stationerna 
och surfplattor till styrkeledarna. 

Pensionskostnaderna överskred budget 
med 1 466 tkr, vilket i förhållande till prog-
nosen i delårsbokslutet är en förbättring. 

Finansiella intäkter & kostnader
Under året har vi omplacerat 13 838 tkr 
och har samtidigt kunnat realisera 1 965 
tkr i reavinst. 

I samband med bokslutet skrev vi också 
upp våra obundna placeringar med 153 
tkr, då marknadsvärdet överskred det 
bokförda värdet med samma belopp. Det-
ta enligt den nya lagstiftningen. 
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Driftredovisning

Pensionskostnader	(tkr) Utfall	2019 Utfall	2018 Avvikelse	utfall	
2019-2018 Budget	2019 Avvikelse	utfall	

2019-	budget

Avgiftsbestämd ålderspension (PO-pålägg) -4 851 -4 348 -503 *

Förändring av pensionsskuld (SAP-R, FÅP) -6 615 -7 278 663 -6 082 -533

Finansiell kostnad pensionsskuld -2 211 -1 688 -523 -1 943 -268

Löneskatt -3 369 -3 175 -194 -1 476 -1 893

Summa -17 046 -16 490 -556 -9 501 -2 694

*) Avgiftsbestämd ålderspension samt löneskatt på detta ingår i PO-pålägget och redovisas endast i utfall per år.

Driftredovisning	(tkr) Utfall	2019 Utfall	2018 Budget	2019 Avvikelse	utfall	
2019-2018

Avvikelse	utfall	
budget

Ledning, direktion, revision inkl. PO-pålägg -2 118 -1 751 -2 413 -367 295

Löner heltid inkl. PO-pålägg -79 824 -74 222 -77 994 -5 602 -1 830

Löner Rib och värn inkl. PO-pålägg -41 041 -45 560 -42 660 4 519 1 619

Hyror och lokalvård -25 877 -25 456 -26 850 -421 973

Övriga driftskostnader -22 641 -24 811 -21 758 2 170 -883

Årets avsättning till pensioner inkl. löneskatt -8 754 -9 452 -7 558 698 -1 196

Avskrivningar -6 683 -7 216 -7 565 533 882

Summa kostnader -186 938 -188 468 -186 798 1 530 -140

Finansiella kostnader -2 233 -1 764 -1 957 -469 -276

Summa totala kostnader -189 171 -190 232 -188 755 1 061 -416

Automatiska brandlarm 8 018 7 661 7 070 357 948

Avtal 5 551 4 699 4 487 852 1 064

Externutbildning 1 383 1 386 1 839 -3 -456

Myndighetsutövning 2 246 1 512 1 762 734 484

Övriga intäkter 1 585 6 618 502 -5 033 1 083

Krisberedskap 0 0 0 0 0

Summa intäkter 18 783 21 876 15 660 -3 093 3 123

Medlemsbidrag 168 877 163 958 168 877 4 919 0

Hyresbidrag 4 628 4 505 4 628 123 0

Finansiella intäkter 2 117 1 416 250 701 1 867

Totala intäkter 194 405 191 755 189 415 2 650 4 990

Årets resultat 5 234 1 523 660 3 711 4 574

Pensionskostnader
I posten verksamhetskostnader ingår årets pensionskostnader. Därtill kommer en finansiell kostnad som avser värdesäkring av 
pensionsskulden. I tabellen nedan framgår de två senaste årens pensionskostnader. Redovisningen baserar sig på uppgifter ur 
pensionsbolaget KPA:s prognos per 2019-12-31.

Totalt sett blev pensionskostnaden -1,5  mkr högre än budget. 

I utfallet av den redovisade löneskatten nedan ingår också löneskatt på den avgiftsbestämda ålderspensionen, som ingår i PO-
pålägget. Den delen av löneskatten uppgår till 1 177 tkr. Från och med 2014 avräknas skillnaden mellan årets budgeterade 
pensionskostnad och utfallet enligt KPAs prognos per den 31 december samma år. 

För 2019 var den budgeterade tjänstepensionskostnaden 9 501 tkr och utfallet uppgår till ((6 615+2 211) x 1,2426) = 10 967 tkr. 
Mellanskillnaden uppgår till  -1 466 tkr och är högre än budget. Resultatnivån är tillräcklig för att kunna täcka detta, varför vi inte 
kommer att nyttja medel ur balansfonden under eget kapital.  

23



Driftredovisning

Balanskravsutredning	(tkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Medlemsbidrag 168 877 163 958 153 115 150 067 143 626

1 %  av medlemsbidrag 1 689 1 640 1 531 1 501 1 436

Årets resultat 5 234 1 523 -1 578 -519 2 050
Avgår: Realisationsvinster -586 -533 -411 -527 -127

Avgår: Orealiserade vinster värdepapper -152 0 0 0 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4 496 990 -1 989 -1 046 1 923
Medel till RUR 0 neg neg neg -487

Medel från RUR (max 80%) 0 0 117 0 0

Medel till balansfond för pensionskostnader - 2 000 0 0 0 0
Direktionsbeslut att nyttja eget kapital för inköp av utrustning 0 0 1 872 0 0

Reglering mot balansfond, pensionskostnader 0 0 0 1 046 0

Årets balanskravsresultat 2 496 990 0 0 1 436

Balanskravsunderskott från tidigare år 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 1 436
Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 0 0
Maximal reservering till RUR 0 0 0 0 487

Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv
Direktionen antog 2013-10-24 ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv” och totalt 
har tidigare 553 tkr avsatts för detta vid ingången av 2019. Vid närmare granskning kan konstateras att ett kommunalförbund inte 
kan ha en resultatutjämningsreserv, då lagen föreskriver att det som kan avsättas är överskott genom skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Något sådant har inte förbundet. Därför finns inte någon möjlighet att avsätta årets överskott till detta. Den befintliga 
resultatutjämningsreserven kommer att fasas ut.
Årets resultat är 5 234 tkr. Från detta ska 574 tkr i reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar, samt 153 tkr i orealiserade rea-
vinster på värdepapper räknas bort. Då årets resultat är ett stort överskott avsätts 2 000 tkr till balansfonden för pensionskostnader. 
Årets balanskravsresultat blir således 2 496 tkr.

Pensionsförpliktelser	(tkr) 2019 2018

 Avsättningar, pensioner 88 105 84 788

 Totala förpliktelser 88 105 84 788

Pensionsförvaltning	(tkr) 2019 2018

Finansiella placeringar, avskaffningsvärden:
  Korta räntefonder 7 448 12 221
  Strukturerade produkter 24 763 19 426

Totalt placerat pensionskapital 32 211 31 647

Återlåning i verksamheten 55 894 53 141

Förbundet ansvarar för intjänade pen-
sioner fr.o.m. 1998, förbundsmedlem-
marna dessförinnan. 
Personal i utryckningsstyrka har möjlig-
het att gå i pension vid 58 års ålder och 
då betalar arbetsgivaren 73,5% av lönen 
fram till 65 års ålder. 
Pensionsskulden redovisas som en 
avsättning i balansräkningen. Likvidmäs-
sigt återlånas medel i verksamheten 
medan resten är placerat pensionska-
pital, enligt tabellen till höger.

Pensionsskuld och pensionsförpliktelser
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Driftredovisning

Placerade	medel	(tkr) Anskaff-
ningsdatum

Förfallo-
datum

Kapitalskyd-
dat	belopp

Anskaff-
ningsvärde

Marknads-
värde	2019-

12-31

Värdeut-
veckling	

(tkr)

Värdeut-
veckling 

(%)

AIO OMX Stockholm 30 Index 2016-02-25 2023-09-08 7 000 7 028 8 355 1 327 19%

Nordic Cross 2017-12-20 Inget - 5 000 5 112 112 2%

AIO Asien 2018-04-01 2024-04-01 3 000 3 150 3 159 9 0%

AIO Framtidens energi 2018-04-01 2024-04-01 3 000 3 195 3 764 569 18%

GS AO Global Bonus 3548 2019-01-24 2027-02-12 3 000 3 300 2 966 -334 -10%

GS AO Global Bonus 3650 2019-05-13 2027-05-01 5 000 5 045 5 149 104 2%

Garantum Lannebo 2019-06-15 Inget 0 2 448 2 489 41 2%

AIO VAL Nordic Corporate bond 2019-07-19 2025-07-19 3 000 3 045 3 073 28 1%

Värdereglering	till	verkligt	värde 153

Summa   24 000 32 364 34 067 1 856 6%

AIO = Aktieindexobligation

Medelsförvaltningens	utveckling		(tkr) 2019-12-31 2018-12-31 Förändring

Aktuell likviditet 19 555 17 941 1 614

Företagskonton, inkl. korta ränteplaceringar 19 555 17 941 1 614

Placeringsportföljen, värdepapper

Kortfristiga placeringar 7 601 12 221 -4 620
Kortfristiga räntefonder 7 601 12221 -4 620

Värdereglering kortfristiga placeringar 0 0 0

Placerade pensionsmedel 24 763 19 426 5 337
- strukturerade produkter 24 763 19426 5 337

Summa placeringsportföljen 32 364 31 647 717

Summa likvida medel och placeringar 51 919 49 588 2 331

Placeringsportföljen avkastning och mål

Genomsnittlig löptid, AIO (år) 5 4 -1

Lägsta avkastning AIO (tkr), avser kurtage 0 0 0

Lägsta avkastning, räntebärande värdepapper 0 0 0

Avkastningsmål pensioner SLR + 0,5 % (%) 0,53 1,0 -0,45

Årets avkastning real och oreal., (tkr) 3 821 1 507 2 314

Avkastning under året, real (%) *) 11,9 4,8 7,1

*) Årets avkastning dividerat med genomsnittligt värde för kortfristiga placeringar.

Andel placerade medel av pensionsskuld (%) 37 40 -3
Placerade i kortfristig räntefond (%) 9 15 -6

Placerade i strukturerade produkter (%) 28 25 3

Placerade medel
Presidiet sköter kapitalplaceringen i samarbete med rådgivare från olika kapitalförvaltningsföretag som står under Finans-
inspektionens tillsyn. Under 2019 har totalt nästan 14 mkr omplacerats, netto är förändringen drygt 0,5 mkr mer än förra 
bokslutet. Den höga investeringsnivån har inneburit att någon ökning av placeringarna inte varit möjlig. 
Totalt är drygt 32 mkr placerade i dels kortfristiga räntefonder och dels i strukturerade produkter med 100 procent kapi-
talskydd. Löptiden för dessa strukturerade produkter är i genomsnitt fem år. Allt kapital är klassificerat som kortfristiga 
placeringar. På balansdagen översteg marknadsvärdet anskaffningsvärdet med 1,9 mkr. Alla placeringar utom två är bundna 
och har därför bokföringsmässigt värderats till lägsta värdet av bokfört värde och marknadsvärde. De två placeringar som 
saknar förfallodatum har dock, enligt den ny lagstiftningen, värderats till marknadsvärdet. Detta innebär att resultatet har 
förbättrats med 153 tkr. Avkastningen under året har varit god, totalt har nästan 2 mkr realiserats under året.
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Investeringsredovisning

Investeringsredovisning	(tkr) Utfall	2019 Budget	2019
Avvikelse	

utfall	-	budget

Stora fordon
  2 släckbilar -6 442 -6 000

  1 tankbil -2 875 -3 000

  1 hävare -6 252 -6 500

Summa stora fordon -15 569 -15 500 -69

Mindre fordon
  3 pick up 0 -750

  Båtpaket -347 -1 000

Summa mindre fordon -347 -1 750 1 403

Övrigt

  Terrängmotorcykel Kopparberg -223

  Båtmotorer -234

  Övningshus Byrsta -103

  Pump skogsbrand -92

  Hydralpump -86

  Mast Guldsmedshyttan -164

  Sängar logementen -226

  Hydralverktyg -354

Summa övrigt -1 482 -900 -582

Totalsumma investeringar 2019 -17 398 -18 150 752

 UB 2019

 Material till Amaroker -182

Investeringsredovisning
Under året har vi aktiverat 17,4 
mkr, vilket är nästan hela budgeten. 
Anledningen till den höga investe-
ringsnivån är en förskjutning av ett 
höjdfordon från föregående år. 
En viss omprioritering har skett då 
bland annat hydralverktyg behövde 
köpas in till övningsenheten, då vi 
nu har grundutbildningen för per-
sonal i beredskap i egen regi. 
Dessutom blev det nödvändigt att 
investera i en mast vid stationen i 
Guldsmedshyttan. Vid årets slut har 
182 tkr upparbetats som ej aktive-
rats. Dessa fortgår under 2020. 
Bland annat har fyra stora fordon 
köpts in under året, en hävare, en 
tankbil och två släckbilar. Vi har 
även bytt ut motorerna på vår rädd-
ningsbåt i Örebro. Sängarna i loge-
menten i Örebro var desamma se-
dan stationen byggdes och därför i 
stort behov av utbyte.  
Tabellen till höger redovisar årets 
materiella investeringar →

En av årets investeringar - ny hävare till Örebrostationen.
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Resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys

Resultaträkning	(tkr) Not
Utfall
2019

Utfall
2018

Budget 
2019

Avvikelse	utfall	
mot	budget	2019

Verksamhetens intäkter 1 18 783 21 876 15 660 3 123
Verksamhetens kostnader 1,2 -180 254 -181 252 -179 233 -1 021
Av- och nedskrivningar 1,6 -6 684 -7 216 -7 565 881

Verksamhetens nettokostnader 1 -168 155 -166 592 -171 138 2 983
Medlemsbidrag 5 173 505 168 463 173 505 0

Verksamhetens resultat 5 350 1 871 2 367 2 983

Finansiella intäkter 3 2 117 1 416 250 1 867
Finansiella kostnader 4 -22 -76 -14 -8
Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. löneskatt 4 -2 211 -1 688 -1 943 -268

Resultat efter finansiella poster 5 234 1 523 660 4 574

Årets resultat 15 5 234 1 523 660 4 574

Balansräkning	(tkr) Not 2019 2018

Tillgångar 135 227 122 157

Anläggningstillgångar 71 095 60 219
Materiella anläggningstillgångar 6,7 71 095 60 219

Omsättningstillgångar 64 132 61 938
Fordringar 8 12 213 12 350
Kortfristiga placeringar 9 32 364 31 647
Kassa och bank 10 19 555 17 941

Eget kapital, avsättningar och skulder 135 227 122 157
Eget kapital 11 19 617 14 384
-därav årets resultat 5 234 1 523

Avsättningar 12 88 105 84 788

Skulder 27 505 22 985
Kortfristiga skulder 13 27 505 22 985

Ansvarsförbindelser 0 0

Pensioner intjänade före medlemskommunernas inträde står medlemskommuerna för.

Finansieringsanalys	(tkr) Not 2019 2018

Den löpande verksamheten
Årets resultat 5 234 1 523
Justering för av- och nedskrivningar 1,6,7 6 684 7 216
Justeringar för rörelsekapitalets förändring 14 2 579 3 318

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 14 497 12 057
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 137 -3 233
Ökning/minskning kortfristiga skulder 4 520 -2 709

Medel från den löpande verksamheten 19 154 6 115

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 6 -17 398 -6380
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 574 533

Medel från investeringsverksamheten -16 824 -5847

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde 9,10 2 330 268

Likvida medel vid årets början inkl. korta placeringar 49 589 49 321

Likvida medel vid årets slut inkl. korta placeringar 51 919 49 589

27



 
Stora fordon 20 år

Mindre lastfordon 10 år

Båtar 10 år

Mindre fordon 7 år

Hydrauliska räddingsverktyg 7 år

Maskiner och inventarier 5 år

Kommunikationsutrustning 3 år

Redovisningsprinciper
Syftet	med	den	finansiella	redovisningen	är	att	den	ska	ge	en	rättvisande	bild	av	kommunalförbundets	finansiella	
ställning.	Kommunalförbundet	följer	de	grundläggande	redovisningsprinciper	som	framgår	av	den	kommunala	
redovisningslagen	och	god	redovisningssed.	

 
Kommunalt avtalsområde 38,50%
Övriga 31,42%

Grundläggande redovisnings-
principer
Intäkter överstigande 25 tkr exklusive 
moms som influtit efter årsskiftet, men 
som avser redovisningsåret har bokförts 
som tillgång och tillgodoförts resultatet 
år 2019.
Leverantörsfakturor överstigande 25 tkr 
exklusive moms som inkommit efter års-
skiftet, men som avser redovisningsåret 
har skuldbokförts och belastat resultatet 
år 2019.
Lönerna för räddningspersonalen i bered-
skap (Rib) och värnen har periodiserats. 
Intjänade och ej uttagna semester- och 
övertidsersättningar har redovisats som 
interimsskuld. 
Sociala avgifter har bokförts i form av 
procentuella påslag i samband med löne-
redovisningen.
De påslag som använts är följande:

Schablonen 38,5% har räknats fram ge-
nom en genomsnittlig månadslön för alla 
heltidsanställda. Denna schablon har från 
och med 2019 även använts vid beräkning 
av semesterlöneskulden. 
Pensionsskuldens förändring, det vill säga 
avsättning för särskild avtalspension, 
förmånsbestämd ålderspension, efterle-
vandepension samt finansiell kostnad, har 
redovisats bland verksamhetens kostnader 
liksom löneskatten för denna del.
Ränteuppräkningen har redovisats som en 
finansiell kostnad. Den avgiftsbestämda 
ålderspensionen har avsatts maximalt och 
redovisats bland verksamhetens kostnader 
liksom löneskatten. 
Pensionsutbetalningar har minskat pen-
sionsskulden.
I bokslutet för 2009 höjdes pensionsåldern 
i pensionsberäkningen från 59 år till 60 
år då det visat sig att den genomsnittliga 
faktiska pensionsåldern överstiger 60 år. 
Det medförde att kommunalförbundets 
avsättningar till framtida pensioner sänktes 
2009 och avsättning inklusive löneskatt 
minskade. Återföringen redovisas i en ba-
lansfond inom det egna kapitalet. 

Medlemskommunerna ansvarar för pen-
sioner intjänade till och med 31 december 
året före inträdet.
Fordringar äldre än ett år betraktas som 
osäkra och har bokföringsmässigt avskrivits.

Finansiella tillgångar
Förbundets finansiella tillgångar har klas-
sificerats som omsättningstillgång då 
dessa är tänkt att finansiera framtida pen-
sionsutbetalningar samt investeringar. 
Enligt lagen om kommunal bokförings och 
redovisnings 7 kapital 7§ ska finansiella 
instrument som hålls till förfall inte vär-
deras till verkligt värde. Istället bör dessa 
värderas enligt lägsta värdets princip, det 
vill säga det lägsta värdet av verkligt värde 
och bokfört värde. Förbundet följer lag-
stiftningen och värderar placeringar med 
bindningstid enligt ovan och de som sak-
nar förfallodatum har istället värderats till 
marknadsvärdet på balansdagen. 

Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräk-
ningen upptagits till anskaffningsvärdet 
minskat med årliga avskrivningar. Med an-
läggningstillgångar avses objekt med en 
ekonomisk livslängd om minst tre år och 
med en total utgift på ett prisbasbelopp 
exklusive moms.

Avskrivningar
I balansräkningen är anläggningstillgång-
arna upptagna till anskaffningsvärdet 
minskat med investeringsbidrag, avskriv-
ningar och nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar skrivs 
av planenligt efter tillgångarnas nyttjan-
deperiod. Avskrivningarna påbörjas när 
anläggningarna tas i bruk. Längden på av-
skrivningarna grundar sig på den genom-
snittliga livslängden hos Nerikes Brandkår 
och med ledning från de avskrivningstider 
som Rådet för kommunal redovisning re-
kommenderar. 

Redovisningsprinciper

Nedskrivningar av tillgångar
Om det vid räkenskapsårets utgång kan 
konstateras att en anläggningstillgång har 
ett lägre värde än vad som kvarstår efter 
planenliga avskrivningar, ska tillgången 
skrivas ned till det lägre värdet om värde-
nedgången kan antas vara bestående. 

Övrigt
Kommunalförbundet använder kontopla-
nen Kommun-Bas 13.
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Not	1					Verksamhetens	nettokostnader	(tkr) 2019 2018

Verksamhetens intäkter
Automatiska brandlarm 8 018 7 661

Avtal 5 551 4 699

Externutbildning 1 383 1 386

Myndighetsutövning 2 246 1 512

Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier 574 533

Övriga intäkter 1 011 614

Jämförelsestörande poster

Ersättning MSB skogsbrander 0 3 652

Ersättning andra räddningstjänster skogsbränder 0 1 819

Verksamhetens intäkter enligt resultaträkningen 18 783 21 876

Verksamhetens kostnader
Entreprenader, bidrag, konsulttjänster -3 798 -4 875

Arvoden och löner till arbetstagare -87 614 -88 099

Personalomkostnader -34 584 -32 901

Pensionskostnader inkl. löneskatt -8 754 -9 452

Personalsociala kostnader -2 814 -2 864

Lokaler -25 877 -25 456

Materiel -12 676 -14 929

Övriga kostnader -4 137 -2 676

Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen -180 254 -181 252

Avskrivningar -6 684 -7 216

Summa avskrivningar och nedskrivningar -6 684 -7 216

Verksamhetens nettokostnader -168 155 -166 592

Not	2					Revision		 2019-12-31 2018-12-31

Granskning av bokföring, delårsrapport och årsbokslut* -189 -56
Övriga granskningar* -65 -63

Revisionsarvoden lekmannarevisionen inkl. PO** -565 -510

Summa -819 -629

*2018 anlitades EY och 2019 KPMG. Skillnaden mellan åren beror på att överlämningen skedde i början av 2019, då också kostander för EY slutfakturerades.

**2019 inleddes ny mandatperiod med delvis nya ledamöter. Extra kostnader för utbildning av nya ledamöter samt uppräkning av arvodena enligt Örebro kommun.

Not	3					Finansiella	intäkter	(tkr) 2019 2018

Resultat från värdepapper 1 965 1 416

Värdereglering värdepapper 152

Summa 2 117 1 416

Not	4					Finansiella	kostnader	(tkr) 2019 2018

Räntekostnader förbundsmedlemmar -9 -45

varav; Lindesberg -9 -45

Räntekostnad pensionsskuld, exkl. löneskatt -2 211 -1 688

Inlåningsavgift -13 -31
Summa -2 233 -1 764

Noter

Noter
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Noter

Not	5     Kommunbidrag	(tkr) Förbundsmedlem Ägarandel	(%) 2019 2020

Örebro 48,6 82 119 79 728
Lindesberg 14,3 24 210 23 506
Kumla 11,2 18 976 18 423
Hallsberg 7,5 12 596 12 229
Laxå 4,5 7 526 7 307
Nora 4,1 6 871 6 670
Askersund 3,6 6 053 5 876
Lekeberg 3,1 5 235 5 082
Ljusnarsberg 3,1 5 291 5 137

Summa 100 168 877 163 958

Hyresbidrag Lindesberg 4 628 4 505

Summa 173 505 168 463

Not	6					Materiella	anläggningstillgångar	(tkr) 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 158 220 152 875
Årets investeringar 17 378 6 380
Pågående investeringar 182 21
Årets försäljningar/utrangeringar -399 -1 056

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 175 381 158 220
Ingående av- och nedskrivningar -98 001 -91 696
Årets avskrivningar -6 684 -7 216
Årets försäljningar/utrangeringar 399 911

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar -104 286 -98 001

Planenligt restvärde 71 095 60 219

Spec. per inventarieslag, bokförda värden

Byggnader och tekniska anläggningar 801 846
Fordon och övriga transportmedel 65 318 53 346
Räddningstjänstmaterial 2 939 3 574
Reservkraftsaggregat 0 52
Övriga inventarier inkl. datorer 1 855 2 380
Pågående investering 182 21

Bokfört värde 71 095 60 219

Not	7					Genomsnittlig	nyttjandeperiod	materiella	anläggningstillgångar	(år) 2019-12-31 2018-12-31
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 20 20

Maskiner och inventarier 26 22

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0

Flera av investeringarna görs sent på året, varför hela anskaffningsvärdet räknas med samtidigt som avskrivningarna endast är med del av år.

Not	8					Kortfristiga	fordringar	(tkr) 2019-12-31 2018-12-31
Kundfordringar 5 147 4 276

Interimsfordringar 4 406 5 544
Moms 2 646 1 536
Fordringar hos leverantörer( afa/Fora, SKV) 0 965
Övrigt 14 29
Summa 12 213 12 350

Not	9					Kortfristiga	placeringar	(tkr) 2019-12-31 2018-12-31
AIO OMX Stockholm 30 Index 7 028 7 028
GS AO Global bonus 3548 3 300 0
GS AO Global bonus 3650 5 045 0
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Not	10					Kassa	och	bank	(tkr) 2019-12-31 2018-12-31

Deposit investering 1 3 300

Nordea/Swedbank 19 554 14 641

Summa 19 555 17 941

Not	11				Eget	kapital	(tkr) 2019-12-31 2018-12-31

Ingående eget kapital 14 384 12 861

varav Resultatutjämningsreserv 553 553

varav Balansfond 09 * 4 971 4 971

Årets resultat 5 234 1 523

Summa 19 618 14 384

* 2009 sattes medel av till Balansfond 09 i samband med en återföring av tidigare avsatta pensionsmedel och löneskatt. Återföringen uppstod efter att beräknad 
pensionsålder höjdes från 59 år till 60 år i pensionsskuldsberäkningen, eftersom verklig pensionsålder stigit till över 60 år. Syftet med balansfonden är att kunna 
reglera eventuella framtida negativa resultat orsakade av oförutsedda pensionskostnader.

Not	12					Avsättningar	(tkr) 2019-12-31 2018-12-31

Pensionsavsättningar 70 903 68 232

varav Förmånbestämd ålderspension (FÅP) 14 241 13 535

varav Särskild avtalspension räddningstjänst (SAP-R) 56 366 54 532

varav pension till efterlevande 107 117

varav PA-KL pensioner 174 33
varav OPF-KL 16 0

Löneskatt på pensionsavsättningar 17 202 16 556
Summa 88 105 84 788

Not	13					Kortfristiga	skulder	(tkr) 2019-12-31 2018-12-31

Kortfristig del av långfristiga skulder 0 126
Leverantörsskulder 5 495 3 829
Personalens källskatt 2 314 2 352
Upplupen löneskuld inkl. arbetsgivaravgift 3 514  3 596
Semesterlöne- och kompskuld inkl. arbetsgivaravgift 6 948 6 115
Löneskatteskuld 2 432 568
Upplupen arbetsgivaravgift, december 2 253 2 283
Avgiftsbestämd ålderspension 4 322 3 883
Övriga interimskulder 227 233

Summa 27 505 22 985

Not	14					Justering	för	rörelsekapitalets	förändring	(tkr) 2019-12-31 2018-12-31

Förändring avsatta pensioner 2 671 3 097

Löneskatt pensionsavsättningar 646 754

Resultat vid försäljning materiella och finansiella anläggningstillgångar -586 -533

Övrigt -152 0

Summa 2 579 3 318

Noter

Garantum Lannebo corporate bond 2 448 0
Lannebo Corporate Bond (pension) 0 7 220
AIO VAL Carnegie Corporate Bond (pension) 0 6 054
AIO VAL Nordic Corporate bond 3 045 0
Nordic Cross 5 000 5 000
AIO Asien 3 150 3 150
AIO Framtidens energi 3 195 3 195
Värdereglering kortfristiga placeringar 153 0

Summa 32 364 31 647
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Not	15     Årets	resultat	-	analys 2019 2018 Förändring Kommentar

Verksamhetens intäkter 18 783 21 876 -3 093 Intäkter från skogsbränderna 2018.

  - varav avtal 5 551 4 699 852 Högre intäkter än budget för SLC-projektet, 
restvärdesräddning och räddningsgymna-
siet. Samt såld ledningsresurs till Västra Mä-
lardalens kommunalförbund under hösten. 

  - varav myndighetsutövning (tillsyn/tillstånd) 2246 1512 734 Ny tillsynstaxa och fler utförda tillsyner.

  - varav övriga intäkter 1101 614 487 Fler sålda interna utb. till andra förbund.

Verksamhetens kostnader -180 254 -181 252 998 Höga kostnader 2018 för alla skogsbränder.

  - varav personalkostnader (exkl. pensioner) -122 198 -121 000 -1198 Skogsbränderna 2018 innebar mycket höga 
personalkostnader. 2019 har dock belastats 
med högre semsterlöneskuld och kostnader 
för tidigare års löneskatt.

  - varav pensionskostnad -8 754 -9 452 698 Minskad kostnad 2019.

  - varav lokalhyra/fastighetskostnader -25 877 -25 456 -421 Sedvanlig hyresuppräkning.

Avskrivningar -6 684 -7 216 532 Lägre kostnader p.g.a. senare aktiveringar.

Verksamhetens nettokostnader -168 155 -166 592 -1563 Motsvarar en kostnadsökning på 1%.

Medlems- och hyresbidrag 173 505 168 463 5042 Uppräkning med 3%.

Finansiella intäkter 2 117 1 416 701 Ökade realisationsvinster på värdepapper.

Finansiell kostnad pensionsskuld (exkl. löneskatt) -2 211 -1 688 -523 Enligt KPAs prognos. Ökad kostnad 2019.

Årets resultat 5 234 1 523 3 711

Noter





Revisionsberättelse

Kommunalförbundet Nerikes Brandkår - Revisorerna

Till Kommunfullmäktige i Örebro, Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommuner. 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Revisorernas redogörelse (nr1) samt De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr2-5)

Revisionsberättelse för år 2019 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet Nerikes Brandkår av 
dess direktion. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorerna ansvarar för att 
granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisions-
reglementet. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilaga 1 Revisorernas 
redogörelse.

I vår grundläggande granskning har vi lagt fokus vid direktionens ansvar och delaktighet i nyckelprocesser kopplats till styr-
ning, ledning och kontroll. Generellt är vår bedömning att direktionen behöver bli mer delaktiga och ta större ansvar för 
sin styrning, ledning och uppföljning. Såväl vår grundläggande granskning som genomförd fördjupningsgranskning, med 
efterföljande dialog, visar på brister i den formella styrningen och uppföljningen från direktionen.

Vår sammantagna bedömning utifrån ovanstående är att direktionen i större utsträckning än idag behöver tydliggöra den 
politiska styrningen och uppföljningen av förbundets samlade verksamhet.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Nerikes Brandkår har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen upp-
ställt. Vår bedömning är dock att de uppställda verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning inte uppnås fullt 
ut.

Vi tillstyrker att respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt dess 
enskilda ledamöter.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2019.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Revisionsberättelsen är upprättad av nedan valda revisorer i kommunalförbundet Nerikes Brandkår.

Örebro	2020-03-17

För revisorerna i Nerikes Brandkår
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 Personalenheten 
Carina Fyrpil 
 0581-810 20 
carina.fyrpil@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Personalekonomiskt bokslut 2019 

Förslag till beslut 

Personalchef och kommunstyrelsens ordförande överlämnar en redovisning i 
form av personalekonomiskt bokslut 2019. 
 Kommunstyrelsen tar del av Personalekonomiskt bokslut 2019, en 

övergripande redogörelse gällande personalrelaterade delar för 
Lindesbergs kommun som arbetsgivare 

 Kommunfullmäktige tar del av Personalekonomiskt bokslut 2019, en 
övergripande redogörelse gällande personalrelaterade delar för 
Lindesbergs kommun som arbetsgivare 
 

Ärendebeskrivning 

Årligen sammanställs en redovisning för Lindesbergs kommun som 
arbetsgivare kopplat till ett flertal områden såsom kostnader, hälsa, 
personalomsättning, arbetad tid, anställningsförhållanden, 
kompentensförsörjning med mera. Sammanställningen är tänkt både som 
information men också att ligga till grund för fortsatt arbete med analys och 
aktivt arbete för att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare. Det 
yttersta ansvare som arbetsgivare ligger hos politiken vilket innebär att det är 
viktigt med kunskap om personalrelaterade frågor. 

Kortfattad sammanfattning av 2019 är: 

 1 november hade kommunen 1 845 tillsvidareanställda 
  80 procent av medarbetarna var kvinnor och 20 procent män 
 174 medarbetare slutande sin anställning vid Lindesbergs kommun 
 148 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, yrkesbenämning eller arbetsplats 
 70 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 67 procent och av männen 84 procent 
 Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 92,7 procent och bland män 96,2 

procent. Totalt 93,4 procent 
 Medelåldern 2019 för kommunens medarbetare var 46,1 år 
 Sjukfrånvaron var 5,40 procent av ordinarie arbetstid 
 Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till drygt 2 miljoner kronor 
 44 medarbetare anmälde en arbetsskada 
 48 medarbetare har under året gått i pension 
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Ärendets beredning 

Personalenheten sammanställer personalekonomiskt bokslut och de källor 
som används för framtagande av siffrorna är kommunens personal- och 
löneadministrativa system samt ekonomisystem. 

 

Irja Gustafsson Carina Fyrpil 
Kommunstyrelsens ordförande Personalchef 

Bilagor: 

Personalekonomiskt bokslut 2019 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §34/20   Dnr: KS 2020/35 

 

Personalekonomiskt bokslut 2019 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 Kommunfullmäktige tar del av Personalekonomiskt 

bokslut 2019, en övergripande redogörelse gällande 
personalrelaterade delar för Lindesbergs kommun som 
arbetsgivare 
 

Ärendebeskrivning 

Årligen sammanställs en redovisning för Lindesbergs kommun 
som arbetsgivare kopplat till ett flertal områden såsom 
kostnader, hälsa, personalomsättning, arbetad tid, 
anställningsförhållanden, kompentensförsörjning med mera. 
Sammanställningen är tänkt både som information men också 
att ligga till grund för fortsatt arbete med analys och aktivt 
arbete för att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare. 
Det yttersta ansvare som arbetsgivare ligger hos politiken vilket 
innebär att det är viktigt med kunskap om personalrelaterade 
frågor. 

Kortfattad sammanfattning av 2019 är: 

 1 november hade kommunen 1 845 tillsvidareanställda 
 80 procent av medarbetarna var kvinnor och 20 procent 

män 
 174 medarbetare slutande sin anställning vid 

Lindesbergs kommun 
 148 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, 

yrkesbenämning eller arbetsplats 
 70 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 67 

procent och av männen 84 procent 
 Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 92,7 

procent och bland män 96,2 procent. Totalt 93,4 procent 
 Medelåldern 2019 för kommunens medarbetare var 46,1 

år 
 Sjukfrånvaron var 5,40 procent av ordinarie arbetstid 
 Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till drygt 2 

miljoner kronor 
 44 medarbetare anmälde en arbetsskada 
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 48 medarbetare har under året gått i pension 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 Kommunfullmäktige tar del av Personalekonomiskt 

bokslut 2019, en övergripande redogörelse gällande 
personalrelaterade delar för Lindesbergs kommun som 
arbetsgivare 

_____ 
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Tack för året 2019! 
 
Tack alla medarbetare! Tack för ert engagemang - det är avgörande för en 
framgångsrik verksamhet! 
 
Våra medarbetare möter medborgarna i livets alla skeden. Som medarbetare skapas 
kvalitet genom det dagliga arbetet i mötet med medborgaren. Varje medarbetare är viktig 
för helheten i det kommunala uppdraget. I medarbetarenkäten är det frågan ”Mitt arbete 
känns meningsfullt” som får det högsta utfallet. Att Lindesbergs kommun kan erbjuda 
meningsfulla uppdrag är en mycket viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Att 
arbeta inom en så bred verksamhet som kommunen erbjuder gör att medarbetare kan 
vidareutvecklas inom sitt uppdrag eller kanske välja att ta nya uppdrag, ett sätt att möjliggöra 
så kallade karriärvägar. Konkurrensen på arbetsmarknaden är stor men vi kan ändå 
konstatera att verksamheterna haft en något lägre personalomsättning än tidigare år. 
 
Kommunen står inför utmaningar inom alla verksamhetsområden. Det innebär ofta 
förändring i arbetssätt vilket upplevs olika för olika personer. Kommunikation är svårt 
men extra viktigt i samband med förändringar. Därför har chefer ett extra stort ansvar att 
i lyssna in, planera och agera för att få varje medarbetare att känna sig delaktig och 
lyssnad på. Genom att alla bidrar med sin kompetens på bästa möjliga sätt så kommer vi 
gemensamt skapa en verksamhet med bästa möjliga resursnyttjande. 
 
Medarbetare som känner sig inspirerade, motiverade och är stolta över sina uppdrag och 
att bidra till utveckling är en oerhörd tillgång. Det är så varje medarbetare ska känna och 
det kan uppnås genom en aktiv samverkan, i stort och i smått. 
 
Ett personalekonomiskt bokslut innehåller mycket övergripande fakta och statistik och 
tanken är att redovisningen ska utgöra en grund för dialog och analys. Vad behöver 
kommunen utveckla, förändra och förstärka genom strategiska beslut kring våra 
personalpolitiska områden för att vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare?  
 
Med en stark tro på Lindesbergs kommun som attraktiv arbetsgivare, överlämnar 
kommunstyrelsen 2019 års personalekonomiska bokslut till kommunfullmäktige. 
 
 

Irja Gustafsson  Carina Fyrpihl 
Kommunstyrelsens ordförande Personalchef 
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Sammanfattning 
 

Följande fakta är hämtad ur Lindesbergs kommuns personalekonomiska bokslut för 
2019:  

 1 november hade kommunen 1 845 tillsvidareanställda, vilket var 62 fler än 2018. 
 Av kommunens medarbetare var 80 procent kvinnor och 20 procent män. 
 Under 2019 slutade 174 medarbetare sin anställning vid Lindesbergs kommun. 
 148 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, yrkesbenämning eller arbetsplats. 
 36 procent av kommunens medarbetare arbetade med utbildning och barnomsorg. 
 38 procent av kommunens medarbetare arbetade med vård och omsorg. 
 70 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 67 procent och av männen 84 procent. 
 Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 92,7 procent och bland män 96,2 

procent. Totalt 93,4 procent. 
 Medelåldern 2019 för kommunens medarbetare var 46,1 år. 
 Sjukfrånvaron var 5,40 procent av ordinarie arbetstid. 
 Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till drygt 2 miljoner kronor. 
 44 medarbetare anmälde en arbetsskada. 
 48 medarbetare har under året gått i pension. 
 Uppgifterna i det personalekonomiska bokslutet är tagna ur kommunens personal- 

och löneadministrativa system samt ekonomisystem. 
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1. Personalstruktur 

1.1. Antal anställda 
 

Anställda – Antal tillsvidareanställda 2019-11-01 

Förvaltning Kvinnor Män Totalt 
Barn- och utbildningsförvaltningen 544 205 749 
Kommunledningskontor 113 30 143 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen  31 21 52 
Socialförvaltningen 741 83 824 
Tillväxtförvaltningen 50 27 77 

Totalt kommunen 1 479 366 1 845 
 
 
Lindesbergs kommun hade 1 november 1 845 tillsvidareanställda vilket är en ökning med  
62 personer mot föregående år. Omräknat till heltider var antalet årsarbetare 1724 
jämfört med 1 657 föregående år. 
 
Andelen tillsvidareanställda män bland medarbetarna är 19,8 % och har därmed ökat 
med en halv procentenhet jämfört med 2018.   
 
 

1.2. Personalomsättning 
 

Extern personalomsättning –  
antal som slutat sin anställning vid 
kommunen 
 2019 
  
Pension 52 
Hel sjukersättning 0 
Andra orsaker 122 
  
Totalt kommunen 174 

 
 

Intern personalomsättning –  
antal som ändrat sin anställning 
 2019 
  
Annan sysselsättningsgrad 62 
Byte av arbetsplats 58 
Annan yrkesbenämning 28 
  
Totalt kommunen 148 

 

 
Den externa personalomsättningen har minskat med 38 medarbetare jämfört med 2018. 
Tillsvidareanställda medarbetare som ändrat sin anställning är 7 färre än 2018.  
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Personalomsättningen för chefer var 15%. För hela kommunen var personalomsättningen 
17% (chefer inkluderade). 12 chefer blev nyanställda eller fick förändrade uppdrag under 
2019.  
 
 

1.3. Kompetensförsörjning 
 

Lindesbergs kommun märker att det är en stor utmaning att rekrytera till flera olika befattningar. 
Det ställer höga krav på oss som arbetsgivare att kunna attrahera och rekrytera personal men även 
att titta på nya arbetssätt för att lösa behovet av kompetens. Vi behöver fokusera på att få våra 
kompetenta medarbetare att vilja fortsätta utvecklas hos oss samtidigt som vi önskar få kompetenta 
sökande - välja att arbeta hos Lindesbergs kommun. Totalt beräknas knappt 500 personer gå i 
pension de närmsta 10 åren. Till detta behöver det planeras för en personalomsättning på 
ca 15 % per år. 
 
Varje verksamhet ansvarar för att planera för kompetensförsörjning inom sin verksamhet. Det finns 
inget enkelt recept eller en given lösning på hur vi ska lösa kompetensförsörjningsutmaningen utan 
det krävs ett långsiktigt arbete på alla nivåer och olika insatser, stora som små. I de flesta 
undersökningar som görs kopplat till vad som påverkar när arbetssökande väljer arbetsgivare är det 
tydligt att ledarskapet, kollegor och stämning på arbetsplatsen hamnar högt. Arbetet med 
kompetensförsörjning går därmed hand i hand med ett aktivt arbetsmiljöarbete, samverkan och 
fokus på ett gott ledarskap.  
Den absolut främsta fördelen Lindesbergs kommun kan ha är att varje medarbetare, chef och inte 
minst alla fackligt förtroendevalda är goda ambassadörer för sina uppdrag och sin arbetsplats. Att 
tala gott om sitt jobb är det som starkast påverkar andra till att ta ett aktivt beslut att välja en 
arbetsplats inom våra verksamheter och utbilda eller vidareutbilda sig inom våra 
verksamhetsområden. Att arbeta inom en så bred verksamhet som kommunen erbjuder gör att 
medarbetare kan vidareutvecklas inom sitt uppdrag eller kanske välja att ta nya uppdrag, ett sätt att 
möjliggöra så kallade karriärvägar. 
 
Sveriges kommuner och landsting är tydliga med att offentlig sektor kan lösa en del av bristen på 
personal genom att låta de med deltidsanställning få möjlighet till heltidsarbete. Handlingsplan för 
ökat antal heltider inom kommunals avtalsområde, den så kallade Heltidsresan, går framåt i 
kommunen. Andelen heltider har ökat och genomsnittlig sysselsättningsgrad likaså. Utvecklingen 
av heltider behöver gå hand i hand med effektiv resursplanering. Genom att använda befintlig 
personalresurs på ett mer effektivt sätt minskas kompetensbehovet framöver. 
 
När det är svårt att rekrytera rätt kompetens kan förlängning av arbetslivet vara en ytterligare 
strategi som hjälper oss på vägen. Redan idag finns det flera personer som gått i pension som väljer 
att arbeta kvar på timme eller i ett tidsbegränsat uppdrag. Det är positivt ur flera aspekter att kunna 
tillvarata kompetens hos äldre medarbetare med lång erfarenhet.  
 
Det är tydligt att tjänster med trygga anställningsvillkor är mer attraktiva än vikariat eller 
deltidstjänster. Det finns verksamheter som provar att anställa personer på heltid och tillsvidare som 
i praktiken fungerar som vikarier och arbetar på olika arbetsplatser. Dessa tjänster är både lättare att 
tillsätta och bidrar till ökad kvalité i verksamheten jämfört med någon som enbart arbetar enstaka 
tillfällen. 
 
Ett gott exempel på utveckling är ”Tidig lokal omställning TLO-KL”, en bilaga till det 

omställningsavtal som gäller för i princip alla kommunens medarbetare. Under 2017-2019 har 
kommunen haft möjlighet att ansöka om medel för att genomföra kompetenshöjande insatser i syfte 
att förebygga arbetsbrist för motsvarande 1,2 miljoner kronor. Lindesberg har sökt och fått beviljat 
den summa som fanns avsatt för Lindesberg. Bland annat har insatser godkänts gällande validering 
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till undersköterskekompetens men också kockkompetens, IT-utbildning, förändringsledning samt 
några andra mindre insatser.  
 
Det finns ett antal yrken som under många år har varit svårrekryterade, där det är stor brist 
nationellt och där vi behöver jobba extra med kompetensfrämjande insatser. Dessa är t.ex. lärare, 
förskollärare, fritidspedagog, kock, undersköterska, chef, sjuksköterska och socionom. Det blir allt 
viktigare att arbeta långsiktigt och t.ex. få befintlig personal att vidareutbilda sig, planera för 
pensionsavgångar i god tid och hela tiden skapa kontakter med potentiella kandidater. Gemensamt 
för dessa grupper är att de har en stor marknad. Det som kan vara avgörande i valet är just 
arbetsplatsens rykte om goda arbetsmiljöförhållanden.  
 
 

1.4. Anställda inom olika verksamhetsområden 
Personalgrupp 2019-11-01 Kvinnor Män Totalt 
    

Förvaltningschef 3 5 8 
Chefer 60 23 83 
     

Handläggare 32 10 42 
Administratör 67 5 72 
     

Vård och stöd     
Sjuksköterska 37 9 46 
Vård- och stödpersonal med yrkesutbildning 546 50 596 
Vårdbiträde, vårdare 49 8 57 
    
Rehabilitering och förebyggande arbete (ex. arbetsterapeut) 30 2 32 
    
Socialt och kurativt arbete (ex. socialsekreterare 51 13 64 
    
Utbildning och förskola     
Lärare, specialpedagog  205 102 307 
Förskollärare, lärare fritidshem 156 6 162 
Övrigt arbete inom utbildning och förskola 125 62 187 
 

    

Kultur-, turism och friluftsarbete 28 15 43 
     

Fysisk samhällsplanerare, miljöinspektör, ingenjör 21 16 37 
Tekniker, IT,  2 13 15 
     

Vaktmästare 1 15 16 
     

Kock och måltidspersonal 66 12 78 
 

   

Totalt kommunen 1 479 366 1 845 

 
Av våra tillsvidareanställa återfinns den största andelen inom verksamhetsområdet Vård och 
stöd 43% och därefter inom Utbildning och förskola med 35% 

Fördelning kvinnor och män 

80 % av våra tillsvidareanställda medarbetare är kvinnor. Inom de flesta personalgrupper 
dominerar kvinnorna i antal. I fyra av samtliga personalgrupper ligger den siffran över 90 
%. Inom tre personalgrupper dominerar män, och dessa återfinns inom grupperna 
förvaltningschef, vaktmästare samt tekniker IT. De grupper som har den jämnaste 
fördelningen mellan män och kvinnor är fysisk samhällsplanerare, miljöinspektör, 
ingenjör, kultur-, turism och friluftsarbete, lärare samt övrigt arbete inom utbildning och 
förskola. 
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Chefer
Könsfördelningen av chefer inom kommunen skiljer sig någotfrån den totala
fördelningen av kvinnor och män. 73 % kvinnor och27 % män återfinns inom
chefsgruppen i Lindesberg.

1.5. Hel- och deltidsanställda
Av kommunens tillsvidareanställda innehar70 % heltid och 30 % deltid.En ökning av
genomsnittlig sysselsättningsgrad konstateras förkvinnor men för männen har den
minskat, om än marginellt. Andelen heltidsanställda totalt i kommunen fortsätter att öka.
Vi kan jämföra andelen heltidsanställda som 2014 var 64% mot dagens 70%.

Andel tillsvidareanställda per sysselsättningsgrad

Procentuell fördelning av hel-och deltidsanställningar för kvinnor respektive
män

2017 2018 2019

Heltidsanställda kvinnor i % av samtliga kvinnor 64,0 65,7 66,5
Deltidsanställda kvinnor i % av samtliga kvinnor 36,0 34,3 33,5
Heltidsanställda män i % av samtliga män 83,0 85,3 83,9
Deltidsanställda män i % av samtliga män 17,0 14,7 16,1

Under 2019 ökade andelen heltidsanställda kvinnormedans andelen heltidsanställda
mänminskade något.

Andel heltidsanställda i procentper förvaltning
Förvaltning Kvinnor Män Totalt

Barn- och utbildningsförvaltningen 87,0 88,3 87,3
Kommunledningskontor 78,8 90,0 81,1
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 87,1 95,2 90,4
Socialförvaltningen 46,8 62,6 48,4
Tillväxtförvaltningen 94,0 100 96,1
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I Kommunals centrala huvudöverenskommelse är det inskrivet att parterna aktivt ska 
arbeta för att heltidstjänster ska vara norm, den så kallade Heltidsresan. Lindesbergs 
kommun har en framtagen handlingsplan som kopplas till befattningar inom Kommunals 
avtalsområde samt förvaltningsinriktning för att aktivt arbeta med införande av 
heltidstjänster.  
 
 

1.6. Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad – tillsvidareanställda 2019-11-01 i procent 
Förvaltning Kvinnor Män Totalt 
    
    
Barn- och utbildningsförvaltningen 96,6 96,7 96,6 
Kommunledningskontor 94,4 97,7 95,1 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 97,3 98,8 97,9 
Socialförvaltningen 89,2 92,5 89,4 
Tillväxtförvaltningen 98,1 100 98,8 
    

 
Det är de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom vård och omsorg som har de lägsta 
genomsnittliga sysselsättningsgraderna. För 2019 ses en ökning på 1 procentenhet på 
andelen heltider. Totalt har den genomsnittliga sysselsättningsgraden i kommunen ökat 
med 0,5 procentenheter. Inom vård och omsorg är nu den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden 86,4% och andelen heltidsanställda är 38,9%. Andelen 
heltidsanställda har där ökat med nästan 5 procentenheter jämfört med 2018, vilket är ett 
steg i rätt riktning.  
 
 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad – tillsvidareanställda 2019-11-01 i procent 
 2018 2019 
   
Kvinnor 92,2 92,7 
Män 96,3 96,2 
   
Totalt 92,9 93,4 

 
Kvinnors genomsnittliga sysselsättningsgrad har ökat med 0,5 procentenheter.  Det har i 
positiv riktning påverkat den totala sysselsättningsgraden som nu är 93,4 %, det vill säga 
även en total ökning med 0,5 procentenheter jämfört med 2018. 
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1.7. Ålder 
Medelåldern 2019 var i kommunen 46,1 år vilket är i princip lika som föregående år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8. Pensioner 

1.8.1. Pensionskostnader 
 
Pensionskostnader 2015-2019 (Mkr) 
 

Pensionskostnader exklusive löneskatt 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
      
Ålderspension 11,3 10,9 10,7 10,8 10,5  
Intjänad pensionsrätt 971231 15,4 16,4 18,1 19,6 20,0 
Visstidspensioner 0,3 0,1 0,1 0 0 
Efterlevandepension 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2  
Särskild avtalspension 0 0 0 0 0 
Övrigt 0,1 0,2 0 0 0 
      
Summa 28,7 29,3 30,7 32,4 32,7 
 

Avsättningar och pensionsförpliktelser inklusive löneskatt 
 
KAP-KL och AKAP-KL Avgiftsbestämd ålderspension 

 
36,4 

 
39,2 

 
43,7 

 
45,0   

 
45,1 

Pensionsåtaganden t o m 1997 623,7 585,3 567,2 537,5 515,5 
Förmånsbestämd ålderspension över 7,5 Bb 85,3 90,2 92,9 89,1 100,6 
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1.8.2. Påbörjade pensioner 
 
Påbörjade pensionsutbetalningar 2015-2019 

  

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 

      
 Ålderspension 65 62 59 44 52 
Visstidspension 0 0 0 0 0 
Efterlevandepension 11 *13 *11 *6 *3 
Familjepension 3 1 0 2 0 
Livräntor 15 20 17 12 7 
Särskild avtalspension 0 0 0 0 0 

*  Varav 1 barnpension 
 

 

 

1.8.3. Planerade pensionsavgångar 
 

Pensionsavgångar 2020–2029 

 
 
Vid beräkningen av planerade pensionsavgångar utgår den från att pension sker vid 65 år. 
Under 2019 har 23 medarbetare valt att arbeta kvar efter fyllda 65 år. Motsvarande siffra 
för 2016-2018 har varit 22 medarbetare. För att möta rekryteringsbehovet som finns 
inom offentlig sektor är det viktigt att fler medarbetare väljer att kvarstå i arbete längre. 
 
Kurvan kan komma att förskjutas i och med att nya regler gällande pension planeras 
genomföras de närmaste åren i Sverige. Fr om 1 januari 2020 höjs åldern i lagen om 
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Avgångar åldersmässigt 2019 
Födelseår Antal 
  
1952 8 
1953 8 
1954 11 
1955 8 
1956 6 
1957 7 
1958 3 
1959 1 
Totalt 52 

Av de 52 personer som år 2019 har arbetat fram till 
pensionsavgången tillhörde 25 personer kommunals 
yrkesområden och resterande övriga yrken.  
 
Den genomsnittliga pensionsåldern för hela gruppen var 
64 år och 6 månader, vilket är lägre än föregående år. 
Avgångarna fördelar sig åldersmässigt enligt tabellen 
till vänster. 
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anställningsskydd för rätten att kvarstå i anställning till 68 år från 67 år. Även 
åldersgränsen för uttag av allmän pension höjs till 62 år från 61år. 
 

Åldersintervall personalgrupp 2019-11-01 20-29 
år 

30-39 
år 

40-49 
år 

 50-59 
år 

60- 
år 

Totalt 

Förvaltningschef   6  1 1 8 

Chefer 1 16 32  26 8 83 

        

Handläggare 4 9 12  14 3 42 

Administratör 1 9 18  27 17 72 

        

Vård och stöd        

Sjuksköterska 1 7 7  18 13 46 

Vård- och stödpersonal med yrkesutbildning 81 119 143  171 82 596 

Vårdbiträde, vårdare 18 9 6  9 15 57 

        

Rehabilitering och förebyggande arbete  
(ex. arbetsterapeut, psykolog) 

2 9 7  10 4 32 

        

Socialt och kurativt arbete (ex. socialsekreterare) 9 19 14  13 9 64 

        

Utbildning och förskola        

Lärare, specialpedagog  13 58 112  83 41 307 

Förskollärare, lärare fritidshem 12 25 39  58 28 162 

Övrigt arbete inom utbildning och förskola 39 34 47  46 21 187 
 

       

Kultur-, turism och friluftsarbete 3 13 10  13 4 43 

        

Fysisk samhällsplanerare, miljöinspektör, ingenjör 11 5 8  7 6 37 

Tekniker, IT,  1 4 7  2 1 15 
 

       

Vaktmästare   4  7 5 16 

        

Kock och måltidspersonal 7 13 17  32 9 78 

        

Totalt kommunen 203 349 489  537 267 1845 
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2. Lönestatistik 
Lindesbergs kommun arbetar aktivt med lönebildningsarbete. Kommunen tar ansvar för 
de löneavtal som finns och intentionerna som parterna kommit överens om. 
Lönebildningsarbete betraktas som styrmedel vars syfte är att utveckla den kommunala 
verksamheten utifrån lokala förutsättningar. Lönebildningen är en del i personalpolitiken 
och ska stimulera och motivera till förbättringar både vad gäller effektivitet, produktivitet 
och kvalitet i verksamheterna. Den ska också bidra till att trygga personalförsörjningen på 
kort och lång sikt. Kontinuerlig dialog mellan politik, ledningsgrupper, chefer och fackliga 
organisationer är grunden till en fortsatt utveckling för att kunna representera en 
gemensam lönebildning. Arbetsvärdering och lönekartläggning är en naturlig del i 
lönebildningen och Lindesbergs kommun arbetar tillsammans med fackliga 
organisationer för att ha en könsneutral lönebildning. 
 

2.1. Medellön 
I nedanstående tabell har endast personalgrupper med tio eller fler personer tagits med.  
Lönen för deltidsanställda är uppräknad till heltidslön. 
 

Medellön i kronor per månad – tillsvidareanställda 2019-11-01 

Personalgrupp  Kvinnor Män Totalt 

Kvinnors lön i 
förhållande till 
männens i % 

Administration     
Enhetschef KLK, SBB, Tillväxtf 46 733 47 400 46 900  98,59 
Enhetschef SOC 43 520 44 650 43 304 104,49 
Rektor  50 107 50 710 50 462 98,81 
Administratör, personal/löner 29 104 27 616 29 011 105,39 
Administratör, skola/fritid 29 211   29 211  
Vård och stöd     
Sjuksköterska 
funk.nedsätt/äo/geriatrik 

40 145 39 800 40 068 100,87 

Skolsköterska 38 251 39 000 38 313 98,08 
Undersköterska hemtjänst 26 390 24 885 26 323 106,05 
Undersköterska särskilt boende 25 703 25 421 25 685 101,11 
Stödassistent 26 201 24 149 25 944 108,50 
Skötare behandlingsarbete 27 154 26 556 27 060 102,25 
Arbetshandledare 27 093 26 400 26 920 102,63 
Vårdbiträde särskilt boende 22 755 20 500 22 630 111,00 
Vårdbiträde hemtjänst 22 871  22 871  
Vårdare gruppboende 22 938 23 983 23 223 95,64 
Personlig assistent 25 673 24 750 25 585 103,73 
Personlig vårdare 22 929 23 582 23 082 97,23 
Rehabilitering och förebyggande arbete    
Arbetsterapeut 32 867  32 867  
Socialt och kurativt arbete     
Socialsekreterare barn och unga 33 881 34 900 33 994 97,08 
Socialsekreterare ekonomiskt bistånd 31 896  31 896  
Socialsekreterare övrigt 36 864 39 650 37 700 92,97 
Skola och barnomsorg     
Lärare grundskola åk F-3 34 966 32 950 34 917 106,12 
Lärare grundskola åk 4-6 36 156 34 877 35 842 103,67 
Lärare grundskola åk 7-9 37 178 39 345 38 014 94,49 
Lärare gymnasium allm ämnen 39 064 38 663 38 902 101,04 
Lärare gymnasium yrkesämnen 36 179 38 873 38 031 93,07 
Lärare praktiska/estetiska ämnen 36 494 38 965 37 867 93,66 
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Medellön i kronor per månad – tillsvidareanställda 2019-11-01 

Personalgrupp  Kvinnor Män Totalt 

Kvinnors lön i 
förhållande till 
männens i % 

Specialpedagog 41 999  46 400 42 244  90,52 
SFI-lärare 37 367 37 550 37 422 99,51 
Lärare kulturskolan 33 165 33 542 33 346 98,88 
Förskollärare 32 222 30 563 32 198 105,43 
Fritidspedagog 33 119 33 350 32 157 99,31 
Elevassistent 24 991 24 600 24 812 101,59 
Lärarassistent 28 897 24 373 25 730 118,56 
Barnskötare 24 777 22 690 24 405 109,20 
Instruktör/Handledare      30 204 33 181 32 251 91,03 
Teknikarbete     
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 33 275 35 117 33 600 94,76 
Tekniker, IT 33 150 32 177 32 327 103,02 
Vaktmästare 26 250 27 801 27 690 94,42 
Köks- och måltidsarbete     
Kock/Kokerska 26 484 27 208 26 605 97,34 
Måltidspersonal 23 762 23 555 23 737 100,88 
Totalt kommunen 30 329 33 561 30 970 90,37 

 
2019 var kvinnornas medellön drygt 90 % av männens. Den främsta förklaringen till 
skillnaden i medellön är att kvinnor och män till stor del är verksamma inom olika yrken. 
Inom Lindesbergs kommun har vi en större andel kvinnor som arbetar inom yrken där 
arbetets krav och svårighetsgrad är lägre. Vi har inte ett flertal av de traditionellt manliga 
yrkena i kommunen utan de återfinns inom kommunalförbundet Samhällsbyggnad 
Bergslagen och Nerikes Brandkår. 
 
 

Löneutveckling för tillsvidareanställda – Medellön 
 2017 2018 2019 
    

Kvinnor 28 858 29 741 30 329 
Män 32 423 33 282 33 561 
    
Totalt 29 528 30 419 30 970 

 
Medellönen totalt i kommunen var 30 970 kr/månad vilket är en ökning med 551 kr från 
2018. 
 

2.2. Lönespridning 
Lönespridning är ett mått som visar löneskillnader inom eller mellan olika kategorier av 
anställda. 
 

Lönespridning 2019-11-01 – tillsvidareanställda 
 10:e percentilen Median 90:e percentilen 
 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
       
Kvinnor 23 150 23 600 27 900 28 338 38 500 39 500 
Män 23 239    23 100 33 200 32 975 43 150 43 975 
       
Totalt 23 151 23 599 28 500 28 940 39 550 40 400 
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Den totala lönespridningen bland kommunens tillsvidareanställda ligger på samma nivå 

jämfört med 2018, på 58 %. Men sett ur ett längre perspektiv är det en ökning, 2011 låg 

spridningen på 45%. För kvinnor var lönespridningen 56 % eller 15 900 kr och för 

männen 63 % eller 20 875 kr. 
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3. Resursanvändning – arbetad tid 

3.1. Anställningsform 
 
Total arbetad tid i förhållande till anställningsform 2019 i 
procent 

 Totalt 
  
Timavlönade 7,0 
Tidsbegränsat anställda 16,3 
Tillsvidareanställda 76,7 
  
Totalt 100,00 

 
Jämfört med 2018 ökade andelen tillsvidareanställda med 2 procentenheter.  Ökningen är 
glädjande eftersom tillsvidareanställningar är mest attraktivt för både medarbetare och 
arbetsgivaren. Är det brist på sökande med rätt kvalifikationer blir det dock inte möjligt, 
utan anställningen blir då tidsbegränsad. Timavlönade är i stort sett oförändrade jämfört 
med föregående år och minskning har skett av de tidsbegränsat anställda.  
 
 

Utveckling av antal årsarbeten – totalt arbetad tid 
 

 
 
 

Andel tillsvidareanställa per förvaltning 
 2018 2019 
Barn- och utbildningsförvaltningen 72% 75% 
Kommunledningskontor 88% 94% 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 92% 93% 
Socialförvaltningen 78% 78% 
Tillväxtförvaltningen 50% 53% 

 
Mellan förvaltningarna finns skillnader i fördelningen per anställningsform. Inom 
socialförvaltningen är det vanligare med timavlönade än tidsbegränsat anställda. När det 
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gäller tillväxtförvaltningen, som hanterar arbetsmarknadsåtgärder, är det naturligt att 
andelen tidsbegränsat anställda är hög.  
 
 

3.2. Fyllnads- och övertid 
 

Fyllnads- och övertid 2019 
Typ av tid Timmar 
  
Fyllnadstid månadslön 36 697 
Övertid vid månadslön 22 890 
Övertid vid timlön 2 875 
  
Totalt 62 461 

 
Mer- och övertidstimmarna motsvarar 31 heltidsanställda vilket är en minskning med 1 
jämfört med 2018.  
 

Fyllnads- och övertid i timmar per förvaltning 2019 
 Fyllnadstid 

månadslön 
Övertid 

månadslön 
Övertid  

vid timlön 
Totalt 

     
Barn- och utbildningsförvaltningen 11 115 9 230 146 20 490 
Kommunledningskontoret 855 1 749 70 2 674 
Samhällsbyggnadsförv Bergslagen  0 123 0 123 
Socialförvaltningen 24 666 11 419 2 658 38 743 
Tillväxtförvaltningen 61 370 1 431 
     
Totalt kommunen 36 697 22 890 2 875 62 461 

 
De förvaltningar som minskat fyllnads- och övertidstimmar mest jämfört med 2018 är 
barn- och utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret. Övriga är i stort sett 
oförändrade.  
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4. Hälsa och arbetsmiljö 
 
Hälsa och arbetsmiljö är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ett naturligt 
inslag i såväl den dagliga verksamheten som den långsiktiga planeringen på alla nivåer i 
vår organisation. Att aktivt arbeta med ett inkluderande förhållningssätt innebär att 
diskrimineringslagen är en given del i kommunens arbetsmiljöarbete. Hälsa är en 
investering för framtiden och ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare.  
 
Kommunens hälsofrämjande arbete har gott renommé och flera andra kommuner vill ta 
del av den helhet av insatser som kommunen arbetar med. Trots detta uppfylls inte max 5 
procents sjukfrånvaro. 
 
Lindesbergs kommun genomför årligen en medarbetarundersökning. Den innehåller de 
frågor som är framtagna av Sveriges kommuner och landsting, vars resultat kan jämföras 
över hela riket. Styrning, ledning och motivation är de områden som mäts och resultatet 
ska vara en grund i fortsatt arbetsmiljöarbete på varje arbetsplats, en del i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet som det arbetas med inom varje respektive förvaltning. 
Det är glädjande att högsta mätvärde registrerades under området motivation ”Mitt 
arbete känns meningsfullt”.  
 
Under 2019 har samarbetet med Regionens rehabkoordinatorer, som arbetar på norra 
länsdelens vårdcentraler, utvecklats. Det innebär att arbetsgivaren snabbare kan 
samordna de arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatserna med vårdens insatser, vilket är 
en positiv utveckling då Försäkringskassan allt oftare väljer att inte delta i nära 
samarbete kring medarbetaren. 
 
Under hösten besökte Arbetsmiljöverket Kommunstyrelsen för att informera om det 
arbetsmiljöansvar som vilar politiskt för kommunens verksamheter. Därefter har alla 
nämnder haft genomgång av arbetsmiljöansvaret samt att styrdokumentet ”Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter i Lindesbergs kommun” har uppdaterats och antagits av 
Kommunfullmäktige.  
 
 

4.1. Sjuktal – nyckeltal  
Obligatorisk redovisning i sju nyckeltal. 
 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid  
 2015 2016 2017 2018 2019 

      
Kvinnor 6,16 6,20 5,50 5,93 5,95 
Män 3,14 2,70 2,93 2,74 3,58 
      
Totalt 5,53 5,44 4,92 5,20 5,40 

 
Sjukfrånvaron för 2019 landar på 5,4 %, vilket är en liten ökning mot föregående år.  Det 
politiskt antagna målvärdet är 5% och vi når inte riktigt ända fram.  
 
Under 2019 har arbetet med att sänka sjukfrånvaron, och framförallt den upprepade 
korttidsfrånvaron, fortsatt. Lindesbergs kommun har under många år arbetat med en 
palett av olika insatser för att nå målet.  Noterbart är att efter flera år av ökning av 
sjukfrånvaron i gruppen kvinnor 29 år och yngre, så har siffrorna under 2019 vänt.  
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Av Försäkringskassans statistik från november 2019, framgår att psykiska diagnoser 
fortfarande står för övervägande delen av sjukskrivningsorsaker hos kommunens 
medarbetare, som är sjukskrivna över 14 dagar. Andelen som är sjukskrivna för psykiska 
diagnoser i november 2019 har sjunkit till 37% jämfört med 44% år 2018.   
 
Under året har ytterligare utbildningssatsningar, tillsammans med vår företagshälsovård, 
gjorts för att ge chefer fler verktyg att stärka enskilda medarbetares hälsa, men också för 
att arbeta hälsofrämjande med arbetsgrupper.  
 
 
Utveckling sjukfrånvaro  

 
 
 

Sjukfrånvaro kvinnor per åldersgrupp, i procent av ordinarie 
arbetstid  

 2015 2016 2017 2018 2019 
      

29 år och yngre 4,77 5,31 5,86 6,36 5,10 
30-49 år 5,37 5,71 4,98 5,63 5,31 
50 år och äldre 7,47 6,97 5,87 6,09 6,79 
      
Totalt 6,16 6,20 5,50 5,93 5,95 

 
Efter flera år av ökad sjukfrånvaro i gruppen 29 år och yngre ser vi nu en sänkning både 
bland de yngsta medarbetarna men även i gruppen 30-49 år.  
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Sjukfrånvaro män per åldersgrupp, i procent av ordinarie 
arbetstid  

 2015 2016 2017 2018 2019 
      
29 år och yngre 1,49 2,39 2,07 2,89 3,06 
30-49 år 1,89 1,81 2,66 2,16 3,41 
50 år och äldre 5,21 3,94 3,86 3,37 4,08 
      
Totalt 3,14 2,70 2,93 2,74 3,58 

 
I år ser vi en ökning av männens totala sjukfrånvaro. Ökningen är störst hos de som är  
30 år och äldre. Skillnaden mot kvinnors sjukfrånvaro är ändå flera procentenheter. 
 
 

Sjukfrånvaro per förvaltning, i procent av ordinarie arbetstid  
 Kvinnor Män Totalt 
    
Barn- och utbildningsförvaltningen 5,24 3,35 4,70 
Kommunledningskontor 5,50 2,95 4,98 
Samhällsbyggnadsförv Bergslagen 6,43 5,13 5,87 
Socialförvaltningen 6,43 4,45 6,16 
Tillväxtförvaltningen 7,76 2,58 5,46 
    
Totalt 5,95 3,58 5,40 

 
 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer, i procent av total sjukfrånvarotid per 
förvaltning  
 Kvinnor Män Totalt 
    
Barn- och utbildningsförvaltningen 39,52 38,27 39,28 
Kommunledningskontor 43,15 69,13 47,03 
Samhällsbyggnadsförv Bergslagen 60,56 53,23 58,12 
Socialförvaltningen 35,11 11,86 33,73 
Tillväxtförvaltningen 43,11 42,07 42,73 
    
Totalt 38,44 37,73 38,34 

 
 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer,  
i procent av total sjukfrånvarotid per åldersgrupp  

 2015 2016 2017 2018 2019 
      
29 år och yngre 19,67 17,73 24,97 29,49 13,97 
30-49 år 51,53 51,48 49,00 48,47 36,43 
50 år och äldre 52,96 57,56 49,42 42,35 43,73 
      
Totalt 49,76 52,04 46,77 43,32 38,34 

 
Ett systematiskt arbete sker för att minska långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer). En 
minskning ses på totalen och störst är minskningen i gruppen medarbetar upp till 29 år.  
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Det är svårt att se ett direkt samband mellan en hälsofrämjande insats och vad det ger för 
konsekvenser för vår verksamhet. Det är i alla fall säkerställt att ohälsa genererar 
kostnader för oss som arbetsgivare i form av exempelvis minskad produktivitet, ökade 
rekryteringskostnader, förlorad kompetens samt minskad kvalitet i vår verksamhet. 
 
Nedan presenteras några av de insatser som genomförts under året.  
 Nya chefer och skyddsombud deltar i Regionhälsans grundläggande 

arbetsmiljöutbildning. 
 Ett seminarium för chefer med temat Vårt behov av återhämtning har genomförts i 

samarbete med företagshälsovården.  
 Två gånger per år genomförs introduktionsdag för nyanställda medarbetare där 

arbetsmiljö och hälsa är en del.  
 Två utbildningsdagar anordnades för chefer i ämnet arbetsrelaterad psykisk ohälsa.  
 Personalenheten, ekonomienheten och Regionhälsan har genomfört 2 workshops med 

fokus på att minska korttidssjukfrånvaron.  
 Som ett led i att minska korttidssjukfrånvaron hos våra medarbetare, har ytterligare 

kurser, Förbättra din hälsa, genomförts.  
 Personalenheten genomför kontinuerliga utbildningar för chefer i ämnet 

rehabiliteringskunskap.  
 Kommunens förvaltningsövergripande rehabiliteringsgrupp har träffats en gång i 

månaden.  Rehabkoordinatorerna på vårdcentralerna och företagsläkaren har deltagit 
vid dessa möten.  

 Kommunens kostnader för företagshälsovård har under året uppgått till drygt 2 Mnkr. 
Personalenheten har kontinuerliga träffar med Regionhälsan för att utveckla 
samarbetet.  

 
Lindesbergs kommun erbjuder olika hälsofrämjande insatser. Det finns också 
träningslokaler att tillgå. Så här ser besökssiffrorna ut för 2019 i kommunens 
träningslokaler: 
 Fellingsbro 258 träningstillfällen. 
 Frövi 337 träningstillfällen. 
 Storå 64 träningstillfällen.  
 Lindesberg 8 803 träningstillfällen från februari till december. 
 
Ett axplock av aktiviteter som genomförts under 2019: 
 Föreläsningar och informationer till kommunens olika verksamheter. 
 Kurs i mindfulness 
 Kurser med tema ”Förbättra din hälsa” 
 Personligt utformade träningsprogram för medarbetare  
 Medarbetare har fått hälsoprofiler, kroppsanalyser, hälsosamtal och individuella 

samtal. 
 Medarbetare har fått stöttning i tobaksavvänjning 
 Aktivitetsblad med erbjudande om några olika gratis aktiviteter per termin 

 
Under 2019 har medarbetare erbjudits en valmöjlighet mellan motionstimme och 
motionspeng. Motionspeng har nyttjats av 643 personer.  De tre mest förekommande 
aktiviteter som motionspengen har utnyttjats till är: massage och behandlingar, styrke- 
och konditionsträning samt vattensporter. 
 
De medarbetare som inte nyttjar motionspeng kan nyttja motionstimme när 
verksamheten så tillåter och många upplever det som mycket förmånligt.  
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Möjligheten för medarbetare att teckna sig för förmånscykel har fortsatt och efter 3 
beställningstillfällen så har drygt 230 cyklar levererats. Tanken är både att främja  
attraktionskraften hos arbetsgivaren men också vara miljö- och hälsofrämjande. Under 
året har kommunen deltagit i projektet ”Hållbart resande i Örebroregionen”. 
 
 

4.2. Icke diskriminering inklusive jämställdhet 
Alla medarbetare vid Lindesbergs kommun ska ha samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter. Det avgörande arbetet görs i den dagliga verksamheten, i chefers sätt att 
organisera arbetet, vid rekrytering av nya medarbetare, i meritvärdering och 
lönesättning, i kompetensutvecklings- och kvalitetsarbete. 
 
Diskrimineringslagen är en del i kommunens samverkansavtal och ska därmed vara en 
naturlig del i våra olika forum för samverkan.  Arbete kring icke diskriminering ska 
inbegripa alla diskrimineringsgrunder och vara en naturlig del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Varje verksamhet och förvaltning har sitt tydliga ansvar för det 
systematiska arbetet med att undersöka, planlägga, genomföra och följa upp aktiviteter 
kopplade till arbetsmiljö, och icke diskriminering är en naturlig del av det. Kommunens 
samverkanssystem ska fungera, från individ till kommunövergripande nivå i dialog med 
fackliga parter. Alla ska stå upp för ett inkluderande förhållningssätt. 
 
I kommunens utvecklingsstrategi är ett inriktningsmål att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Indikatorer är sjukfrånvaro, resultat kopplat till medarbetarenkäten, andel 
tillsvidareanställningar samt andel heltidsanställningar. Tydligt politiskt antagen 
inriktning som pekar på arbetsgivarens mål att ge lika möjligheter för alla medarbetare. 
Utveckling ses inom ökning av genomsnittlig sysselsättningsgrad, andel heltidsanställda, 
utveckling av arbetet med jämställda löner och inte minst aktivt arbete för låg 
sjukfrånvaro. 
 
Av kommunens övergripande arbete under 2019 presenteras några konkreta delar: 
 Rutin vid kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier har 

uppdaterats och godkänts av Diskrimineringsombudsmannen i samband med 
uppföljande översyn nationellt under 2019. 

 Handlingsplan för säkerställande av metodutbildning för handläggare som handhar 
utredningsarbete kopplat till upplevd kränkning har uppdaterats och även delgetts 
övriga inom regionen i samband med en gemensam utbildningsdag för HR. 

 Genomsnittlig sysselsättningsgrad inom Lindesbergs kommun har ökat till 93,4 %. 
Andelen heltidsanställningar är 70%. 

 Uppdaterad arbetsvärdering och lönekartläggning har genomförts 2019.  
 Vid introduktion av nyanställda som sker 2 gånger per år, sker en dialog utifrån 

intentionen med kommunens samverkansavtal. De nyanställda får ange vilka faktorer 
som de ser som viktigast för att Lindesbergs kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare kopplat till icke diskriminering. Det som under 2019 framkommit är 
jämställda löner och även att få arbeta den sysselsättningsgrad som medarbetaren 
önskar. Faktorer som stämmer väl överens med de indikatorer som finns för att mäta 
attraktiv arbetsgivare. 

 Utarbetat förslag för hur kommunens verksamheter systematiskt kan dokumentera 
sitt aktiva arbete kopplat till verksamhetsplanering och uppföljning genom Stratsys. 
Att aktivt verka för icke diskriminering är en del i att kvalitetssäkra och utveckla 
verksamheten. 
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4.3. Arbetsskador 2019
Utveckling av antal anmälda arbetsskador

Att anmäla och följa upp arbetsskador och tillbud är en viktig del i det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Tyvärr harvi sett en minskningavantalet anmälningar under en följd
av år. Under 2019 ser vi en ökning av anmälningarfrån medarbetare som blivit skadade
av att hantera föremål,jämfört med föregående år. Häringår bland annat stickskador
inom vården och skärskador i kök. Liksom tidigare år uppstår skador inom vård och skola
när barn-och vårdtagare, oftast oavsiktligt,har skadat den som ska hjälpa dem. Färre
fallolyckor i arbetet har rapporterats in. Fallolyckorna sker oftast utomhus och
minskningen kan bero på att vi hade en mildare vinter än föregående år.

2019 års anmälda arbetsskador
(Tillsvidareanställda – endast de yrkesgrupper som har skador)
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Ledningsarbete 1 1 2 90
Administrativa
arbeten 1 1 72
Vård o
stödpersonal 1 7 3 3 1 15 653
Rehabiliterings-
arbete 1 1 32
Förskollärare,
lärare i fritidshem 1 1 1 2 1 6 162
Lärare,
specialpedagoger 3 1 1 2 7 307
Teknikarbete 2 2
Vaktmästare 1 1 16
Måltidsarbete 1 2 3 78
Övrigt arbete inom
utbildning och
förskola 1 1 1 1 4 187
Övriga 1 1 2
Totalt 2019 4 7 2 11 8 7 2 2 1 44 1845
Totalt 2018 8 19 3 0 3 9 4 2 1 1 50 1 811



24 

5. Personalkostnader 
 
Kostnader för löner och arvoden i miljoner kronor 

   2017 2018 2019 
      

Politiker      
Arvoden mm, inkl månadsarvoden   5,8 5,6 5,8 
Summa   5,8 5,6 5,8 

      
Anställda med månadslön      
Lön tillsvidareanställda   448,7 457,7 471,7 
Semesterlön   88,1 89,8 93,6 
Vikarier   65,2 67,6 61,6 
Övertid   5,8 5,1 5,3 
Fyllnadstid   5,1 4,8 4,9 
OB   21,5 21,1 22,2 
Jour/Beredskap   2,2 2,2 2,4 
Sjuklön   12,9 13,6 13,8 
Lön vid tjänstledighet   2,6 2,6 2,9 
Summa   652,1 664,5 678,4 
      
Anställda med timlön      
Lön   52,3 51,0 51,9 
Semesterlön   7,6 7,3 7,4 
Övertid   1,2 0,8 0,9 
OB   7,2 7,0 7,2 
Jour/Beredskap   0,5 0,4 0,4 
Sjuklön   0,3 0,3 0,3 
Summa   69,1 66,8 68,1 
      
Övriga löner      
Lön (personlig ass, PAN m fl)   23,6 28,2 25,8 
Semesterlön   1,1 1,5 2,7 
Jour/Beredskap   0 0 0 
Sjuklön   0,2 0,4 0,6 
Summa   24,9 30,1 29,1 
      
Totala lönekostnader   751,9 767,0 781,4 
Lönekostnader inkl PO-påslag   1 035,3 1 067,7 1 084,3 

 
 
 Under 2019 genomfördes löneöversyn från 1 april och för Kommunal från 1 maj med 

15 olika fackliga organisationer.  
 Det genomsnittliga utfallet för löneöversynen blev 2,6 % av lönesumman. 

Helårskostnaden inklusive PO-påslag uppgår till 24,3 Mnkr. 
 Kvinnornas medellön 2019 var drygt 90 % av männens. 
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6. Definitioner 
 

Arbetad tid Arbetad tid enligt anställningsavtal men inte frånvaro 
utan lön. Semester, kompledighet och tjänstledighet 
med lön inräknas i arbetstiden, men inte övertid eller 
mertid. 
 

Lönespridning Beräknas som kvoten av den 90:e percentilen och den 
10:e percentilen. 
 

Medellön Överenskommen lön inklusive fasta lönetillägg 
summerad och därefter dividerad med det totala 
antalet referenser. 
 

Medianlön Median, eller 50:e percentilen, är det värde vilket 50 
procent av värdena understiger eller motsvarar. 
 

Mertid Arbetstid som vid deltidsanställning överstiger 
arbetstagarens ordinarie arbetstid enligt 
anställningsavtal. 
 

Ordinarie arbetstid För beräkning av lagstadgade sjukfrånvaromåtten 
avses arbetstid enligt avtal, med hänsyn till frånvaro 
utan lön. Mer- och övertid räknas inte in. 
 

Percentil Den 10:e percentilen är det värde vilket 10 procent av 
observationerna understiger eller motsvarar. Den 
90:e percentilen är det värde vilket 90 procent av 
observationerna understiger eller motsvarar. 
 

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som anges i procent av alla 
anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. 
 

SKR Sveriges Kommuner och Regioner – en arbetsgivar- 
och intresseorganisation som driver medlemmars 
intressen och erbjuder dem stöd och service. 
 

Tidsbegränsad anställning Anställning som är tidsbegränsad, t ex vikariat. 
 

Tillsvidareanställning Anställning utan tidsbegränsning. 
 

Timavlönad Anställda som har kortare anställningsförhållande, 
mindre än tre månader men oftast ännu kortare. 
 

Årsarbetare Anger hur många anställda kommunen skulle haft om 
den faktiska sysselsättningsgraden summerats till 
heltidsanställningar. 
 

Årsarbete Motsvarar ca 2 000 timmar före semester. 
 

Övertid Arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid. 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §34/20   Dnr: KS 2020/35 

 

Personalekonomiskt bokslut 2019 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 Kommunfullmäktige tar del av Personalekonomiskt 

bokslut 2019, en övergripande redogörelse gällande 
personalrelaterade delar för Lindesbergs kommun som 
arbetsgivare 
 

Ärendebeskrivning 

Årligen sammanställs en redovisning för Lindesbergs kommun 
som arbetsgivare kopplat till ett flertal områden såsom 
kostnader, hälsa, personalomsättning, arbetad tid, 
anställningsförhållanden, kompentensförsörjning med mera. 
Sammanställningen är tänkt både som information men också 
att ligga till grund för fortsatt arbete med analys och aktivt 
arbete för att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare. 
Det yttersta ansvare som arbetsgivare ligger hos politiken vilket 
innebär att det är viktigt med kunskap om personalrelaterade 
frågor. 

Kortfattad sammanfattning av 2019 är: 

 1 november hade kommunen 1 845 tillsvidareanställda 
 80 procent av medarbetarna var kvinnor och 20 procent 

män 
 174 medarbetare slutande sin anställning vid 

Lindesbergs kommun 
 148 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, 

yrkesbenämning eller arbetsplats 
 70 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 67 

procent och av männen 84 procent 
 Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 92,7 

procent och bland män 96,2 procent. Totalt 93,4 procent 
 Medelåldern 2019 för kommunens medarbetare var 46,1 

år 
 Sjukfrånvaron var 5,40 procent av ordinarie arbetstid 
 Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till drygt 2 

miljoner kronor 
 44 medarbetare anmälde en arbetsskada 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 48 medarbetare har under året gått i pension 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 Kommunfullmäktige tar del av Personalekonomiskt 

bokslut 2019, en övergripande redogörelse gällande 
personalrelaterade delar för Lindesbergs kommun som 
arbetsgivare 

_____ 

 

 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

2020-04-14  KS 2020/49 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Utdelning från Linde Stadshus AB  

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå  
kommunfullmäktige besluta: 
 

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

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

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

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

 
Ärendebeskrivning 

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

 

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

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

Henrik Arenvang Gunilla Sandgren 
Kommundirektör Ekonomichef 

För åtgärd: 

Linde Stadshus AB 
Kommundirektören 

För kännedom: 

Ekonomichefen 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 4 (12) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-04-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §47/20   Dnr: KS 2020/49 

 

Utdelning från Linde Stadshus AB  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

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

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

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

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

Sveriges kommuner ser en allt mer utmanande framtid när det 
gäller finansieringen av välfärden. Den demografiska utmaningen, 
där färre i yrkesverksam ålder skall finansiera den ökande 
befolkningen av barn och äldre, kommer att kräva förändrade 
arbetssätt. Det innebär att behoven av att bygga ut välfärdssektorn 
kommer att vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna 
den, om inget förändras.  
 
Tillgång på arbetskraft påverkar kommunens 
kompetensförsörjning och arbetet med att effektivisera 
administrationen genom att digitalisera processer är ett viktigt 
område för att denna utmaning. Ökad samverkan, samlokalisering 
m m, är andra exempel för att bli kostnadseffektivare.  
 
Kommunfullmäktige har i Mål- och budget 2020–2022 beslutad om 
beloppsmässigt stora kostnadseffektiviseringar för nämndernas 
verksamhet. Trots detta är det budgeterade resultatet kommande 
år blygsamma. Det krävs strukturella omställningar av 
verksamheterna för att kommunen ska ha en budget i balans, skapa 
utrymme för investeringar och ha en god ekonomisk hushållning. 
Det är framförallt inom de stora välfärdsområdena vård, skola och 
omsorg som de ekonomiska utmaningarna är störst. Det är också 
här som lösningarna långsiktigt måste hittas då en mycket stor del 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 5 (12) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-04-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

av kommunens skatteintäkter och bidrag går till dessa 
verksamheter.  
 
De kommunala bolagen är för kommunen en tillgång som kan 
användas för kommunens utveckling och kan finansiellt bidra till 
kommunens omställningsarbete. Av ägardirektiv för Linde 
Stadshus AB framgår följande när det gäller utdelning ”Bolaget kan 
lämna aktieutdelning till kommunen efter beslut av 
kommunfullmäktige och under förutsättning att det finns fritt eget 
kapital och att en utdelning inte strider mot försiktighetsprincipen 
i Aktiebolagslagen eller annan särskild lagstiftning.”  
 
Linde Stadshus AB redovisar i sitt bokslut för 2018 fritt eget kapital 
på 362,2 miljoner kronor. För 2019 beräknas Linde Stadshus AB 
redovisa ett resultat efter finansiellt netto på ca -2,7 miljoner 
kronor vilket innebär att fritt eget kapital prel. kommer att bli 
361,5 miljoner kronor , vilket redan är ett beskattat resultat från 
bolaget och därmed utdelningsbart. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

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

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

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

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

 
För åtgärd: 

Linde Stadshus AB 
Kommundirektören 
 
För kännedom: 

Ekonomichefen 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 21 (32) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §40/20   Dnr: KS 2020/49 

 

Utdelning från Linde Stadshus AB  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslå  kommunfullmäktige besluta: 
 

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

 
Ärendebeskrivning 

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

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



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 22 (32) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

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

 

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

om 10 000 000 kronor till ägaren Lindesbergs kommun. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Linde Stadshus AB 
 
För kännedom: 

Ekonomichef 
Kommundirektör 

 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 4 (12) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-04-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §47/20   Dnr: KS 2020/49 

 

Utdelning från Linde Stadshus AB  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

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

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

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

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

Sveriges kommuner ser en allt mer utmanande framtid när det 
gäller finansieringen av välfärden. Den demografiska utmaningen, 
där färre i yrkesverksam ålder skall finansiera den ökande 
befolkningen av barn och äldre, kommer att kräva förändrade 
arbetssätt. Det innebär att behoven av att bygga ut välfärdssektorn 
kommer att vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna 
den, om inget förändras.  
 
Tillgång på arbetskraft påverkar kommunens 
kompetensförsörjning och arbetet med att effektivisera 
administrationen genom att digitalisera processer är ett viktigt 
område för att denna utmaning. Ökad samverkan, samlokalisering 
m m, är andra exempel för att bli kostnadseffektivare.  
 
Kommunfullmäktige har i Mål- och budget 2020–2022 beslutad om 
beloppsmässigt stora kostnadseffektiviseringar för nämndernas 
verksamhet. Trots detta är det budgeterade resultatet kommande 
år blygsamma. Det krävs strukturella omställningar av 
verksamheterna för att kommunen ska ha en budget i balans, skapa 
utrymme för investeringar och ha en god ekonomisk hushållning. 
Det är framförallt inom de stora välfärdsområdena vård, skola och 
omsorg som de ekonomiska utmaningarna är störst. Det är också 
här som lösningarna långsiktigt måste hittas då en mycket stor del 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 5 (12) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-04-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

av kommunens skatteintäkter och bidrag går till dessa 
verksamheter.  
 
De kommunala bolagen är för kommunen en tillgång som kan 
användas för kommunens utveckling och kan finansiellt bidra till 
kommunens omställningsarbete. Av ägardirektiv för Linde 
Stadshus AB framgår följande när det gäller utdelning ”Bolaget kan 
lämna aktieutdelning till kommunen efter beslut av 
kommunfullmäktige och under förutsättning att det finns fritt eget 
kapital och att en utdelning inte strider mot försiktighetsprincipen 
i Aktiebolagslagen eller annan särskild lagstiftning.”  
 
Linde Stadshus AB redovisar i sitt bokslut för 2018 fritt eget kapital 
på 362,2 miljoner kronor. För 2019 beräknas Linde Stadshus AB 
redovisa ett resultat efter finansiellt netto på ca -2,7 miljoner 
kronor vilket innebär att fritt eget kapital prel. kommer att bli 
361,5 miljoner kronor , vilket redan är ett beskattat resultat från 
bolaget och därmed utdelningsbart. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

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

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

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

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

 
För åtgärd: 

Linde Stadshus AB 
Kommundirektören 
 
För kännedom: 

Ekonomichefen 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-04-15  KS 2020/55 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfulllmäktige 
 

Avgifter för familjerådgivning 

Förslag till beslut 

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

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

 

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

 

Region Örebro läns diarienummer är 20RS580. 

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

Ändringarna träder i kraft den 1 juni år 2020. 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Socialförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-04-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §48/20   Dnr: KS 2020/55 

 

Avgifter för familjerådgivning 
 

Beslut 

 

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

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

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

Region Örebro läns diarienummer är 20RS580. 

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

Ändringarna träder i kraft den 1 juni år 2020. 
 
Socialnämndens förslag till beslut 

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

 
För åtgärd: 

Socialförvaltningen 

 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 7 (20) 
 Sammanträdesdatum:  

Socialnämnden  2020-02-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

SN §12/20   Dnr: SN 2020/10 
 

Avgifter för familjerådgivning 
 

Beslut 

 

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

 

Ärendebeskrivning 

 

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

Förslag till beslut 

Avgiften för besök på Familjerådgivningen höjs till 250 kronor per 

besök. En avgift för uteblivna besök på Familjerådgivningen införs, 

beloppet fastställs till 250 kronor. 

 

Ändringarna träder i kraft den 1 juni år 2020. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

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

 

KS 2020/55-1
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 Sammanträdesdatum:  

Socialnämnden  2020-02-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Meddelas för åtgärd 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
 



 

1 (1) 

 

 

 www.regionorebrolan.se 

Postadress 

Region Örebro län 

Regional utveckling 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

Besöksadress 

Eklundavägen 1, Örebro 

Tel: 019-602 10 00 

Organisationsnummer: 232100-0164 

 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

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

 

 

Beslut om ändrade avgifter inom familjerådgivningen 
 

Översänder underlag för beslut om ändrade avgifter för familjerådgivningen. 

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

regionen familjerådgivning åt kommunerna enligt ett avtal som ingicks 1995. 

(Reviderat 2009). Verksamheten är skatteväxlad.  

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

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

prövat.  

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

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

Region Örebro län 

Familjerådgivningen 

Box 1613 

701 16 Örebro  

Ange vårt diarienummer 20RS580 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

Ingmar Ångman 

Områdeschef 

Välfärd och folkhälsa 

 

Bilaga: Ändrade avgifter familjerådgivning 











LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 6 (12) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-04-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §48/20   Dnr: KS 2020/55 

 

Avgifter för familjerådgivning 
 

Beslut 

 

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

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

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

Region Örebro läns diarienummer är 20RS580. 

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

Ändringarna träder i kraft den 1 juni år 2020. 
 
Socialnämndens förslag till beslut 

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

 
För åtgärd: 

Socialförvaltningen 
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2020-04-17  KS 2020/121 

 Kanslienheten 
Anna Ljungsten 
 0581-810 25 
anna.ljungsten@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
 

Närvaro vid politiska sammanträden på distans 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

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

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

 Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på distans föreligger.  

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

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

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

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

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

 

Ärendebeskrivning 

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

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

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

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

Henrik Arenvang Anna Ljungsten 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kanslienheten 

För kännedom: 

Förvaltningschefer 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-04-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §49/20   Dnr: KS 2020/121 

 

Närvaro vid politiska sammanträden på distans 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

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

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

3. Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på distans 
föreligger.  

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

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

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

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

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

9. Beslutsparagarafen justeras omedelbart.  
 

Ärendebeskrivning 

Under rådande läge med coronaviruset Covid-19 finns anledning 
att se över vilka möjligheter som finns för ledamöter att delta på 
distans under ett sammanträde. Syftet är att kunna säkerställa 
att den demokratiska processen kan fortgå även vid en kris. 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-04-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

En ledamot får, om fullmäktige så beslutar, delta på distans i 
fullmäktige eller en nämnd, om ljud- och bildöverföring kan ske i 
realtid samt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
deltar på lika villkor (5 kap. 16 § och 6 kap. 24 § 
kommunallagen). 

 

Bild- och ljudöverföring 
Om ledamot deltar på distans måste bild- och ljudöverföring ske 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra. Det räcker inte att de som närvarar fysiskt i 
sammanträdeslokalen kan se de ledamöter som deltar på 
distans. Utan även de som deltar på distans måste kunna se 
samtliga andra deltagare, dvs. både de som deltar fysiskt och de 
andra som deltar på distans. (jfr prop. 2016/17:171 s 335)  
Att alla deltagarna både kan se och höra varandra tydligt är 
viktigt för att den som deltar på distans ska kunna vara fullt 
delaktig i överläggningar samt för att alla deltagare enkelt ska 
kunna identifiera varandra. (jfr prop. 2013/14:5 s 35)  
Det finns idag möjlighet att delta på distans vid ett möte genom 
t.ex. Microsoft Teams. Om kommunfullmäktige beslutar att 
tillåta deltagande på distans finns förutsättningar för att 
omedelbart lägga in Microsoft Teams i de förtroendevaldas 
Ipads som kommunen tidigare har tillhandahållit.  
 
Deltagande på lika villkor  
Deltagande ska ske på lika villkor, vilket innebär att ljud- och 
bildöverföringen måste var stabil och med bra kvalité. Om 
kvalitén försämras så att det uppstår problem att höra eller se 
varandra alternativt om förbindelsen bryts så måste även 
sammanträdet avbrytas tills ny förbindelse som uppfyller 
kraven finns. (jfr prop. 2016/17:171 s 335)  
 
Att delta på lika villkor innebär även att distansdeltagarna ska 
ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid 
sammanträdet samt kunna delta i avgörandet av ärendena. 
(prop. 2013/14:5 s 35, prop. 2016/17:171 s 335) Möjligheten 
att delge såväl digitala som fysiska handlingar finns redan idag. 
Om en digital handling lämnas in kan den skickas ut i vanlig 
ordning och är handlingen i pappersform kan detta lösas genom 
att den scannas eller fotas och skickas digitalt via exempelvis 
digitala dagordningen.  
 
Distans är komplement till fysiskt möte  
Deltagande på distans är ett komplement som ger möjlighet till  
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-04-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

deltagande i beslutsfattandet. Varje kommun får avgöra i vilken 
utsträckning deltagande på distans ska vara tillåtet och i vilka 
sammanhang t.ex. är det möjligt att tillåta det vid sammanträden 
i nämnden men inte i kommunfullmäktige. (Jfr prop. 2013/14:5 
s 34).  
 
Eftersom det är ett komplement förespråkar förvaltningen att 
det ska föreligga särskilda skäl för att få delta på distans. En 
ledamot som vill delta på distans bör så snart som möjligt 
anmäla detta till ordföranden. Ordföranden avgör i varje enskilt 
fall om det finns skäl att bevilja ledamöter att delta på distans.  
Mot bakgrund av att kommunen använder sig av Microsoft 
Teams (nedan Teams) i stor utsträckning så föreslås Teams 
användas vid de tillfällen som ledamöter deltar på distans. I 
Teams (samt andra digitala mötesplatser) finns i dagsläget en 
begränsning över hur många deltagare som går att se i bild 
samtidigt. I Teams går det att se fyra deltagare i bild samtidigt. 
Deltar fler än fyra deltagare så hamnar resterande deltagare 
utanför bild och syns endast i form av en liten ring med 
deltagarens initialer. 
 
Mot bakgrund av denna begränsning och för att uppfylla kravet 
på att deltagande i bild sker i realtid och på lika villkor så 
bedömer förvaltningen att endast maximalt tre ledamöter delta 
på distans eftersom den fjärde bilden måste visa de ledamöter 
som deltar fysiskt från sammanträdeslokalen. Om de tekniska 
möjligheterna ändras på denna front kan det finnas möjlighet att 
fler deltar på distans samtidigt. 
 
Närvaro vid distansdeltagande 
En ledamot som deltar på distans ska antecknas som närvarande 
i sammanträdesprotokollet och ledamoten har möjlighet att 
delta i avgörandet av ärendena. 
 
En ledamot kan även delta i en nämnds sammanträde utan att de 
tidigare nämnda kraven är uppfyllda. Det kan exempelvis vara 
fallet vid deltagande via telefon utan att någon bildöverföring 
sker. I ett sådant fall kan ledamoten emellertid inte anses 
närvarande i kommunallagens mening. Det får till följd att 
ledamoten inte får delta i avgörandet av ärendena, men kan 
tillåtas både att lyssna till det som sägs vid sammanträdet och 
att yttra sig. (Jfr prop. 2016/17:171 s 371) 
 
Omröstningar 
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Kommunstyrelsen  2020-04-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Öppna omröstningar kräver ingen annan teknisk lösning än den 
som redan finns i form av bild- och ljudöverföring. Är det 
aktuellt med en sluten omröstning så ställs krav för att 
säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla röster kommer 
med i rösträkningen och att alla får insyn i förfarandet så att 
rösträkningen inte kan manipuleras. Kan inte dessa krav 
uppfyllas så kan inte heller slutna omröstningar ske på distans. 
 
Sekretess och behandling av personuppgifter 
Om uppgifter av sekretess behandlas under sammanträdet 
gäller samma regler som vid deltagande fysiskt. Däremot kan det 
uppstå svårigheter att upprätthålla sekretess när en eller flera 
ledamöter deltar på distans eftersom det finns en risk att 
uppgifter sprids i själva ljud- och bildöverföringen, eller att 
någon utomstående tar del av ljud- eller bild hos en ledamot som 
deltar på distans. 
 
Varje ledamot har ett eget ansvar för att uppgifter inte röjs 
genom att någon exempelvis kan ta del av ljud eller bild hos 
denne. Vid sammanträdestillfället har ordföranden i första hand 
ansvar för att sammanträdet kan genomföras på sådant sätt att 
utomstående inte kan ta del av ljud, bild eller handlingar. 
Ordföranden bör genom att informera och ställa frågor till de 
som deltar på distans försäkra sig om att ingen utomstående kan 
ta del av uppgifterna. 
 
När det gäller nämnder som hanterar uppgifter som omfattas av 
sekretess måste det vid distansdeltagande i nämndens 
sammanträden finnas garantier för att sekretessbelagda 
uppgifter som avhandlas under sammanträdet inte kan komma 
att röjas för någon utomstående. (prop. 2016/17:171 s 371). 
Förvaltningen rekommenderar att sekretessbelagda uppgifter 
inte får behandlas om ledamöter deltar på distans. 
 
När någon deltar på ett sammanträde på distans och 
överföringen innefattar personuppgifter så är 
dataskyddsförordningen tillämplig. Det är 
personuppgiftsansvarig nämnd eller styrelse som ansvarar för 
att genomföra alla lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att skydda de personuppgifter som omfattas av 
behandlingen. För att klarlägga behovet bör en riskanalys 
genomföras. Omfattar behandlingen känsliga personuppgifter 
(etnicitet, hälsa, politisk åskådning etc) eller sekretessbelagda 
personuppgifter så krävs ofta en högre säkerhetsnivå. Kan 
denna inte garanteras bör inte heller ärenden där dessa 
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personuppgifter förekommer diskuteras på sammanträden där 
deltagare finns på distans. 
 
Arbetsordning och reglemente 
För att en ledamot ska ha möjlighet att delta på distans i 
sammanträden i kommunfullmäktige eller nämnd måste 
kommunfullmäktige besluta att detta får ske samt reglera om 
samt i vilken utsträckning det får ske i sin arbetsordning samt 
nämndens reglemente. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

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

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

3. Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på distans 
föreligger.  

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

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

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

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

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

9. Beslutsparagarafen justeras omedelbart.  
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Ledamöternas förslag till beslut 

 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till förvaltningens förslag  
_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 

För kännedom: 

Förvaltningschefer 
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KS §49/20   Dnr: KS 2020/121 

 

Närvaro vid politiska sammanträden på distans 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

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

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

3. Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på distans 
föreligger.  

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

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

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

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

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

9. Beslutsparagarafen justeras omedelbart.  
 

Ärendebeskrivning 

Under rådande läge med coronaviruset Covid-19 finns anledning 
att se över vilka möjligheter som finns för ledamöter att delta på 
distans under ett sammanträde. Syftet är att kunna säkerställa 
att den demokratiska processen kan fortgå även vid en kris. 
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En ledamot får, om fullmäktige så beslutar, delta på distans i 
fullmäktige eller en nämnd, om ljud- och bildöverföring kan ske i 
realtid samt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
deltar på lika villkor (5 kap. 16 § och 6 kap. 24 § 
kommunallagen). 

 

Bild- och ljudöverföring 
Om ledamot deltar på distans måste bild- och ljudöverföring ske 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra. Det räcker inte att de som närvarar fysiskt i 
sammanträdeslokalen kan se de ledamöter som deltar på 
distans. Utan även de som deltar på distans måste kunna se 
samtliga andra deltagare, dvs. både de som deltar fysiskt och de 
andra som deltar på distans. (jfr prop. 2016/17:171 s 335)  
Att alla deltagarna både kan se och höra varandra tydligt är 
viktigt för att den som deltar på distans ska kunna vara fullt 
delaktig i överläggningar samt för att alla deltagare enkelt ska 
kunna identifiera varandra. (jfr prop. 2013/14:5 s 35)  
Det finns idag möjlighet att delta på distans vid ett möte genom 
t.ex. Microsoft Teams. Om kommunfullmäktige beslutar att 
tillåta deltagande på distans finns förutsättningar för att 
omedelbart lägga in Microsoft Teams i de förtroendevaldas 
Ipads som kommunen tidigare har tillhandahållit.  
 
Deltagande på lika villkor  
Deltagande ska ske på lika villkor, vilket innebär att ljud- och 
bildöverföringen måste var stabil och med bra kvalité. Om 
kvalitén försämras så att det uppstår problem att höra eller se 
varandra alternativt om förbindelsen bryts så måste även 
sammanträdet avbrytas tills ny förbindelse som uppfyller 
kraven finns. (jfr prop. 2016/17:171 s 335)  
 
Att delta på lika villkor innebär även att distansdeltagarna ska 
ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid 
sammanträdet samt kunna delta i avgörandet av ärendena. 
(prop. 2013/14:5 s 35, prop. 2016/17:171 s 335) Möjligheten 
att delge såväl digitala som fysiska handlingar finns redan idag. 
Om en digital handling lämnas in kan den skickas ut i vanlig 
ordning och är handlingen i pappersform kan detta lösas genom 
att den scannas eller fotas och skickas digitalt via exempelvis 
digitala dagordningen.  
 
Distans är komplement till fysiskt möte  
Deltagande på distans är ett komplement som ger möjlighet till  
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deltagande i beslutsfattandet. Varje kommun får avgöra i vilken 
utsträckning deltagande på distans ska vara tillåtet och i vilka 
sammanhang t.ex. är det möjligt att tillåta det vid sammanträden 
i nämnden men inte i kommunfullmäktige. (Jfr prop. 2013/14:5 
s 34).  
 
Eftersom det är ett komplement förespråkar förvaltningen att 
det ska föreligga särskilda skäl för att få delta på distans. En 
ledamot som vill delta på distans bör så snart som möjligt 
anmäla detta till ordföranden. Ordföranden avgör i varje enskilt 
fall om det finns skäl att bevilja ledamöter att delta på distans.  
Mot bakgrund av att kommunen använder sig av Microsoft 
Teams (nedan Teams) i stor utsträckning så föreslås Teams 
användas vid de tillfällen som ledamöter deltar på distans. I 
Teams (samt andra digitala mötesplatser) finns i dagsläget en 
begränsning över hur många deltagare som går att se i bild 
samtidigt. I Teams går det att se fyra deltagare i bild samtidigt. 
Deltar fler än fyra deltagare så hamnar resterande deltagare 
utanför bild och syns endast i form av en liten ring med 
deltagarens initialer. 
 
Mot bakgrund av denna begränsning och för att uppfylla kravet 
på att deltagande i bild sker i realtid och på lika villkor så 
bedömer förvaltningen att endast maximalt tre ledamöter delta 
på distans eftersom den fjärde bilden måste visa de ledamöter 
som deltar fysiskt från sammanträdeslokalen. Om de tekniska 
möjligheterna ändras på denna front kan det finnas möjlighet att 
fler deltar på distans samtidigt. 
 
Närvaro vid distansdeltagande 
En ledamot som deltar på distans ska antecknas som närvarande 
i sammanträdesprotokollet och ledamoten har möjlighet att 
delta i avgörandet av ärendena. 
 
En ledamot kan även delta i en nämnds sammanträde utan att de 
tidigare nämnda kraven är uppfyllda. Det kan exempelvis vara 
fallet vid deltagande via telefon utan att någon bildöverföring 
sker. I ett sådant fall kan ledamoten emellertid inte anses 
närvarande i kommunallagens mening. Det får till följd att 
ledamoten inte får delta i avgörandet av ärendena, men kan 
tillåtas både att lyssna till det som sägs vid sammanträdet och 
att yttra sig. (Jfr prop. 2016/17:171 s 371) 
 
Omröstningar 
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Öppna omröstningar kräver ingen annan teknisk lösning än den 
som redan finns i form av bild- och ljudöverföring. Är det 
aktuellt med en sluten omröstning så ställs krav för att 
säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla röster kommer 
med i rösträkningen och att alla får insyn i förfarandet så att 
rösträkningen inte kan manipuleras. Kan inte dessa krav 
uppfyllas så kan inte heller slutna omröstningar ske på distans. 
 
Sekretess och behandling av personuppgifter 
Om uppgifter av sekretess behandlas under sammanträdet 
gäller samma regler som vid deltagande fysiskt. Däremot kan det 
uppstå svårigheter att upprätthålla sekretess när en eller flera 
ledamöter deltar på distans eftersom det finns en risk att 
uppgifter sprids i själva ljud- och bildöverföringen, eller att 
någon utomstående tar del av ljud- eller bild hos en ledamot som 
deltar på distans. 
 
Varje ledamot har ett eget ansvar för att uppgifter inte röjs 
genom att någon exempelvis kan ta del av ljud eller bild hos 
denne. Vid sammanträdestillfället har ordföranden i första hand 
ansvar för att sammanträdet kan genomföras på sådant sätt att 
utomstående inte kan ta del av ljud, bild eller handlingar. 
Ordföranden bör genom att informera och ställa frågor till de 
som deltar på distans försäkra sig om att ingen utomstående kan 
ta del av uppgifterna. 
 
När det gäller nämnder som hanterar uppgifter som omfattas av 
sekretess måste det vid distansdeltagande i nämndens 
sammanträden finnas garantier för att sekretessbelagda 
uppgifter som avhandlas under sammanträdet inte kan komma 
att röjas för någon utomstående. (prop. 2016/17:171 s 371). 
Förvaltningen rekommenderar att sekretessbelagda uppgifter 
inte får behandlas om ledamöter deltar på distans. 
 
När någon deltar på ett sammanträde på distans och 
överföringen innefattar personuppgifter så är 
dataskyddsförordningen tillämplig. Det är 
personuppgiftsansvarig nämnd eller styrelse som ansvarar för 
att genomföra alla lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att skydda de personuppgifter som omfattas av 
behandlingen. För att klarlägga behovet bör en riskanalys 
genomföras. Omfattar behandlingen känsliga personuppgifter 
(etnicitet, hälsa, politisk åskådning etc) eller sekretessbelagda 
personuppgifter så krävs ofta en högre säkerhetsnivå. Kan 
denna inte garanteras bör inte heller ärenden där dessa 
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personuppgifter förekommer diskuteras på sammanträden där 
deltagare finns på distans. 
 
Arbetsordning och reglemente 
För att en ledamot ska ha möjlighet att delta på distans i 
sammanträden i kommunfullmäktige eller nämnd måste 
kommunfullmäktige besluta att detta får ske samt reglera om 
samt i vilken utsträckning det får ske i sin arbetsordning samt 
nämndens reglemente. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

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

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

3. Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på distans 
föreligger.  

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

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

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

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

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

9. Beslutsparagarafen justeras omedelbart.  
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Ledamöternas förslag till beslut 

 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till förvaltningens förslag  
_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 

För kännedom: 

Förvaltningschefer 

 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-02-12  KS 2020/47 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Strategi för Hållbar upphandling 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 anta upphandlingsstrategin 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun ska genom strategiska överväganden i 
upphandlingsprocessen driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning och 
bidra till en effektivare förbrukning av våra gemensamma resurser. 
Upphandlingsstrategin innehåller värdegrundsbaserade förhållningssätt som 
ska betraktas i upphandlingsprocessen och gäller för Lindesbergs kommuns 
nämnder och förvaltningar. 

Strategin har tidigare antagits av kommunfullmäktige men upphört att gälla. 
Dokumentet gäller omgående och gäller tills vidare. 

Gunilla Sandgren 
Ekonomichef 

För åtgärd: 

Alla nämnder och förvaltningar 

För kännedom: 

Upphandlare 

Bilagor: 

Upphandlingsstrategi 
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KS §21/20   Dnr: KS 2020/47 

 

Strategi för Hållbar upphandling 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 
upphandlingsstrategin 
 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ta fram en 
ny strategi för hållbar upphandling för beslut i 
kommunfullmäktige i september 2020. Strategin ska 
harmonisera med riktlinje för hållbar upphandling. 
 
Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun ska genom strategiska överväganden i 
upphandlingsprocessen driva samhällsutvecklingen i en hållbar 
riktning och bidra till en effektivare förbrukning av våra 
gemensamma resurser. Upphandlingsstrategin innehåller 
värdegrundsbaserade förhållningssätt som ska betraktas i 
upphandlingsprocessen och gäller för Lindesbergs kommuns 
nämnder och förvaltningar. 

 

Strategin har tidigare antagits av kommunfullmäktige men 
upphört att gälla. Dokumentet gäller omgående och gäller tills 
vidare. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 
upphandlingsstrategin 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
uppdrar till kommundirektören att ta fram en ny strategi för 
hållbar upphandling för beslut i kommunfullmäktige i 
september 2020. Strategin ska harmonisera med riktlinje för 
hållbar upphandling. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Irja Gustafsson (S) tilläggsförslag och 
finner att förslaget godkänns. 
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_____ 

 
För åtgärd: 

Alla nämnder och förvaltningar 
Kommundirektören 

För kännedom: 

Upphandlare 

 

 



 
 Dnr 

Strategi för hållbar upphandling 

Strategi 

Plan/program 

Riktlinje 

Regler och instruktioner  



 
 

Fastställt av: Kommunfullmäktige  
Datum:  
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar 
Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare.  
 



 

1 Upphandlingsstrategi 

Lindesbergs kommun ska genom strategiska överväganden i upphandlingsprocessen 
driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning och bidra till en effektivare 
förbrukning av våra gemensamma resurser. Upphandlingsstrategin innehåller 
värdegrundsbaserade förhållningssätt som ska beaktas i upphandlingsprocessen och 
gäller för Lindesberg kommuns nämnder och förvaltningar. 

 
 

2 Det är det här det handlar om 

Lindesbergs kommun är en relativt stor offentlig aktör med verksamheter inom 
många områden. De upphandlingar som kommunen gör påverkar inte bara 
medarbetare, invånare och besökare, de har också inverkan på marknadens 
utveckling och kommunens leverantörer. 

 
Strategin har sin utgångspunkt i Lindesberg kommuns strategier och riktlinjer. För att 
säkerställa att alla verksamheter vid alla tidpunkter har en optimal försörjning som 
motsvarar kommunens behov, mål och krav ska hela organisationen för inköp styras, 
ledas och utvecklas med ett långsiktigt perspektiv. Samordnad upphandling med 
länets kommuner, egenägda bolag och andra upphandlande myndigheter ska ske där 
det är fördelaktigt. 

 

 

3 Värdegrundsbaserade förhållningssätt 

Hållbar upphandling kräver en helhetssyn, kommunen ska därför arbeta efter följande: 

 Upphandlingsprocessen ska säkerställa att inköp sker på ett ekonomiskt, 

socialt och ekologiskt hållbart sätt samt följa gällande avtal, lagar och 

regler. 

 
 Kommunens medborgare ska känna trygghet i att kommunen väljer varor, 

tjänster och entreprenader som ger god kostnadseffektivitet med låg 

miljöpåverkan. 

 
 I möjligaste mån ska upphandlingsprocessen bidra till att säkra god miljö och 

hälsa, ekonomisk och social välfärd och rättvisa för nu levande och kommande 

generationer. Livscykelperspektivet är grundläggande vid beräkning av 

kostnadseffektivitet. 

 
 Näringslivet och den sociala ekonomin ska känna tillförsikt och se kommunen 

som en partner för framtida affärer. 
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 Kanslienheten 
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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 

Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om hundrastgård i Frövi 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att en hundrastgård ska byggas i Frövi.  

Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 



Inskickat av: 

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#1773

Datum
2020-04-07 17:02

Ärendenummer: #1773 | Inskickat av:  | Datum: 2020-04-07 17:02

 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort
 Frövi

 Adress

 För- och efternamn

Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Kommunfullmäktige ska besluta om att Frövi får en hundrastgård.

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

I en rastgård får hundarna träffa andra hundar på ett naturligt sätt utan koppel.
Då det finns hundrädda personer och vilt med ungar så ska man inte ha hunden lös vart som helst.

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Ja

Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.

Dnr KS 2020/120-1
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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 

Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om att gångpassage vid länsväg 249 i Vedevåg 

byggs om till övergångsställe med bättre belysning 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att gångpassagen vid länsväg 249 i Vedevåg ska bli övergångsställe och få bättre 
belysning. 

Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 



Inskickat av: 

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#1146

Datum
2020-02-25 17:32

Ärendenummer: #1146 | Inskickat av:  | Datum: 2020-02-25 17:32

 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort
 Vedevåg

 Adress

 För- och efternamn

Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Jag föreslår att gångpassagen vid riksväg 249 ska bli övergångsställe och ha bättre belysning.

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

I dagsläget kör bilar och lastbilar väldigt fort, och både unga och vuxna korsar gatan för att komma till och från busshållplats, likaså
barn som bor på andra sidan vägen. Bilar saktar sällan ned, det är dåligt upplyst, och det känns väldigt riskfyllt att passera.

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Ja

Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.

Dnr KS 2020/111-1
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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 

Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om lekplats i Guldsmedshyttan 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att en lekplats ska byggas vid gräsplätten mellan Gärdesvägen och Skansenvägen 
i Guldsmedshyttan.  

Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 



Inskickat av: 

Datum
2020-03-20 08:36

Ärendenummer: #1244 | Inskickat av:  | Datum: 2020-03-20 08:36

 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort
 Guldsmedshyttan

 Adress

 För- och efternamn

Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Vi önskar en lekplats vid gräsplätten mellan gärdesvägen / skansenvägen i Guldsmedshyttan. Några gungor och en lite
klätterställning kanske.

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

Vi börjar bli en del småbarnsföräldrar som bor i området. I och med att det vankas ett generationsbyte i villaområdet skulle det
också göra området mer attraktivt för fler barnfamiljer.
Det skulle bli en trevlig samlingsplats för familjerna i området där alla kan mötas.

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Ja

Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.

Dnr KS 2020/112-1
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 Kanslienheten 
Anna Lundström 
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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 

Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om gatubelysning i Vedevåg 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att gatubelysning sätts upp längs Snickartorpsvägen i Vedevåg.  

Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Kommundirektör  Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag om gatubelysning i Vedevåg 



Inskickat av: 

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#1115

Datum
2020-02-20 17:03

Ärendenummer: #1115 | Inskickat av:  | Datum: 2020-02-20 17:03

 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort
 Vedevåg

 Adress

 För- och efternamn

Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Gatubelysning bör sättas upp på Snickartorpsvägen 10 i Vedevåg. Det saknas stolpe för belysning.

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

Det är väl kommunens ansvar för vägar i området och då är det väl också kommunens ansvar, att det finns belysning efter gatan.
Mitt och grannens hus ligger sist på gatan, som slutar med en vändplan. Jag har åkt runt i Vedevåg och tittat på belysningar i olika
områden. Alla har belysningar vid sista husen och även vändplaner. Varför finns det inget på gatan där vi bor ??? Det är helt mörkt
här. Jag känner mig inte trygg i mitt boende, när det är så svart efter gatan här. Husen är byggda 1960, så det är inte några nya hus,
som har satts upp.

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Ja

Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.



Nerikes Brandkår 

Revisionen 

2020-02-21  

För kännedom Kommunfullmäktige i: 
Örebro, Hallsberg, Laxå, Lekeberg, 
Askersund, Kumla, Nora, Lindesberg, och 
Ljusnarsbergs kommuner 

Revisionsplan 2020 

Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet 
som bedrivs inom direktionens verksamhetsområden. Uppdraget utgörs ytterst av att pröva 
ansvarstagandet och uttala sig om detta till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. I 
enlighet med Kommunallagen prövar revisorerna om: 

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt 

- räkenskaperna är rättvisande och 
- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Som underlag för sitt arbete genomför revisorerna årligen en riskanalys. Med stöd av denna 
analys avgör revisorerna vad granskningsarbetet ska inriktas mot. Riskanalysen och 
prioriteringarna syftar även till att minimera revisorernas risk att göra felaktiga uttalanden i 
revisionsberättelsen. Riskanalysen ämnar också minimera revisionsrisken, det vill säga risken 
för att revisorerna granskar det som är mindre väsentligt. 

I revisionsplanen sammanfattar revisorerna sina överväganden och planering av arbetet 
varje år. Revisionsplanen kan ses som revisorernas verksamhetsplan. 

Som en  deli  revisorernas strävan om öppenhet och kommunikation kring revisonens roll och 
ansvar överlämnar revisorerna härmed revisionsplanen för 2020 till respektive 
kommunfullmäktige för kännedom. 

Örebro 2020-02-21 

För revisorerna i Nerikes Brandkår 

Britta Bjelle Lars Billström 

Ordförande Vice ordförande 



Nerikes Brandkår
Revisorerna
Riskanalys och revisionsplan 2020

FASTSTÄLLD 2020-02-21
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Revisorernas uppdrag och roll

Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagens (KL), tolfte 

kapitel. Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av 

god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 

verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de 

revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer 

enligt Kommunallagen (hel- och delägda bolag), även verksamheten i 

de juridiska personerna. Motsvarande gäller även i tillämpliga delar i 

kommunalförbund

Uppdraget utgörs ytterst av att pröva ansvarstagandet och uttala sig 

om detta till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. I enlighet 

med KL prövar revisorerna om:

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt

- räkenskaperna är rättvisande och 

- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna ska granska och pröva enligt god revisionssed. God 

revisionssed är inte reglerad i lag eller föreskrift eller på annat sätt 

fastställd av en myndighet. Den formas och utvecklas successivt över 

tiden i det praktiska revisionsarbetet.

Revisorerna lyder direkt under kommunfullmäktige med ett årligt 

anslag. För revisorerna gäller ett av kommunfullmäktige fastställt 

reglemente. 

Revisorernas uppdrag

Revisorerna har interna sammanträden och träffar med 

kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen/Direktion och 

nämnderna. Möten hålls också löpande med ledande tjänstemän. 

Revisorerna fortbildar sig bl.a. genom riktade utbildningsinsatser, 

studiebesök, deltagande i seminarier, konferenser och 

erfarenhetsutbyten med andra kommuner och landsting.

Revisionsprocessen

Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under 

ett revisionsår från riskanalys och planering av granskningsinsatser till 

uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är avslutad när 

fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är 

uppdelad i fyra delar – planera, granska, bedöma och avrapportera. 

Revisorerna har ansvar för hela revisionsprocessen och beställer de 

granskningar m.m. som ska genomföras av de sakkunniga.
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Med resultatet av årets granskning som grund prövar revisorerna om Direktionen har fullgjort sitt uppdrag. 

Revisorernas uppfattning i ansvarsfrågan förmedlas till fullmäktige i respektive medlemskommun i form av ett särskilt uttalande i 

revisionsberättelsen. Revisorerna prövar ansvaret såväl kollektivt, dvs. för hela direktionen, som individuellt för enskilda ledamöter. Det 

kollektiva ansvaret är utgångspunkten.

Revisorernas uppdrag forts.
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Övergripande riskanalys

I enlighet med vad som framgår av ”God revisionssed i kommunal 

verksamhet” så är det revisorerna som ansvarar för risk- och 

väsentlighetsbedömningen. Med stöd av denna analys avgör 

revisorerna vad granskningsarbetet ska inriktas mot. Riskanalysen 

och prioriteringarna syftar även till att minimera revisorernas risk att 

göra felaktiga uttalanden i revisionsberättelsen. Riskanalysen ämnar 

också minimera revisionsrisken, alltså att revisorerna granskar det 

som är minst väsentligt. 

Sveriges kommuner och landsting (SKR) har definierat risk enligt 

följande: ”En risk är en oönskad händelse som vi kan bedöma 

sannolikheten för att den ska inträffa. En risk är också en 

handling/brist på handling av styrelse/Direktion eller nämnd som 

påverkar kommunen/invånarna/personalen negativt”. SKR använder 

vidare begreppet väsentlighet som ”värdet av en identifierad risk”. 

Dessa definitioner är utgångspunkten för revisorernas analys.

För att revisorerna ska kunna genomföra en riskvärdering av 

händelser som kan påverka, hindra eller hota måluppfyllelsen inom 

den kommunala verksamheten är det av vikt att en riskinventering 

genomförs. Inventeringen innefattar såväl interna som externa 

faktorer såsom omvärldsförändringar, förändringar i lagstiftning,  

väsentliga händelser inom kommunen, intern kontroll, resultatet av 

tidigare års fördjupade granskningar inklusive granskning av 

årsbokslut och delårsbokslut samt övergripande finansiell analys. 

Omnämnda faktorer tar sin utgångspunkt i fullmäktiges mål. 

Övergripande riskanalys
Syftet med riskanalysen är således att identifiera de största riskerna 

som finns inom verksamheter, funktioner och processer i förbundet. 

Olika perspektiv kan också anläggas så som hållbarhet, mänskliga 

rättigheter och jämställdhet. Granskningen riktas mot väsentliga 

områden med högre risk utifrån perspektiven styrning, kontroll, 

effektivitet och kvalitet.

Inventeringen tar även hänsyn till nationella trender och förändrad 

lagstiftning. Med hjälp av offentlig statistik identifieras områden där 

förbundet avviker negativt i jämförelse med liknande 

förbund/verksamheter i länet och riket.

Riskinventeringen är ett stöd i arbetet med att planera framtida 

revisionsinsatser och på vilket sätt granskning skall ske av 

identifierade områden. Inventering skall även fungera som ett stöd till 

revisionen i kontakt med styrelse, nämnder och förvaltningar.

Utifrån riskinventeringen, annan kunskapsinhämtning och information 

från förtroendevalda och tjänstemän, bedömer därefter de 

förtroendevalda revisorerna identifierade risker utifrån sannolikheten 

att de inträffar och vilken påverkan de får. Detta bidrar till 

västenlighetsanalysen. Värdering av sannolikhet utgår i stor 

utsträckning på bedömning av kvaliteten i Direktionens egen 

omvärldsbevakning, riskanalys och interna styrning och kontroll. På 

sidan 8 finns en mer ingående beskrivning kring hur klassificeringen 

av risker har skett.
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En kvalificerad omvärldsanalys leder till ökad medvetenhet, bättre 

handlingsberedskap, framförhållning och flexibilitet. Nedanstående 

analyser bygger på SKR:s Ekonomirapport publicerad oktober 2019.

Samhällsekonomin 

BNP-tillväxten i Sverige blir svag både 2019 och 2020. En markant

inbromsning i global BNP- och handelstillväxt väntar, varför

draghjälpen från exportmarknaden klingar av. Det svenska

resursutnyttjandet faller därför nästa år och arbetsmarknaden

försvagas, med vikande sysselsättning och stigande arbetslöshet.

Ekonomin rör sig 2020 mot en mild lågkonjunktur. Sammantaget

förutses några år av svag arbetsmarknadskonjunktur, liksom

svag tillväxt för det kommunala skatteunderlaget.

Kommunernas ekonomi är ansträngd

Kommunerna går nu in i ett allt svårare ekonomiskt läge och arbetar 

med effektiviserings-och besparingsplaner för att få ihop budget och 

plan för perioden 2020–2022. Redan 2019 är ett tufft år för många 

kommuner. Dessutom menar 79 procent av de tillfrågade 

ekonomicheferna i SKR:s enkät att ekonomin kommer

att vara ännu kärvare under 2020. 

Övergripande omvärldsanalys
Demografi och sysselsättning

Antalet i den äldsta åldersgruppen förväntas öka kraftigt under den 

närmaste tioårsperioden, med stora konsekvenser för äldreomsorgen 

och sjukvården. Även antalet barn och unga ökar kraftigt, vilket 

innebär ökande behov inom förskola, grundskola och gymnasieskola. 

Antalet invånare i arbetsför ålder 20 ökar däremot långsamt. 

Antalet anställda i kommunsektorn ökade kraftigt åren 2014–2018, 

parallellt med en stadig sysselsättningsuppgång för övriga delar av 

arbetsmarknaden. Den största ökningen skedde under 2016, till stor 

del beroende på den omfattande flyktinginvandringen. Under 2019 

verkar uppgången ha avstanna.

Rekryteringsläget är fortfarande mycket ansträngt bland offentliga 

arbetsgivare. Efterfrågan på vissa välfärdsyrken såsom 

sjuksköterskor och lärare är fortfarande större än utbudet av sådan 

personal.

Utmaning

Det krävs enligt SKR betydande effektiviseringar om välfärdssektorn 

ska kunna möta de ökade utmaningarna framöver. Produktiviteten

behöver öka – utan att kvaliteten försämras.

SKR är fortsatt kritiska till att de riktade statsbidragen ökar i 

omfattning och menar att dessa bidrar till ökad detaljstyrning och 

sämre effektivitet.
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Ny handlingsplan för MSB:s stöd till kommunal räddningstjänst 

inom skydd mot olyckor, 2020

MSB:s stöd inom skydd mot olyckor de närmaste tre åren samman-

fattas i handlingsplanen, framtagen i dialog med kommunala 

räddningstjänstorganisationer, SKR och länsstyrelser.

Syftet med planen är att tydliggöra för kommunala räddnings-

tjänstorganisationer vilka delområden som MSB kommer att fokusera 

på inom skydd mot olyckor. Målet är att tillsammans skapa en bättre 

förmåga för skydd mot olyckor.

Handlingsplanen utgår från kommunernas skyldigheter enligt lagen om 

skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. MSB 

formulerar behov av riktat stöd, bland annat utifrån de statliga 

utredningarna ”En effektivare kommunal räddningstjänst” och 

”Sommarens skogsbränder 2018”.

Dialog och samarbete förutsättningar för framgång

Under arbetet med att ta fram handlingsplanen har MSB fört dialog med 

räddningstjänstrådet - ett forum för dialog med landets 

räddningstjänstorganisationer - , Sveriges Kommuner och Regioner 

samt länsstyrelser. Dialogen och ett fortsatt gott samarbete är en 

förutsättning för att nå framgång i utvecklingen av skyddet mot olyckor.

Handlingsplanen ligger till grund för MSB:s verksamhetsplanering, och 

kommer att uppdateras inför respektive års verksamhetsplanering. 

Planen planeras att ”rullas” framåt kommande tre år.

Personal- och kompetensförsörjning

Implementering och regionala perspektiv

Övergripande omvärldsanalys -förändrad lagstiftning m m
Områdena som ingår i planen är:

• Systematisk styrning

• Brandskydd för den enskilde

• Förmåga till ledning av räddningstjänst

• MSB:s stöd vid räddningsinsatser

• Förmåga till räddningsinsats genom metod- och teknikutveckling

• Planering av räddningstjänst under höjd beredskap

Agenda 30

De förslag som Agenda 2030-delegationen lämnat till regeringen, 

bl.a. omfattande vikten av att kommuner och regioner integrerar 

Agenda 2030 i sin ordinarie styrning, bereds fortfarande i 

Regeringskansliet. 

Statskontoret har i oktober 2019 lämnat en delrapport som 

konstaterar att det finns ett stort engagemang för Agenda 2030 bland 

kommuner, regioner och myndigheter. Men att de endast har sett ett 

fåtal exempel på aktörer som har genomfört mer genomgripande 

verksamhetsförändringar till följd av agendan. I de flesta fall handlar 

insatserna i stället om enstaka aktiviteter eller insatser som leder till 

mer ytliga förändringar i verksamheten. 
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Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

(Träder ikraft 1 januari 2019)

Den stora förändringen som diskuterades inför framtagandet av den nya 

kommunala redovisningslagen var redovisningen av kommunernas 

pensionsåtaganden, slopandet av blandmodellen till förmån för en 

fullfondsmodellen där hela kommunens pensionsåtagande redovisas i 

balansräkningen. Denna förändring blev inte av, blandmodellen 

kommer således gälla även fortsättningsvis.

Det finns dock ett antal områden där många kommuner inte efterlever 

lag/rekommendationer bl. a finansiell leasing och mål med betydelse för 

god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen. 

Övergripande omvärldsanalys -förändrad lagstiftning m m forts
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Bakgrund 

Revisorerna ska bedöma vilka hinder, hot eller risker som finns i 

verksamheten. Hur betydande är riskerna? Hur sannolikt är det att de 

existerar eller kommer att inträffa? Revisorerna ska också ta ett avstamp 

i styrelsers, direktionens och nämnders eget arbete med 

omvärldsbevakning, styrning och intern kontroll samt riskanalys. Enligt 

god revisionssed ska analysen ske löpande under året men en årlig 

avstämning krävs inför varje års planering och granskning. Vidare 

framhåller god revisionssed vikten av att revisionsplanen är flexibel, 

detta för att ge utrymme till hantering av oförutsedda händelser och 

andra behov av omprioriteringar. 

Syfte 

Uppdraget syftar till att identifiera ekonomiska, juridiska, 

verksamhetsmässiga och förtroendemässiga risker som har en väsentlig 

betydelse för styrelsens/nämndens verksamhet, funktioner och 

processer. De identifierade riskerna ska utgöra underlag för revisionens 

beslut om revisionsplan och för kommande års revisionsplaner.

Metod och utgångspunkt

Som ett steg i identifieringen av riskområden har revisorerna genomfört 

grundläggande granskning. Revisorerna begär årligen att direktionen 

identifierar de största riskerna som har väsentlig betydelse för dess 

verksamhet. Därtill har direktionen ombetts att identifiera väsentliga 

områden under året och inför kommande år. Utöver detta har 

revisorerna genomfört en riskanalys av för förbundets väsentliga 

områden/processer. 

Riskanalys av direktionen

På efterföljande sidor ges en sammanfattning av identifierade 

riskområden som grundar sig på de iakttagelser som gjorts. 

Riskidentifieringen avser verksamheten 2019 och har uppdateras 

av revisorerna inför 2020. 

I analysen ingår omvärldsbevakning baserad på SKRs 

ekonomirapport. 

Matrisen nedan har utgjort stöd för revisorernas bedömning av 

risker och prioritering av granskningsområden. Utifrån matrisen har 

revisorerna därefter kategoriserat riskområden enligt graderingen 

låg, medel, hög risk eller extrem risk. 

P
å
v
e
rk

a
n
 

Sannolikhet 

 Osannolik Mindre Medel Trolig Nästan 
säker 

Förödande Medel Medel Hög Extrem Extrem 

Allvarlig Medel Medel Medel Hög Extrem 

Medel Låg Medel Medel Medel Hög 

Mindre  Låg Låg Medel Medel Medel 

Obetydlig Låg Låg Låg Medel Medel 
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Sammanfattning 

Övergripande gör revisorernas bedömningen att det finns en god 

ekonomisk uppföljning inom förbundet och direktion. Revisorerna kan 

se vissa risker beträffande fördjupad analys över enskilda 

uppföljningar och i direktionens arbete att efterfråga denna typ av 

underlag från förvaltningen.

Inom räddningsverksamheten är revisorernas bedömning att den 

konkreta verksamheten i många perspektiv är ändamålsenlig men att 

det finns risker. Ett riskområde som revisorerna särskilt granskat under 

2019 är personalförsörjningen. Här har revisorerna noterat att 

förbundsdirektionen inte har en tillfredsställande styrning och 

uppföljning av detta område och inte kan anses uppfylla kraven i 

reglementet. 

Revisorerna bedömer också att verksamheten till viss del är sårbar 

utifrån personalförsörjning, men även utifrån beroende av enskilda 

individers kompetens. Generellt är intrycket att dessa delar är sårbara 

till följd av förbundets litenhet där vissa nyckelprocesser kopplas till ett 

fåtal funktioner/personer. Här finns behov av ökad systematik i 

dokumentering av rutiner och processer för att förbättra den interna 

kontrollen och minska sårbarhet.

Revisorerna kan se att förbundets arbete med att vara en attraktiv 

arbetsgivare i flera perspektiv är ett riskområde både kortsiktigt och 

långsiktigt. Även arbetsmiljöfrågor tangerar detta område.

Sammanfattning

Revisorerna har noterat förbundets arbete med att utveckla en 

gemensam ledningsorganisation med andra räddningstjänster.

Ett område som varit ett riskområde är förbundets måluppfyllelse  

inom det förebyggande arbetet. Här bedömer revisorerna 

fortsatta svårigheter att klara mål och uppdrag.

Även inom förbundets ledning och administrativa processer kan 

revisorerna se risker. Ett sådant område är IT. Här bedömer 

revisorerna att det finns  risker beträffande styrning och kontroll 

och avser att särskilt granska detta område under 2020.

Områden som särskilt noterats som riskområden är 

löneprocessen och lönehanteringen samt efterlevnad av 

förvaltningslag samt lag om personuppgiftsbehandling.

Riskanalys av direktionen, forts
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Revisorerna har som ett led i framtagandet av revisionsplanen diskuterat och sammanfört respektive revisors förslag och analys till en 

gemensam revisionsplan för revisionsåret. Planen utgår från genomförd riskanalys och resultaten av tidigare granskningar m.m. De utvalda 

projektens syften och mål beskrivs närmare i separata projektplaner. Granskning 3-5 görs årligen.

Revisionsplan år 2020

Granskning

1. Granskning av organisation, roller och ansvar avseende IT

2. Ytterligare fördjupningsprojekt beslutas under året

3. Granskning av delårsrapport

4. Granskning av årsbokslut/årsredovisning

5. Grundläggande granskning av direktionen
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Riskområden och uppföljningar, 2020 och framåt

Granskning Kommentar

Förbundets tillsynsarbete

LOU inköp/avtalstrohet

Intern kontroll inom löneprocessen

Samverkan med kommunerna kring beredskap avseende Olyckor- katastrofer-

Krisberedskap

Efterlevnad GDPR

Rutiner för försäljning av material m.m.

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av bisysslor

Efterlevnad NIS-direktiv

Nedanstående riskområden kan bli föremål för granskning. Granskningen kan komma att ske såväl 

genom fördjupningsprojekt, förstudie eller som frågeställningar vid revisorernas dialog med Direktionen. 

Tidpunkt för genomförande är inte fastställd.
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Revisorerna 
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PM – ”Nämndernas ansvarsutövande 2019” 

Revisorerna har tillsammans med PwC genomfört en övergripande granskning av hur 
nämnder och styrelse utövat sitt ansvar under 2019. Underlaget i promemorian ingår som en 
del i det underlag som revisorerna använder för den årliga ansvarsprövningen i kommun-
fullmäktige. 

Arbetet har genomförts genom möten med representanter för respektive nämnder. Inför re-
visorernas möten har respektive nämnd/styrelse fått ta del av ett antal frågor som besvarats 
och diskuterats vid mötena med revisorerna.   

Resultatet har sammanfattats i bifogad PM, som har behandlats och godkänts av revisorerna 
vid sammanträdet 2020-02-27. 

Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till samtliga nämnder, till kommunstyrel-
sen och kommunfullmäktige för kännedom. 
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Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun, har tillsammans med PwC, genomfört en 

översiktlig granskning av nämndernas och styrelsens ansvarsutövande.  Resultatet av den 

övergripande granskningen ingår som en del av det underlag revisorerna använder inför 

ansvarsprövningen i kommunfullmäktige. 

Under revisionsåret 2019 har kommunens förtroendevalda revisorer träffat ledamöter från 

respektive nämnd/styrelse. Inför träffarna överlämnades ett antal frågor som utgångspunkt för 

dialogen med nämnderna. I denna promemoria finns dessa frågor och svar summerade 

tillsammans med korta noteringar från respektive dialogmöte. 

Som tidigare år kan revisorerna konstatera att kommunens nämnder arbetar på ett likartat och 

strukturerat sätt med internkontrollen. Revisionens bedömning är att internkontrollen bör i högre 

grad vara nära kopplad till verksamheten och innehålla verksamhetsspecifika kontroller för 

respektive nämnd. Vi noterar att den nya styrmodell som beslutats och gäller från årsskiftet går i 

denna riktning då verksamheternas involvering inom ramen för den tillitsbaserade styrningen är 

tänkt att öka.  

Arbetet med att nå verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för kommunens samtliga nämnder 

behöver fortsätta. 
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 Inledning 
De förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun, har tillsammans med PwC, genomfört en 

övergripande granskning av nämndernas och styrelsens ansvarsutövande avseende 

verksamhetsår 2019. 

1.1. Bakgrund 

Revisorerna ska varje år granska alla nämnder och styrelse för att i samband med revisions-

berättelsen kunna uttala sig i ansvarsfrågan för nämnderna och styrelsen. Genom granskning av 

styrelsens och nämndernas ansvarsutövandeaktiviteter skaffar sig revisorerna en del av det 

underlag som behövs inför ansvarsprövningen i kommunfullmäktige.  Med ansvarsutövande-

aktiviteter menas vilka aktiva åtgärder nämnder och styrelse vidtar för att styra, följa upp och 

kontrollera verksamheterna. 

 

Denna rapport innehåller resultatet av en översiktlig granskning genomförd genom dialogmöten 

med respektive nämnd. Nämnderna som revisorerna har träffat är: 

• Kommunstyrelsen 

• Barn- och utbildningsnämnden 

• Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

• Socialnämnden. 

 

Utöver denna översiktliga granskning har revisorerna även under 2019 genomfört följande 

granskningar: 

• Granskning av styrning och ledning av gymnasieskolan 

• Granskning av kommunens krisberedskap 

• Uppföljande granskning: styrning och kontroll av projekt och investeringar 

• Uppföljande granskning av näringslivsverksamheten 

• Uppföljande granskning av kommunstyrelsens interna kontroll avseende inköp och 

upphandling 

• Granskning av delårsrapport 2019 

• Granskning av årsredovisning 2019 

 

Revisorerna har även under 2019 tagit fram en riskbedömningsrapport inför revisionsåret 2020. 

1.2. Metod 

Under revisionsåret 2019  har kommunens förtroendevalda revisorer träffat ledamöter från 

respektive nämnd/styrelse presidium samt förvaltningschef.  

 

Inför träffarna överlämnade revisorerna ett antal frågor för nämnderna att besvara skriftligt. 

Upplägget var identiskt för samtliga nämnder, och rörde tre frågeområden:  

1. intern kontroll 

2. resultat och måluppfyllelse 

3. övrigt 

 

Revisorerna önskade skriftliga svar från respektive nämnd som sedan utgjorde underlag för 

diskussionerna med nämnderna vid respektive sammanträde.  

 

Respektive förvaltningschef har givits möjlighet att läsa och kommentera ett utkast av denna PM.   
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 Sammanfattning per nämnd 
Nedan följer en sammanfattad redogörelse per nämnd. Redogörelsen utgår från de i förväg 

formulerade frågorna som ställts till nämnderna och de svar som erhållits från nämnderna och 

samt övriga noteringar från dialogen mellan nämnd och revisorerna.  

2.1. Barn- och utbildningsnämnden 

I det följande redovisar vi ställda frågor till barn- och utbildningsnämnden, erhållna svar och 

kompletterande noteringar från mötet mellan revisorerna och nämnden. 

 

2.1.1. Intern kontroll 

1. Hur fungerar internkontrollen? Beskriv statusen av nämndens interna kontroll, bl a 

avseende beslutad internkontrollplan och genomförda kontroller 2019? Bifoga internkontrollplan 

och resultat av genomförda kontroller. 

Vid sammanträdet i oktober godkände barn- och utbildningsnämnden uppföljningen av 

internkontrollplan för delåret januari-augusti år 2019. Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen. 

Rapport för delåret med inkluderad internkontrollplan bifogas. 

 

2. Vad har påvisats i den internkontroll som hittills har genomförts?  

Kontroll av att delegationsordningen följs och är ändamålsenlig, redovisades till delåret januari-

augusti år 2019. Kontroller var utförda i april-juni 2019 utan avvikelse. 

Kontroll av att dokumenthanteringsplanen följs, redovisades till delåret januari-augusti år 2019. 

Kontroller var utförda i april-juni 2019 och redovisades med en mindre avvikelse. 

Kommentar: I samband med införandet av gemensamt nämndkansli förändrades vissa rutiner. 

Dessa överensstämmer inte nödvändigtvis med den aktuella dokumenthanteringsplanen. Bytet av 

ärendehanteringssystem har också inneburit förändrade rutiner i hanteringen av dokument. Den 

tidigare påbörjade översynen av dokumenthanteringsplanen fortsätter och slutförs nu under hösten 

2019. 

Övriga kontrollpunkter genomförs till årsredovisningen. 

 

3. På vilket sätt har resultatet av genomförd internkontroll analyserats, återkopplats och 

redovisats till de verksamheter och funktionsansvariga som berörs av internkontrollen? Finns 

exempel på hur resultatet av internkontrollen har bidragit till ökat lärande och effektivitet? 

Kontrollansvarig och utförare av kontrollmoment träffas under våren efter genomförd internkontroll. 

Synpunkter och analys förs därifrån vidare till ledningsteamet för BUF och kan föras ut i 

verksamheten. 

Informationen om och analysen av den genomförda internkontrollen ligger också till grund för 

ledningsteamets förslag om kommande års internkontrollplan som därefter beslutas av BUN. 
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Förändringar av rutinerna för hantering av frånvarostatistik är ett bra exempel på ökat lärande och 

effektivitet. 

4. Vilka utvecklingsområden ser nämnden av internkontrollen inför nästa år, dels rörande 

kontrollmoment avseende nämndens verksamhet, dels kontrollmoment avseende nämndens 

ekonomi? 

Från och med 2020 sköts internkontrollen inom ramen för den nya styrmodellen. 

Internkontrollmomenten kommer då att tas fram genom en översyn av den egenkontroll som 

genomförs på enhets- och verksamhetsnivå. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer att ta del av genomförd egenkontroll inom de olika 

perspektiven Verksamhet, Personal och arbetsmiljö och Ekonomi. 

Genom detta arbetssätt får internkontrollen en mer direkt koppling till faktiska risker så som de 

uppfattas i verksamheten. 

Internkontrollplan för 2020 beslutas av nämnden i december 2019. 

 

2.1.2. Resultat och måluppfyllelse 

1. Nämndens bedömning av hur verksamhetsmålen kommer nås under 2019? 

”Barn och elever i Lindesberg är nöjda med sin förskola och skola.” 

Mäts regelbundet genom olika typer av elev- och vårdnadshavarundersökningar. 

Nöjdheten med barn- och utbildningsnämndens verksamheter är generellt sett hög, framförallt 

bland vårdnadshavare i förskolan. För delåret 2019 var tre av fyra indikatorer mätta, samtliga gula 

och därmed inte helt i nivå med uppsatta målvärden. Målvärdet för dessa indikatorer är i samtliga 

fall 100%, vilket innebär att full måluppfyllelse i princip är omöjlig att uppnå. 

”Barn- och utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare.” 

Mäts genom olika typer av mått kring tillsvidareanställning, sjukfrånvaro och resultat i 

medarbetarenkäten. 

I samband med årsredovisningen 2018 var 4 av fem indikatorer gröna och därmed i nivå med 

uppsatta mål. 

”Barn- och utbildningsförvaltningen ger barn och elever möjlighet att delta i kulturverksamhet.” 

Mäts enbart genom måttet Andel deltagande barn i kultur i skolan och i förskolan (vissa årskurser 

erbjuds årligen), (andel av förskolebarn och elever i åk F-9). Resultatet för 2018 var 15% med ett 

uppsatt målvärde på 21%. 

Måttet är en mindre bra indikator på hur väl barn och elever ges möjlighet att delta i 

kulturverksamhet. 

”Eleverna i Lindesberg upplever att de är delaktiga i skolans verksamhet.” 

Mäts regelbundet genom av elevundersökningar kring delaktighet. Av två redovisade indikatorer 

för 2018 var en gul (82,6%) och en röd (68%). Målvärdet här är för båda indikatorerna 100% vilket 

innebär att full måluppfyllelse i princip är omöjlig att uppnå. 
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”Barn- och utbildningsförvaltningen har en hållbar ekologisk utveckling.” 

Mäts enbart genom måttet Koldioxidutsläpp för barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteresor 

(ton CO2). Resultatet för 2018 var 9,8 och målvärdet 9,4. 

Måttet är en mindre bra indikator på hur väl barn- och utbildningsförvaltningen har en hållbar 

ekologisk utveckling. 

”Barn och unga ges en bra och trygg start i livet.” 

Mäts framförallt genom olika typer av elevundersökningar genom frågor kring trivsel och trygghet. 

Samtliga indikatorer redovisades för 2018 med en uppmätt trivsel och trygghet kring 95–99 

procents måluppfyllelse. Eftersom målvärden i samtliga fall är satta till 100% redovisades måtten 

som gula. 

”Barn och elever i Lindesberg har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen 

försörjning.” 

Mäts genom indikatorer som redovisar uppnådda kunskapsmål. För delåret 2019 redovisas en 

indikator som röd (måluppfyllelse i åk 9) och en som gul (meritvärde i åk 9). 

 

2. Nämndens bedömning av hur budgeten och uppsatta mål för ekonomin kommer nås under 

2019? Nämndens bedömning av besparingsbetingen som föreligger? 

Delårsresultatet för januari-augusti 2019 inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 

uppgår till -5,1 Mnkr. (-0,8 %). 

Delårsresultat med -5,1 Mnkr förväntas öka och prognosen för helåret 2019 visar -14,0 Mnkr. 

Nämnden föreslår spara 7,0 mnkr under 2020. Effektiviseringar ska ske genom struktur-

förändringar inom verksamheten. Som exempel kan nämnas att mindre skolor och en förskola har 

stängt. Andra effektiviseringar är också aktuella. 

 

3. Nämndens analys av orsaker till det prognosticerade resultatet (både nådda och ej 

uppnådda mål)? 

De 4 främsta orsakerna till förändrad prognos, -14 mnkr, från vårterminen är: 

• Minskade intäkter från Migrationsverket 

• Ökade IT-kostnader 

• Gymnasieskolan har underskott på intäktssidan på sälj av huvudverksamhet 

• Förskolan har underskott på köp av huvudverksamhet 
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4. Beskrivning av de viktigaste åtgärderna som vidtagits under året för att nå måluppfyllelse? 

Arbetet med att stärka måluppfyllelsen har intensifierats. En omorganisation inom grundskolan har 

skett, numera finns verksamhetschef och biträdande verksamhetschef. Syftet med detta är bland 

annat att skapa tydlig organisation och tydliggöra att arbetet mot ökad måluppfyllelse är viktig. 

Vidare sker en fortbildning av samtliga chefer i att stärka ledarskapet, detta genom en särskild 

metod. Trygga och kunniga ledare skapar förutsättningar för ökad måluppfyllelse på våra enheter. 

Cheferna genomgår en ekonomiutbildning för att bättre kunna förstå och utveckla sin verksamhet. 

Förskolan arbetar med att utveckla samsynen på syfte och genomförande av överlämnande mellan 

förskola och skola. Vidare sker en utveckling i sättet att bedöma språkförståelse och språklig 

medvetenhet. Förskolan arbetar med att utveckla metoder för att stärka barn med annat 

modersmål. Ett annat utvecklingsområde handlar om att hitta nya vägar i att rekrytera förskollärare 

och vikarier. 

För grundskolans del handlar det om att hitta olika vägar till ökad måluppfyllelse. Att höja kvaliteten 

i undervisningen samt stärkt ledarskap i klassrummet är viktiga instrument. Vidare fortsätter arbetet 

med att utveckla nyanländas lärande. Satsningen "Skriva sig till lärande", en språkutvecklande 

metod där kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och lärare understödjs av 

digital teknik, fortsätter även 2019. Som en viktig del i utvecklingen finns även behov av förbättrad 

analys och resultatuppföljning kring elevernas resultat. 

I fokus för gymnasieskolan står arbetet för ökad måluppfyllelse och säkrad rekrytering av 

kompetent personal. Vidare behöver uppföljningen av och analys kring elevernas studieresultat 

förbättras. Det stärkta ledarskapet i klassrummet är även det något som verksamheten utvecklar 

under läsåret. 

Även elevhälsans insatser fokuserar på att bidra till ökad måluppfyllelse. Arbetet med att stärka 

elevers närvaro med hjälp av närvaroplanen kvarstår. Ett systematiskt arbete med kvalitetssäkring 

av arbetet i den medicinska delen av elevhälsan ska fortsätta. 

2.1.3. Övrigt 

Måluppfyllelse, kompetensförsörjning, lokaler och ekonomi är förvaltningens framtida utmaningar. 

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. 

2.1.4. Övriga noteringar från mötet med nämnden 

• Internkontrollen görs huvudsakligen under hösten. Ambition att ha kontrollerna mer 

utspridda under året framöver. Riskanalys görs årligen.  

• Ny styrmodell har beslutats av fullmäktige. Ska vara horisontell och tillitsbaserad. 

Nuvarande styrmodell är vertikal: KF tar inriktningsmål, som ger nämnderna i uppdrag att 

formulera mål. I nya styrmodellen har verksamheterna fått identifera sitt grunduppdrag, 

och det grunduppdraget mäts utifrån ett antal kvalitetsfaktorer som är viktiga för 

verksamheten. Egenkontroller på enhetsnivå ska göras och aggregeras till övergripande 

nivå och utmynnar i internkontrollplan. 

• Resultatet: jobbat hårt för att höja måluppfyllelsen inom skolan. Trygghet och trivsel 

uppvisar goda resultat. Skolresultat i årskurs 9 uppvisar däremot brister. Ungefär 70% är 

behöriga att söka in på gymnasieprogram. 

• Lärarförbundets ranking gav Lindesberg hög placering. Nästa steg, öka skolresultaten. 
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• Två chefer för grundskolan. Stärka cheferna och tydlighet i ledarskapet. Fokus på struktur 

och värme. Strukturen ska göra att eleverna känner igen sig. Viktigt att få genomslag i 

verkligheten, kontroller för att kontrollera att det som sagt också görs. Struktur och ordning 

och reda. Utmynnar i Lindesbergsmodell som börjar tillämpas fullt ut detta år. 

• Fokus på ökad närvaro. Har varit problem att eleverna inte är närvarande i tillräcklig 

utsträckning. Ny närvaroplan har tagits som innehåller en åtgärdstrappa för agerande och 

insatser för att få barnen till skolan. Ska krävas mindre frånvaro för att det ska komma en 

reaktion från skolan. 

• Antalet ”hemmasittare” med problematisk skolfrånvaro har ökat. Fokuserat på frågan för 

att betona allvaret i frånvaro, viktigt att signalera vikten av närvaro. 

• Uppföljning görs av kränkningar. Mätningar av trivsel indikerar god trivsel. 

• Kontrollmoment som kommer tillbaka i internkontrollplanen 2020 kommer inkludera 

frånvaro. 

• Angående kompetensförsörjningen: föreligger svårigheter att rekrytera lärare, särskilt inom 

vissa områden, t ex kemilärare. 

• Ekonomin, minskade intäkter från Migrationsverket efter att mottagandet har minskat 

antalet boendeplatser. Organisation har byggts upp under våren men fick sent besked 

under året om att boenden kommer att stänga i Storå, Vedevåg och Fellingsbro. Resurser 

hade fördelats för att ta omhand barnen, och kostnaderna finns, men intäkterna försvann. 

Resultatet har blivit att skolan haft för stor kostym. Det har varit svårt att planera utifrån de 

otydliga och sena beskeden från Migrationsverket.  

• Oväntade utgifterna pga Migrationsverket utgör cirka 2/3 av det prognosticerade resultatet 

på -14mkr. Ökade IT-kostnader utgör huvudsakligen licenskostnader, elever i årskurs 4-9 

samt gymnasiet erhåller datorer. 

• Åtgärder för budget i balans. Nämnden får månatligen redogöra inför KS om vilka åtgärder 

som vidtas för budget i balans. Effektiviseringskrav för nämnden fanns redan i ingången av 

2019. 

• Många elever åker till Örebro, bl a från Frövi, istället för att välja gymnasiet i Lindesberg. 

• Skolnedläggningarna: inkörningsproblem initialt. Har inte varit praktiska problem men 

reaktioner från befolkningen i Ramsberg. 
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2.2. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

I det följande redovisar vi ställda frågor till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, erhållna svar 

och kompletterande noteringar från mötet mellan revisorerna och nämnden. 

 

2.2.1. Intern kontroll 

1. Hur fungerar internkontrollen? Beskriv statusen av nämndens interna kontroll, bl a 

avseende beslutad internkontrollplan och genomförda kontroller 2019? Bifoga internkontrollplan 

och resultat av genomförda kontroller. 

Internkontrollen genomförs i enlighet med planering. Se bifogade handlingar. 

 

2. Vad har påvisats i den internkontroll som hittills har genomförts?  

I det stora hela har det inte påvisats några anmärkningsvärda avvikelser i internkontrollen med 

undantag av svårigheter i kompetensförsörjning. Det gäller framförallt miljöinspektörer i samband 

med en större omsättning av personal än normalt. 

 

3. På vilket sätt har resultatet av genomförd internkontroll analyserats, återkopplats och 

redovisats till de verksamheter och funktionsansvariga som berörs av internkontrollen? Finns 

exempel på hur resultatet av internkontrollen har bidragit till ökat lärande och effektivitet? 

Resultaten har redovisats och analyserats inom ramen för ledningsgruppens arbete, eftersom 

kontrollpunkterna i huvudsak rör ledningsgruppens arbete. 

 

4. Vilka utvecklingsområden ser nämnden av internkontrollen inför nästa år, dels rörande 

kontrollmoment avseende nämndens verksamhet, dels kontrollmoment avseende nämndens 

ekonomi? 

Lindesbergs kommun går in i en helt ny styrmodell 2020 och mycket kraft har lagts på att ta fram 

nämndens grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, indikatorer, utvecklingsmål etc. Inom ramen för detta 

arbete har det också tagits fram en riskvärderingsmodell för att ta fram en internkontrollplan för 

nämnden. I samarbete med nämndens ledamöter har förvaltningens tjänstepersoner i huvudsak 

arbetat med utvecklingsmål för nämndens arbete, men också redovisat vilka risker som nämnden 

behöver ta med i sin internkontrollplan för 2020. Beslut om detta fattas på nämndsammanträdet i 

december, medans allt underlag ska informeras på sammanträdet i november. Underlaget för 

nämndens utvecklingsområden arbetas fram i skrivande stund, men tas med till den 7 november. 
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2.2.2. Resultat och måluppfyllelse 

1. Nämndens bedömning av hur verksamhetsmålen kommer nås under 2019? 

Verksamhetsmålen bedöms nås under 2019 i enlighet med verksamhetsberättelsen jan – aug 

2019. 

 

2. Nämndens bedömning av hur budgeten och uppsatta mål för ekonomin kommer nås under 

2019? Nämndens bedömning av besparingsbetingen som föreligger? 

Nämnden bör göra ett 0-resultat på helåret, bortsett från BAB avseende Lindesbergs kommun, där 

bedömningen är att det görs ett underskott på 500 tkr. Nämnden verkar bli undantagna 

besparingar för 2020, men behöver förbereda för besparingar 2021-2023. Fokus nu ligger på att 

öka kostnadstäckningsgraden av nämndens verksamhet. 

 

3. Nämndens analys av orsaker till det prognosticerade resultatet (både nådda och ej 

uppnådda mål)? 

I stort har förvaltningen genomgått en stor personalomställning under 2018 och inledde 2019 med 

en stabil personalstyrka, med förstärkningar där det bedömts nödvändigt. Under senare del av 

2019 har dock en stor omsättning av miljöinspektörer skett och det har visat sig vara mycket 

svårrekryterat, här kommer man sannolikt missa verksamhetsmålen. 

 

4. Beskrivning av de viktigaste åtgärderna som vidtagits under året för att nå måluppfyllelse? 

Rekryteringsinsatser. 

 

2.2.3. Övrigt 

Kompetensförsörjning, digitalisering och samverkan. 

 

2.2.4. Övriga noteringar från mötet med nämnden 

• Ny förvaltningschef sedan årsskiftet 18/19. 

• Internkontrollplanen är genomförd förutom en kontrollpunkt (inköp av datorer följer 

ramavtal) 

• Bygglovshandläggare går numera lättare att rekrytera. Beror på att lägre inflöde av 

bygglov, avmattning på marknaden och inte lika hård konkurrens om personal. 

• Miljöinspektör är en personalkategori som är svår att rekrytera. Erfarenhetstapp: erfarna 

går i pension och nyanställda är ofta nyexaminerade. Miljötillsynen kommer behöva 

prioriteras. De med fast tillsynsavgift prioriteras och är under kontroll enligt uppgift. 

• Enskilda avlopp – saknas personell kapacitet för att genomföra. Inventeringstakt på 0,6%. 

Kommer ha svårt att nå målsättningarna när det gäller den tillsynen. 
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• Stadsarkitekt samt mark- och exploateringshandläggare är kritiska tjänster men där har 

rekryteringar lyckats. 

• Kostnadstäckningsgraden – nämnden fokuserar på att öka. Livsmedelskontrollen ska vara 

självfinansierad. 

• Tillståndsprövning för försäljning av tobak. Taxeförändringen har gått igenom i alla 

kommuner. 

• Digitalisering för att göra bygglovsprocessen smidigare. Digitaliseringsprojekt har startats, 

bl annat införande av e-arkiv. E-tjänster ska även implementeras. 

• Den nya styrmodellen på gång att införas med tillitsbaserad styrning. Styrningen börjar ute 

i verksamheten hos medarbetarna och bygger styrmodellen underifrån.  

• Riskvärdesanalys har gjorts, nämnden lämnat kommentarer, samt beslutar. Framöver, 

högre grad av involvering av nämnden. Internkontrollen blir delvis förändrad, kommer ha 

punkter om tillgänglighet, driftsäkerhet, kompetensförsörjning. 
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2.3. Socialnämnden 

I det följande redovisar vi ställda frågor till socialnämnden, erhållna svar och kompletterande 

noteringar från mötet mellan revisorerna och nämnden. 

 

2.3.1. Intern kontroll 

1. Hur fungerar internkontrollen? Beskriv statusen av nämndens interna kontroll, bl a 

avseende beslutad internkontrollplan och genomförda kontroller 2019? Bifoga internkontrollplan 

och resultat av genomförda kontroller. 

2. Vad har påvisats i den internkontroll som hittills har genomförts?  

3. På vilket sätt har resultatet av genomförd internkontroll analyserats, återkopplats och 

redovisats till de verksamheter och funktionsansvariga som berörs av internkontrollen? Finns 

exempel på hur resultatet av internkontrollen har bidragit till ökat lärande och effektivitet? 

4. Vilka utvecklingsområden ser nämnden av internkontrollen inför nästa år, dels rörande 

kontrollmoment avseende nämndens verksamhet, dels kontrollmoment avseende nämndens 

ekonomi? 

Nämnden hänvisar till befintlig dokumentation av internkontroll (plan och uppföljning). 

2.3.2. Resultat och måluppfyllelse 

1. Nämndens bedömning av hur verksamhetsmålen kommer nås under 2019? 

Vi gör bedömningen att målen kommer att nås eller delvis nås under 2019.  

 

2. Nämndens bedömning av hur budgeten och uppsatta mål för ekonomin kommer nås under 

2019? Nämndens bedömning av besparingsbetingen som föreligger? 

Nämnden har en budgetavvikelse på prognosen för 2019. Vid delårsbokslutet var avvikelsen 13,5 
mnkr. Men förvaltningen har aviserat att avvikelsen kommer bli lägre.  

 

3. Nämndens analys av orsaker till det prognosticerade resultatet (både nådda och ej 

uppnådda mål)? 

Försörjningsstöd, hemtjänst samt externa placeringar inom LSS är främsta orsakerna 

 

4. Beskrivning av de viktigaste åtgärderna som vidtagits under året för att nå måluppfyllelse? 

• Samverkans Försörjningsstöd och AME, fler ut i arbete 

• Samplanering inom Hemtjänsten  

• Gemensam TES planering, lika tänkt vid utplanering av insatser 
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2.3.3. Övrigt 

Viktigaste utmaningarna i närtid: Heltid som norm, att gå från en deltidsorganisation till en 
heltidsorganisation. 
 

2.3.4. Övriga noteringar från mötet med nämnden 

• Ny nämndsordförande, på heltid sedan drygt 2 månader. 

• Internkontrollen – merparten i IK-planen följs upp senare under året. 

• Den nya styrmodellen håller på att arbetas in. Eftersträvar involvering av medarbetarna i 

mycket högre grad och bygger på tillitsbaserad styrning. Verksamhetsmålen kommer att 

påverkas. 

• Nämnden aviserade redan i mars månad att de inte kommer att ha en budget i balans. I 

juni -15,5mkr i prognosen. I augusti nere på -13,3mkr. Till nämndens möte nästa vecka, -

5,9mkr i prognos, med förhoppning om att det kommer sjunka ytterligare till årets slut. 

• Stor post: försörjninggstödet är en stor kostnad och anledning till underskott. Intensivt 

arbete med arbetsmarknadsenheten (organisatoriskt under tillväxtutskottet) för att arbeta 

med individerna. KS har tagit beslut om insatsen ”resursjobb”. Utmaning när 

Arbetsförmedlingens uppdrag förändras. 

• Nämnden har arbetat med återsökning och arbetat med statsbidrag.  

• Funktionsstöd – placering på boende. Är kostsamma och gör att kostnaderna sticker iväg, 

då dygnskostnaden ofta är 2000-3000kr. 

• Utmaningar? 

o Heltidsresan – rätten till heltid. En ambition om heltid inom några 

verksamhetsområden. Ligger på 47%, vilket är för lågt. Strukturförändringar i 

scheman behövs även nattetid för att kunna göra heltidsresan.  

o Utbildar chefer i bemanningsekonomi för ökad förståelse för 

budgetkonsekvenser av olika beslut och schemaförändringars effekter. 

o Sjukfrånvaron ser bra ut, kring 5,6 procent.  

o Nära samarbete mellan SN och BoU. 
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2.4. Kommunstyrelsen 

I det följande redovisar vi ställda frågor till kommunstyrelsen, erhållna svar och kompletterande 

noteringar från mötet mellan revisorerna och nämnden. 

 

2.4.1. Intern kontroll 

1. Hur fungerar internkontrollen? Beskriv statusen av nämndens interna kontroll, bl a 

avseende beslutad internkontrollplan och genomförda kontroller 2019? Bifoga internkontrollplan 

och resultat av genomförda kontroller. 

Det sker en utveckling av internkontrollpunkter varje år som kopplas ihop med mål och verksamhet 

och arbetsmiljö. From år 2020 så inför Lindesbergs kommun en ny styrmodell som utgår från 

horisontell styrning och tillit. Internkontrollen kommer att utvecklas och förändras utifrån den nya 

styrmodellens. Den nya styrmodellen utgård från verksamheternas grunduppdrag och vilka 

kvalitetsfaktorer som är extra viktiga och kritiska för att klara av sitt grunduppdrag tas fram. Utifrån 

de kvalitetsfaktorer som tas fram skall alla chefer identifiera vilka risker som finns för att inte 

grunduppdraget och kvalitetsfaktorn inte kommer att uppnås som blir en egenkontroll. Sedan så 

kommer man på förvaltningsnivå titta på och göra en bedömning av vilka egenkontroller som 

behöver tas upp och bli internkontrollpunkter som skall beslutas av respektive nämnd. 

 

2. Vad har påvisats i den internkontroll som hittills har genomförts?  

Det har skett en kontroll per sista augusti på sex punkter av tjugosex.  De andra kontrollpunkterna 

följs upp på helåret.  

Fyra kontrollpunkter har ingen avvikelse, två punkter har en mindre avvikelse ingen punkt har en 

större avvikelse. 

 

3. På vilket sätt har resultatet av genomförd internkontroll analyserats, återkopplats och 

redovisats till de verksamheter och funktionsansvariga som berörs av internkontrollen? Finns 

exempel på hur resultatet av internkontrollen har bidragit till ökat lärande och effektivitet? 

Där det finns avvikelser så jobbar verksamheterna med detta under retarande del av året och 

framåt. 

 

4. Vilka utvecklingsområden ser nämnden av internkontrollen inför nästa år, dels rörande 

kontrollmoment avseende nämndens verksamhet, dels kontrollmoment avseende nämndens 

ekonomi? 

Det sker ständigt en utveckling , se svar i fråga 1 hur kommunen kommer att jobba med 

internkontrollen from 2020. 
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2.4.2. Resultat och måluppfyllelse 

1. Nämndens bedömning av hur verksamhetsmålen kommer nås under 2019? 

Det verksamhetsmål som det har gått att göra en bedömning och uppföljning på så kommer de att 

uppnås delvis eller helt. 

 

2. Nämndens bedömning av hur budgeten och uppsatta mål för ekonomin kommer nås under 

2019? Nämndens bedömning av besparingsbetingen som föreligger? 

För tillväxtförvaltningen totalt så är prognosen på helåret ett negativt resultat 0,9 Mnkr och det 

beror på att:  Kommunikation som innefattar kommunens färdtjänstkostnader redovisar en negativ 

avvikelse på 1,0 Mnkr. Orsak till detta har ett göra med ett nytt upphandlat avtal gällande 

Länstrafiken som trädde i kraft 1/7. Avtalet medförde ökade kostnader på grund av bland annat 

chartrade fordon. Även grundavgiften som kommuner betalar samtlig månad för färdtjänst har ökat 

med cirka 0,4 Mnkr/år. På grund av dessa faktorer är helårsprognosen -1,4 Mnkr. 

Gemensam/administration har en prognos med 0, 5 Mnkr för lönekostnader som inte förbrukats 

fullt ut på grund av föräldraledighet mm. 

Utbildning har en helårsprognos på -0,6 Mnkr där svenska för invandrare utgör mesta delen utav  

Arbetsmarknadsenhetens har en helårprognos på 1,0 Mnkr och det beror till största del på högre 

intäkter från arbetsförmedlingen gällande extra tjänster 

Kommunledningskontoret redovisar ett underskott i helårsprognos på 1 Mnkr. Den största 

avvikelsen har måltidsenheten med ett underskott på 2 Mnkr. Prognosen för måltid har förbättrats 

sedan i våras med 0,5 Mnkr. Orsaken till den förbättrade prognosen är att antalet tjänster har 

minskats och att livsmedelskostnaderna inte ökar i samma omfattning som tidigare. 

Personalenheten redovisar totalt ett överskott på 0,8 Mnkr. Överskottet beror bla på att kontot för 

facklig tid redovisar ett plus samt att enheten får tillbaka pengar för rehabiliteringskostnader. 

Företagshälsovården har nyttjats i större utsträckning istället för externa konsulter. 

Ekonomienheten redovisar ett överskott som till största delen beror på att projektet med e-handel 

redovisar ett överskott 2019. Projektet fortsätter under 2020 och då kommer projektet att belastas 

med mer kostnader. Politisk verksamhet visar ett underskott som beror på ökade 

sammanträdesarvoden. 

 

3. Nämndens analys av orsaker till det prognosticerade resultatet (både nådda och ej 

uppnådda mål)? 

4. Beskrivning av de viktigaste åtgärderna som vidtagits under året för att nå måluppfyllelse? 

2.4.3. Övrigt 

Utmaningar inför 2020: 

• Ekonomi 

• Digitalisering 

• Kompetensförsörjning 
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Åtgärder inför 2020: 

• Ny styrmodell ( utgår från Grunduppdraget, SKL:s tillitbaserad styrning) 

• Organisationsutredning för både politisk och förvaltningsmässig framtid. Pågår under 

2020, med analysfas under hösten 2019. 

 

2.4.4. Övriga noteringar från mötet med nämnden 

• Internkontrollen – utvecklas mot mjuka värden, inte bara fånga ekonomiska kontroller. 1 

januari 2020 – ny styrsystem på plats. Internkontrollen kommer i högre grad kopplas till 

grunduppdraget och verksamhetens funktion och mål. 

• Mätning tidigare för att kunna använda utfallet. Mer dialog för att kunna följa 

verksamheten, utifrån KS uppsiktsplikt och styrning. 

• Prio: resultaten i skolan, och näringslivsklimatet/arbetstillfällen i kommunen, och 

heltidsresan, att kunna leva på sin lön. 

• Uppföljningen kommer behöva utvecklas för att passa i nya styrmodellen. 

• Resultat och måluppfyllelse: minusresultat inom SN och BoU har prognos med 

minusresultat. Nämnderna har fått komma till KS för att berätta om hur de gör för att 

minska underskotten. Möten i ordförandegruppen månatligen, har pratat mycket om 

ansvaret som behöver tas.  

• Justering i budgetförslaget i december, för att ge nämnderna förutsättningar att klara 

uppdrag och budget. Två skolor har lagts ned. Inte sett fulla effekten av det ännu.  

• Samarbete med socialnämnden, höga försörjningsstödskostnader. Arbetsmarknads-

enheten, som ligger under tillväxtutskottet, behöver jobba närmare med försörjningsstödet. 

Kommande beslut i december om att inträtta ”resursjobb”. Ska avsätta ca 2mkr i budgeten 

för insatsen. Cirka 10 platser första året, och löpa två år. 20 platser totalt som ska rulla. 

Handlar om att komma igång, många som inte är vana att ha rutiner och som inte är i 

någon åtgärd. 

• Digitalisering viktigt, det kommer vara svårt att klara kompetensförsörjningen framöver. 

Behövs effektiviseringar för att klara välfärdsuppdraget. 

• Cirka 80 procent av kommunens budget finns inom barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden – det är där de ekonomiska utmaningarna finns. 

• Investeringsbudgeten – svårt att få genomförande i tänkt takt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på 

uppdrag av de förtroendevalda revisorerna enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 

projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
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PARTER 
 
Klagande 
1.   
 

 

 

 

 

 

 

 
  
Motpart 
Lindesbergs kommun 
711 80 Lindesberg 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Lindesbergs kommuns beslut 2019-06-10 i ärende nr S-2018-9:43, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Detaljplan för Rådhuskvarteret 5 m.fl. i Lindesbergs kommun 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

1. Mark- och miljödomstolen avvisar Bengt Davidsons överklagande. 

2. Mark- och miljödomstolen avslår övriga överklaganden. 

_____________ 
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BAKGRUND 

Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun beslutade den 10 juni 2019 att anta en 

ny detaljplan för Rådhuskvarteret 5 i Lindesberg. Beslutet har överklagats till mark- 

och miljödomstolen. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

 har 

yrkat att kommunens beslut att anta detaljplanen ska upphävas. Till stöd för sin 

talan har de fört fram i huvudsak följande. 

 

I den fördjupade översiktsplanen från 2014 påtalades att det finns få gröna ytor 

inom stadskärnan. Trots det planerar man att bygga hus som kommer att uppta en 

stor del av Rådhusparken. Husen är inte anpassade till den omkringliggande miljön 

och kommer att skymma stadshotellet, tingshuset och kyrkan som idag utgör en 

vacker del av stadsbilden.  

 

Lindesberg kommer att förlora en av sina sista gröna ytor. Det är allmänt känt 

vilken stor betydelse grönområden har för människors hälsa och välbefinnande. 

Betydelsen av grönområden kommer att öka i framtiden, särskilt eftersom 

Kristinavägen är tungt trafikerad. Om fler bostäder behövs centralt bör man titta på 

andra alternativ och låta parken vara en oas för boende i Lindesberg. 

 

Med hänsyn till det stora trafikflödet och parkeringsbehovet i området borde en 

trafik- och parkeringsutredning utföras. 

 

DOMSKÄL 

Rätt att överklaga 

Beslut att anta en detaljplan får enligt 13 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL, och 42 § förvaltningslagen (2017:900) överklagas av den som beslutet angår, 

om det har gått honom eller henne emot.  
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Enligt praxis anses beslut avseende detaljplaner angå ägare till de fastigheter som 

ligger inom planområdet eller som gränsar direkt till detta eller endast skiljs åt av en 

väg. Därutöver anses beslutet angå ägare till fastigheter och boende i nära 

grannskap, om de är särskilt berörda med hänsyn till arten och omfattningen av den 

aktuella åtgärden, natur- och trafikförhållandena på platsen m.m. (se t.ex. Mark- och 

miljööverdomstolens dom den 5 november 2015 i mål nr P 3455–15).  

 

Bengt Davidson varken äger någon fastighet eller bor i eller i anslutning till 

planområdet. Det har inte framkommit några omständigheter som innebär att han är 

särskilt berörd av beslutet på något annat sätt. Beslutet att anta detaljplanen angår 

därför inte Bengt Davidson på så sätt att han har rätt att överklaga det. Hans 

överklagande ska därför avvisas. 

 

Detaljplanen 

Rättsliga utgångspunkter 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten 

(se 1 kap. 2 § PBL). Det är alltså kommunen som, inom vida ramar, avgör hur 

bebyggelsemiljön ska utformas i kommunen.  

 

Den myndighet som prövar ett överklagande av ett beslut att anta, ändra eller 

upphäva en detaljplan ska endast pröva om det överklagade beslutet strider mot 

någon rättsregel på det sätt som klaganden har angett eller som framgår av 

omständigheterna (se 13 kap. 17 § PBL).  

 

Hänsyn ska vid planläggning tas till både allmänna och enskilda intressen (se 2 kap. 

1 § PBL). Planläggning ska syfta till att markområden används för det eller de 

ändamål den är mest lämpad för. Bestämmelserna om hushållning i 3 och 4 kap. 

miljöbalken ska tillämpas. (2 kap. 2 § PBL). Planläggning av markområden samt 

lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk får inte ske så att den 

avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på 

omgivningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande 

olägenhet på annat sätt (2 kap. 9 § PBL). Vid planläggning ska bebyggelse och 
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byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 

lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 

platsen och intresset av en god helhetsverkan (2 kap. 6 § PBL). De avvägningar som 

kommunen har gjort mellan olika samhällsintressen blir, om kommunen har hållit 

sig inom sitt handlingsutrymme, inte föremål för överprövning (se Mark- och 

miljööverdomstolens avgörande MÖD 2013:47 och jfr MÖD 2014:12).  

 

Mark- och miljödomstolens bedömning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel och kontor 

i Rådhuskvarterets östra del och därtill skapa en parkyta centralt i kvarteret. Vid 

tidpunkten för kommunens antagande av detaljplanen gällde en översiktsplan från 

2007, samt en fördjupad översiktsplan för Lindesbergs stad från 2014. En 

översiktsplan ska precisera och konkretisera de allmänna intressen som bör beaktas 

vid beslut om användning av markområden. En sådan plan är inte bindande och det 

finns inget krav på att en detaljplan måste vara förenlig med översiktsplanen. 

Kommunen har dock bedömt att detaljplanen inte strider mot gällande 

översiktsplan. Mark- och miljödomstolen finner inte skäl att göra någon annan 

bedömning.  

 

Vad avser klagandenas invändningar angående att parkområden försvinner 

konstaterar mark- och miljödomstolen att området redan tidigare varit planlagt för 

bebyggelse. Att området idag används som en allmän park utgör inte i sig något 

hinder mot den planerade bebyggelsen. Intresset av att bevara parkområdet måste 

vägas mot det intresse som planen syftar till att tillgodose. Mark- och 

miljödomstolen bedömer att kommunens avvägning i denna del ryms inom det 

utrymme som reglerna i PBL ger. 

 

När det kommer till det som förts fram avseende kulturmiljön konstaterar mark- och 

miljödomstolen att planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård enligt 

3 kap. 6 § miljöbalken. Enligt 11 kap. 10 § PBL ska länsstyrelsen överpröva 

kommunens beslut att anta en detaljplan bl.a. om det kan antas att beslutet innebär 

att ett riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken inte tillgodoses. Länsstyrelsen har 
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beslutat att antagandebeslutet inte ska överprövas enligt 11 kap. 10 § PBL. Detta 

innebär att länsstyrelsen funnit att bl.a. riksintresset avseende kulturmiljövården 

tillgodoses. Mark- och miljödomstolen delar länsstyrelsens bedömning att planen 

inte medför en sådan påverkan på riksintresset att den inte kan godtas. Domstolen 

anser även att det av handlingarna framgår att planförslaget har bearbetats för att 

tillgodose de kulturvärden som området har. Mark- och miljödomstolen finner att 

kommunen inte gått utöver det handlingsutrymme som kommunen har vad gäller 

anpassning till omgivningen och att det därför inte finns skäl att upphäva planen på 

grund av påverkan på befintlig kulturmiljö. 

 

Vad avser det klagandena har anfört angående att en trafik- och parkeringsutredning 

borde göras konstaterar mark- och miljödomstolen att det av handlingarna i målet 

framgår att trafik- och parkeringsförhållandena i området har beaktats vid 

framtagandet av planen, på ett i domstolens mening tillräckligt sätt. Domstolen 

anser att det inte finns skäl att upphäva planen med hänsyn till trafik- och 

parkeringsförhållandena.  

 

Det har inte heller i övrigt av framkommit att planen medför sådana olägenheter för 

omgivningen som kan ses som betydande i PBL:s mening.  

 

Sammanfattningsvis bedömer mark- och miljödomstolen att kommunen har 

handlagt planärendet på ett formellt riktigt sätt och hållit sig inom det 

handlingsutrymme som kommunen har vid detaljplaneläggning. Det finns därför 

inte skäl att upphäva beslutet. Överklagandena ska därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 26 mars 2020.  

 

Frida Camber  Maria Bergqvist 

_____________ 

I domstolens avgörande har tingsfiskalen Frida Camber, ordförande, och tekniska 

rådet Maria Bergqvist deltagit. Föredragande har varit beredningsjuristen Elin Thyr.  
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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LINDESBERGS KOMMUN  2020-02-27 
Revisorerna 

Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
 
 

Revisionsrapport ”Uppföljande granskning av näringslivsverksamheten” 
År 2015 genomförde revisorerna i Lindesberg en granskning av kommunens näringslivs-
verksamhet. Detta bland annat mot bakgrund av att mätningar och jämförelser av före-tags-
klimat visade på negativa resultat för kommunen. Granskningen som genomfördes år 2015 
påvisade brister rörande bemötandefrågor inom myndighetsutövning, handlägg-ningstider 
och kunskap om resultat och effekter av det då gällande utvecklingsprogrammet. Revisorerna 
lämnade ett antal rekommendationer för att komma till rätta med bristerna. 
 
Revisorernar har beslutat att genomföra en uppföljande granskning som syftar till att be-
döma om kommunstyrelsen säkerställt att revisorernas synpunkter till följd av genomförd 
granskning har hanterats av berörda nämnder. 
 
Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning 
har säkerställt att revisorernas synpunkter till följd av tidigare granskning har hanterats av 
berörda nämnder.  
 
Vi bedömer att näringslivsarbetet i kommunen fortsatt är i stort behov av utveckling. Därtill 
bedömer vi att det är otillfredsställande att kommunstyrelsen inte agerat i högre utsträckning 
med tanke på den tidigare granskningen från 2015 och den låga nivå i rankingen av det lokala 
företagsklimatet som Lindesbergs kommun haft i över 10 år. 
 
Vår rekommendation kvarstår att kommunstyrelsen bör skaffa sig tillräcklig kunskap om re-
sultat och effekter av kommunens genomförda insatser. Lindesbergs kommun har de senaste 
10 åren legat mycket lågt i Svenskt näringslivs ranking. Under hösten nådde kommunen den 
lägsta placeringen under denna period, som den kommun som enligt ran-kingen har näst 
sämst näringslivsklimat i landet. 
 
Bedömningarna i sin helhet har sammanfattats i en revisionsrapport som behandlats och 
godkänts av revisorerna vid sammanträdet 2020-02-27. 
 
Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till kommunstyrelsen med önskan om 
skriftligt svar senast 21 maj med kommentarer till granskningen om vilka åtgärder nämnden 
planerar att vidta. Svaret skall ställas till revisorerna samt PwC, Tobias Bjöörn, Box 885, 721 
23 Västerås. 
 
FÖR REVISORERNA 

 

Ulla-Britt Norgren 
Ordförande 
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Sammanfattning 

År 2015 genomförde revisorerna i Lindesberg en granskning av kommunens näringslivs-

verksamhet. Granskningen påvisade brister rörande bemötandefrågor inom myndighets-

utövning, handläggningstider och kunskap om resultat och effekter av det då gällande 

utvecklingsprogrammet. PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindes-

bergs kommun genomfört en uppföljning av granskningen som genomfördes år 2015. 

Den uppföljande granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att 

revisorernas synpunkter till följd av genomförd granskning har hanterats av berörda 

nämnder. 

Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning 

har säkerställt att revisorernas synpunkter till följd av tidigare granskning har hanterats av 

berörda nämnder. Vi bedömer att näringslivsarbetet i kommunen fortsatt är i stort behov 

av utveckling. Därtill bedömer vi att det är otillfredsställande att kommunstyrelsen inte 

agerat i högre utsträckning med tanke på den tidigare granskningen från 2015 och den 

låga nivå i rankingen av det lokala företagsklimatet som Lindesbergs kommun haft i över 

10 år. 

Vår rekommendation kvarstår att kommunstyrelsen bör skaffa sig tillräcklig kunskap om 

resultat och effekter av kommunens genomförda insatser. Lindesbergs kommun har de 

senaste 10 åren legat mycket lågt i Svenskt näringslivs ranking. Under hösten nådde 

kommunen den lägsta placeringen under denna period, som den kommun som enligt ran-

kingen har näst sämst näringslivsklimat i landet.  

Vår bedömning bygger på nedanstående iakttagelser: 

Vi bedömer att granskningen i huvudsak togs emot väl av kommunstyrelsen som delade 

den problembeskrivning som granskningen gav. När det gäller de konkreta rekommendat-

ioner som lämnades i granskningen noterar vi att förändringar i sättet att styra och följa 

upp verksamheten anfördes från kommunstyrelsens sida. Dessa förändringar, en över-

gång till Stratsys, menade styrelsen skulle motsvara rekommendationerna rörande över-

gripande strategidokument inom näringslivsområdet, samt skulle underlätta framtida upp-

följning och utvärdering av arbetet. Kommunstyrelsen fattade vidare ett beslut om upp-

drag för kommunchefen. Uppdraget att ta fram en övergripande strategi för kommunens 

näringslivsarbete har emellertid inte genomförts.  

I vår uppföljande granskning framkommer att åtgärder har vidtagits inom flertalet områden 

för att förbättra förutsättningarna för det lokala näringslivet, däribland justeringar av över-

siktsplanen, förbättrad kollektivtrafik, tillhandahållande av industritomter och ett utökat 

bostadsbyggande. Det framkommer dock att den externa kommunikationen samt uppfölj-

ningen och utvärderingen av de enskilda insatserna behöver förbättras.  
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

När revisionens rapporter överlämnas påtalas bland annat behov av åtgärder och reviso-

rerna önskar svar på granskningsrapporten. En viktig del i revisorernas arbete är att följa 

upp granskningar som tidigare genomförts.  

År 2015 genomförde revisorerna i Lindesberg en granskning av kommunens näringslivs-

verksamhet. Detta bland annat mot bakgrund av att mätningar och jämförelser av före-

tagsklimat visade på negativa resultat för kommunen. Granskningen som genomfördes år 

2015 påvisade brister rörande bemötandefrågor inom myndighetsutövning, handlägg-

ningstider och kunskap om resultat och effekter av det då gällande utvecklingsprogram-

met. Revisorerna lämnade ett antal rekommendationer för att komma till rätta med bris-

terna.  

I den senaste rankingen av företagsklimat i landets kommuner placerade sig Lindesbergs 

kommun på plats 289 av 290 kommuner, vilket aktualiserar behovet av att dels följa upp 

2015 års granskning, dels få en beskrivning av näringslivsverksamhetens nuläge.  

I relation till ovanstående har revisorerna utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys beslutat 

att genomföra en uppföljande granskning av kommunens näringslivsverksamhet. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att revisorernas syn-

punkter till följd av genomförd granskning har hanterats av berörda nämnder. 

För att besvara syftet ingår följande delar i granskningen: 

• Hur togs granskningens resultat/synpunkter emot av kommunstyrelsen? 

• Har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som identifierades i ti-

digare granskning? 

• Vilka orsaker finns till att beslutade åtgärder eventuellt inte har vidtagits? 

• Hur fungerar kommunens näringslivsverksamhet 2019? 

1.3. Revisionskriterier 

Följande revisionskriterier (bedömningsgrunder) utgör grunden för revisionens analyser, 

slutsatser och bedömningar: 

• Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 

• Tidigare granskning av näringslivsarbetet (2015) 

• Kommunens styrdokument 
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1.4. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till att omfatta uppföljning av granskningen av näringslivsverk-

samheten som genomfördes 2015. Kommunstyrelsen är granskningens revisionsobjekt. 

En beskrivning av hur näringslivsarbetet bedrivs idag ingår också i granskningen. 

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom intervjuer, analys av missivsvar, dokumentstudier 

(se bilaga 1 för fullständig dokumentförteckning) samt fördjupning avseende kommunens 

rankingresultat i mätningar av företagsklimat.  

Följande funktioner har intervjuats: 

• Kommunstyrelsens ordförande 

• Kommunstyrelsens vice ordförande 

• Förvaltningschef, tillväxtförvaltningen 

• Näringslivschef, näringslivsenheten, tillväxtförvaltningen 

• Näringslivsutvecklare, näringslivsenheten, tillväxtförvaltningen 

Rapporten har kvalitetssäkrats enligt PwC:s rutiner för kvalitetssäkring och ett utkast av 

rapporten har överlämnats för saklighetskontroll till de som har ingått i granskningen.   
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 Organisation 
I reglementet för kommunstyrelsen, som gäller sedan den första januari 2015, framgår att 

det i styrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bland annat mark- och bo-

stadspolitiken, tillse att en tillfredställande markberedskap upprätthålls samt att bostads-

försörjningen och samhällsbyggandet främjas. I styrelsens uppdrag ingår även att leda 

och samordna utvecklingen av brukarinflytande. 

Kommunstyrelsen har två utskott, utskottet för stöd och strategi samt tillväxtutskottet. Till-

växtutskottet, vars ordförande är kommunstyrelsens ordförande, ansvarar för vuxenut-

bildning, arbetsmarknad, kommunala kultur- och fritidsverksamheten, näringslivsutveckl-

ing och turism. Utskottet ansvarar även för bland annat konsumentrådgivning, lands-

bygdsutveckling, mark och exploatering samt infrastruktur. Kommunstyrelsen har även 

delegerat beslut utifrån sitt ansvar som arbetslöshetsnämnd till tillväxtutskottet.   

Kopplad till kommunstyrelsens tillväxtutskott finns kommunstyrelseberedningen för lokal 

utveckling. Syftet är enligt arbetsordningen, antagen 2015-02-01, att arbeta för ökad sam-

verkan med näringsliv, ideella organisationer och offentlig sektor för den loka utveckling 

och därmed uppnå synergieffekter mellan kommunens utvecklingsstrategi, lokala utveckl-

ingsplaner och olika stödformer för landsbygden. Även ärenden som är kopplade till de 

medel som finns för landsbygdsutveckling bereds. 

Tillväxtförvaltningen 

Det är tillväxtförvaltningen som utför de beslut/uppdrag som tillväxtutskottet har fattat. 

Tillväxtförvaltningen består av fyra enheter: kulturenheten, arbetsmarknadsenheten, vux-

enutbildningen och näringslivsenheten.  

Näringslivsenheten ansvarar för frågor rörande näringslivsutveckling, turism, konsument-

rådgivning, föreningsbidrag, landsbygdsutveckling, mark och exploatering samt infrastruk-

tur. 
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 Granskningsresultat 
3.1. Tidigare granskning 

Hur togs granskningens resultat/synpunkter emot av kommunstyrelsen? 

3.1.1. Iakttagelser 

Granskningen av kommunens näringslivsarbete som genomfördes 2015 visade på brister 

avseende bemötandefrågor inom myndighetsutövning och handläggningstider samt bris-

tande kunskap om resultat och effekter av det då gällande utvecklingsprogrammet. I sitt 

missiv, daterat 2015-10-14, efterfrågade revisorerna svar från kommunstyrelsen om vilka 

åtgärder styrelsen planerat att vidta med anledning av de identifierade bristerna. I missi-

vet uppmanades kommunstyrelsen även att uppdra åt tillväxtutskottet att låta genomföra 

en utvärdering av det utvecklingsprogram som utgjort stommen i de senaste årens nä-

ringslivsarbete samt att ta fram en strategi eller handlingsplan för kommande års arbete. 

Av kommunstyrelsens yttrande, daterat 2015-12-15, framgår att granskningen beskriver 

kommunens näringslivsarbete och företagsklimat på ett bra och rättvisande sätt. Vidare 

framhålls att det skett en strategisk utveckling av kommunens uppföljningsprocess av mål 

och indikatorer sedan de styrdokument som analyserades i granskningen togs fram. Det 

framhålls att implementeringen av Stratsys anses ersätta utvecklingsprogrammet som 

tjänat ut sin roll varför näringslivsenheten rekommenderar kommunstyrelsen att avveckla 

det vid utgången av 2015. Genom Stratsys redovisas information om verksamhet, 

måluppfyllelse och effekter två gånger per år varpå näringslivsenheten anser att någon 

särskild uppföljning av utvecklingsprogrammet inte är nödvändig. 

I samband med att yttrandet antogs beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt kommun-

chefen att arbeta fram en övergripande strategi för kommunens näringslivsarbete, som 

ska gälla från 2017. 

3.2. Hantering av identifierade brister 

Har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som identifierades i tidigare 
granskning? 

Vilka orsaker finns till att beslutade åtgärder eventuellt inte har vidtagits? 

3.2.1. Iakttagelser 

I intervju med kommunstyrelsens presidium samt företrädare för tillväxtförvaltningen 

framkommer att kommunstyrelsens beslut att låta ta fram en övergripande näringslivsstra-

tegi inte har genomförts. Näringslivsarbetet har istället utgått från kommunfullmäktiges 

”Utvecklingsstrategi vision 2025” och kommunens ”Besöksplan”. Vidare framkommer att 

chefspositionen inom näringslivsenheten har varit vakant under en längre period vilket 

enligt respondenterna har påverkat kommunens näringslivsarbete negativt. Det framhålls 

även att styr- och ledningssystemet Stratsys var relativt nytt i kommunen och inte funge-

rade ändamålsenligt vid tidpunkten för granskningen. Sedan dess har kommunens styr-

modell reviderats vid två tillfällen, dels i september 2017 och dels i februari 2019 då 

kommunfullmäktige beslutade om den nuvarande styrmodellen. Det beslutades att den 
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nya styrmodellen skulle införas successivt under 2019 och börja gälla fullt ut från och med 

2020. 

I dokumentet ”Styrmodell för ledning och styrning”, som beskriver den nya styrmodellen, 

anges att styrning och ledning inom kommunen ska baseras på tillit och inte leda till 

ökade krav på detaljerad planering och uppföljning av verksamheterna. Planering och 

uppföljning av mer operativ karaktär ska hanteras inom verksamheten utan krav på 

dokumentation. Det framgår att det övergripande syftet med den nya styrmodellen är att 

visa en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av 

kommunen och dess verksamheter. I samband med implementeringen av den nya styr-

modellen har kommunen genomfört ett arbete med att ta fram nya fullmäktigemål samt 

nya nämndmål som ska gälla från och med 2020 då kommunens utvecklingsstrategi 

sträcker sig till och med 2019.  

I intervju med kommunstyrelsens presidium framkommer att åtgärder vidtagits inom olika 

områden för att förbättra förutsättningarna för det lokala näringslivet, däribland justeringar 

av översiktsplanen, förbättrad kollektivtrafik, tillhandahållande av industritomter och ett 

utökat bostadsbyggande. Vidare framkommer att kommunstyrelsen sedan 2015 har ut-

vecklat olika former av dialogmöten där de möter företagare och diskuterar utvecklingen i 

Lindesberg. Det uppges även att handläggningstiden avseende bygglov har förkortats, 

men att verksamheten fortfarande har utmaningar vad gäller hög personalomsättning vil-

ket över tid påverkar både handläggningstiden och servicen negativt.  

3.3. Kommunens nuvarande näringslivsarbete 

Hur fungerar kommunens näringslivsverksamhet 2019? 

3.3.1. Iakttagelser 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2016 om en ny Vision 2025, Utvecklingsstrategi 

2017–2019, där kommunens långsiktiga inriktning anges: "Lindesbergs kommun ska ge-

nom nydanande insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara det naturliga valet för 

näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen. Lindesberg - 

Bergslagens själ". Kommunfullmäktige har i utvecklingsstrategin 2017-2019 antagit tio 

inriktningsmål som syftar till att förverkliga visionen. Inriktningsmålen är fördelade till 

nämnderna som bryter ned målen till nämndmål. Verksamheterna inom nämndens för-

valtning bryter vid behov ner nämndernas mål till verksamhetsmål och kopplar aktiviteter 

till målen. Kopplat till aktiviteterna anges målvärden för att kunna bedöma måluppfyllel-

sen.  

Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål har kommunstyrelsen antagit 13 nämndmål för 

tillväxt 2019. Av dokumentet ”Nämndernas Mål och budget 2019 Vp 2020-2021” framgår 

bland annat följande mål för tillväxt som har en koppling till näringslivsarbetet:  

• Medborgarna upplever ett gott bemötande, tydlighet och tillgänglighet i kontakter 

med Tillväxtförvaltningens verksamheter. 

• Tillväxtförvaltningen verkar för att skapa mötesplatser för näringslivet i Lindes-

bergs kommun. 
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• Tillväxtförvaltningen verkar för att erbjuda våra besökare en innehållsrik vistelse i 

Lindesbergs kommun 

• Tillväxtförvaltningen verkar för en attraktiv livsmiljö där kommuninvånarna är del-

aktiga och kan påverka sitt närsamhälle i form av lokalutveckling. 

• Tillväxtförvaltningen erbjuder yrkesutbildningar utifrån arbetsmarknadens behov. 

Till varje mål finns en eller flera indikatorer angivna, exempelvis antal nystartade företag 

per 1000 invånare och företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking. För flertalet indi-

katorerna saknas angivna målvärden.  

I ”Nämndernas verksamhetsberättelse januari till augusti 2019” framkommer att kommu-

nens e-tjänsteportal lanserade i juni 2019. Arbetet uppges ha varit omfattande men 

syftar till att i ett längre perspektiv skapa större möjligheter för kommunens medbor-

gare och förhoppningsvis förkorta vissa handläggningstider. Vidare framkommer att 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har en ny tydligare prioritering av bygglovsären-

den vilket har resulterat i aningen längre handläggningstider på bygglov, men att hand-

läggningstiden fortsatt är låg (4,8 veckor) och bättre än målvärdet (5 veckor). Det framgår 

också att Samhällsbyggnad Bergslagen har ett gemensamt servicecenter för att öka till-

gängligheten för kunderna, men att samarbetet mellan förbund och förvaltning behöver 

utvecklas och förbättras. Av verksamhetsberättelsen framgår också att nämndens mål för 

kundnöjdhet inte nås. Som utvecklingsåtgärder anges bland annat ökad tillgänglighet, 

bättre information och ökat kundfokus. 

Vidare framkommer att tillväxtförvaltningen under det första halvåret av 2019 har präg-

lats av förändringsarbete. Det anges att enheterna, precis som de andra verksamheterna 

i kommunen, har arbetat med att definiera sina grunduppdrag utifrån den nya styrmo-

dellen. Det anges även att samarbetet mellan förvaltningen och samhällsbyggnads-

nämnden Bergslagen måste fortsätta att utvecklas för att kunna vara en kommun med 

ett gott näringslivsklimat. Majoriteten av målen för tillväxt följs upp per helår och därför 

framgår inget utfall för målen efter det första halvåret i verksamhetsberättelsen. 

I intervju beskrivs näringslivsenheten ha sett över sin verksamhet och bland annat kartlagt 

samtliga pågående projekt, men saknar för tillfället en verksamhetsplan för 2020. Vidare 

framkommer att samverkan mellan näringslivsenheten och övriga verksamheter som ar-

betar med myndighetsutövning har förbättrats. Numera genomförs delar av arbetet i pro-

jektform kring gemensamma utmaningar vilket ska bidra till ett bättre samarbete mellan 

olika professioner. Som exempel nämns att det har utvecklats en ny mötesstruktur kring 

mark- och exploateringsfrågor. Det framhålls också att det pågår ett arbete för att skapa 

”en väg in” i kommunen vilket ska underlätta för enskilda arbetstagare och företag. Därut-

över uttrycks ett stort behov av att renodla uppdraget och de uppgifterna som åligger nä-

ringslivsenheten. Detta för att skapa en mer effektivt näringslivsutveckling och förbättra 

relationerna mellan näringslivsenheten och andra förvaltningar i kommunen. 

I intervju framhålls även att kommunen har flertalet goda samarbeten med det lokala nä-

ringslivet sedan flera år tillbaka. Som exempel nämns att en ny industriteknisk vuxenut-

bildning har startat upp på grund av ett mångårigt samarbete inom ramen för vuxenutbild-
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ningens Kompetensråd. Samtidigt framhålls att samverkan med det lokala näringslivet 

behöver förbättras ytterligare och att näringslivsenheten arbetar aktivt med detta. Som 

exempel nämns att man har etablerat fyra specifika mötesplatser (servicepunkter) på 

olika orter i kommunen för att få ett tätare samarbete mellan kommunen och olika aktörer. 

Näringslivsenheten sänder även ut ett nyhetsbrev per mail till företag, politiker och tjäns-

temän som är intresserade av kommunens näringslivsarbete.  

I intervju med kommunstyrelsens presidium framkommer att uppföljningen och utvärde-

ringen av de enskilda insatserna som genomförs kan förstärkas för att säkerställa att 

kommunen gör rätt saker. Det framhålls också att kommunen måste förbättra sitt externa 

kommunikationsarbete och påvisa vilka insatser som görs för att förbättra det lokala före-

tagsklimatet.  

Sveriges kommuner och regioners servicemätning Insikt1 

I SRK:s undersökning som genomfördes 20182 deltog sammanlagt 171 kommuner. I den 

samlade NKI-mätningen för samtliga myndighetsområden var det genomsnittliga resulta-

tet i landet 72. Lindesbergs kommun fick ett resultat på 70 och därmed hamnade på plats 

127 av de 171 kommuner som deltog i hela landet. Resultatet är fyra poäng bättre än 

2017 men något sämre än resultatet 2015 (73 poäng) och 2016 (72 poäng), vilket ses i 

diagrammet nedan som visar kommunens utveckling över tid. Diagrammet visar även att 

bygglov är det myndighetsområde där kommunen fått lägst poäng de senaste fem åren. 

Diagram 1: Nöjd-kund-index, 2014-20183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Insikt är Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) servicemätning av kommuners myndighetsutövning och är tänkt att 

fungera som ett verktyg för kommuner i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. SKR genomför undersökningen 

med hjälp av enkäter som enkäter som skickas till kunder (företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat myn-

dighetsärende med kommunen under mätåret. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen Nöjd-Kund-Index och 

värderar resultaten på en skala mellan 0 till 100, där 0 är det lägsta värdet och 100 är det högsta värdet. I undersökningen 

ingår myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Under-

sökningen utgår från följande faktorer: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 

2 Resultaten för 2019 års mätning kommer att offentliggöras den 22 april 2020. 
3 Summan 0 i diagrammet innebär att det saknas ett värde för det specifika året. För myndighetsområdet ”serveringstill-
stånd” saknas värden för samtliga år och området är därför exkluderat från diagrammet.  
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Svenskt Näringslivs företagsranking4 

I 2019 års ranking hamnade Lindesbergs kommun på plats 289 av 290 kommuner, vilket 

innebär att kommunen tappade 20 placeringar jämfört med 2017. Den kommun som 

hamnar högst på rankingen av kommunerna i Region Örebro län är Lekebergs kommun 

som hamnar på plats 21. I tabellen nedan ses kommunens utveckling i Svenskt Närings-

livs ranking över tio år.  

Tabell 1: Resultat för Lindesbergs kommun, lokalt företagsklimat, 2009-2019 

Årtal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Resultat 
 

269 

 

264 

 

274 

 

278 

 

279 

 

279 

 

260 

 

225 

 

238 

 

269 

 

289 

Vartannat år innefattar undersökningen även förtroendevalda politikers attityder till före-

tagsklimatet. Resultatet från 2019 års enkät visar att åsikterna om Lindesbergs företags-

klimat skiljer sig åt mellan företagarna och politikerna (se bild 2 i bilaga 2). Företagarna 

ger Lindesbergs kommun ett sammanfattande betyg på 2,76, på en skala mellan 1-6 där 

6 är bäst, medan politikerna ger kommunen det sammanfattande betyget 4,14.  

En nedbrytning av enkätresultatet från 2019 visar att kommunen har försämrat sina posit-

ioner inom samtliga enkätområden. De områden som har försämrats mest är skolans atti-

tyder till företagande, sammanfattande omdöme, kommunpolitikernas attityder till företa-

gande, konkurrens från kommunen samt vägnät, tåg- och flyg (se bild 3 i bilaga 2). Vidare 

framgår att kommunen har förbättrat sin placering i två av sex delrankingar som baseras 

på statistik från SCB och UC (se bild 4 i bilaga 2). De förbättrade faktorerna är entrepre-

nader5 och kommunalskatt6.  

I intervju framkommer att näringslivschefen har redogjort för rankingresultaten från både 

Svenskt Näringsliv och SKR i olika sammanhang, däribland fördrag för kommunstyrelsen, 

tillväxtutskottet, handelskammaren Bergslagen samt branschrådet för tillverkande industri. 

Efter redogörelsen beslutade kommunstyrelsen att införa information om kommunens 

näringslivsarbete som en stående informationspunkt på styrelsens möten samt att politi-

kerna ska genomgå en utbildning som handlar om vad det innebär att vara en företags-

vänlig kommun.  

 

 

 

4 Svenskt Näringsliv sammanställer sedan 2001 en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med 

rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. Enkäten innehåller frågor inom nio 

områden, däribland attityder till företagande, kommunens dialog och information, kommunens myndighetsutövning samt 

kompetensförsörjning och infrastruktur. 2019 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 30 627 företagare. I 

den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från Sveriges statistiska centralbyrå (SCB) och 

UC.  

5 Entreprenader visar andelen av den kommunala verksamheten som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser i 
förhållande till den totala kostnaden för kommunens verksamhet. Genom att kommuner köper varor och tjänster av företa-
gen undviks osund konkurrens från kommunen och näringslivet stärks. 

6 Den skattesats som används i Svenskt Näringslivs ranking är kommunal- och landstingsskatt. 
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Sammanfattande bedömning 
Denna uppföljande granskning syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att 

revisorernas synpunkter till följd av genomförd granskning har hanterats av berörda 

nämnder, utifrån nedanstående: 

• Hur togs granskningens resultat/synpunkter emot av kommunstyrelsen? 

• Har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som identifierades i 

tidigare granskning? 

• Vilka orsaker finns till att beslutade åtgärder eventuellt inte har vidtagits? 

• Hur fungerar kommunens näringslivsverksamhet 2019? 

Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning 

har säkerställt att revisorernas synpunkter till följd av tidigare granskning har hanterats av 

berörda nämnder. Vi bedömer att näringslivsarbetet i kommunen fortsatt är i stort behov 

av utveckling. Därtill bedömer vi att det är otillfredsställande att kommunstyrelsen inte 

agerat i högre utsträckning med tanke på den tidigare granskningen från 2015 och den 

låga nivå i rankingen av det lokala företagsklimatet som Lindesbergs kommun haft i över 

10 år. 

Vår rekommendation kvarstår att kommunstyrelsen bör skaffa sig tillräcklig kunskap om 

resultat och effekter av kommunens genomförda insatser kvarstår. Lindesbergs kommun 

har de senaste 10 åren legat mycket lågt i Svenskt näringslivs ranking. Under hösten 

nådde kommunen den lägsta placeringen under denna period, som den kommun som 

enligt rankingen har näst sämst näringslivsklimat i landet.  

Vår bedömning bygger på nedanstående iakttagelser: 

Vi bedömer att granskningen i huvudsak togs emot väl av kommunstyrelsen som delade 

den problembeskrivning som granskningen gav. När det gäller de konkreta rekommendat-

ioner som lämnades i granskningen noterar vi att förändringar i sättet att styra och följa 

upp verksamheten anfördes från kommunstyrelsens sida. Dessa förändringar, en över-

gång till Stratsys, menade styrelsen skulle motsvara rekommendationerna rörande över-

gripande strategidokument inom näringslivsområdet, samt skulle underlätta framtida upp-

följning och utvärdering av arbetet. Kommunstyrelsen fattade vidare ett beslut om upp-

drag för kommunchefen. Uppdraget att ta fram en övergripande strategi för kommunens 

näringslivsarbete har inte genomförts.  

I granskningen framkommer att åtgärder har vidtagits inom flertalet områden för att för-

bättra förutsättningarna för det lokala näringslivet, däribland justeringar av översiktspla-

nen, förbättrad kollektivtrafik, tillhandahållande av industritomter och ett utökat bostads-

byggande. Det framkommer dock att den externa kommunikationen samt uppföljningen 

och utvärderingen av de enskilda insatserna behöver förbättras.  
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Bilaga 1 – Dokumentförteckning 
 

Arbetsordning för kommunstyrelsens beredning för lokal utveckling, antagen av KS § 

26/2015. Gäller från och med 2015-02-01. 

Besöksplan Lindesberg, fastställt av kommunstyrelsen 2016-11-29 § 219/2016, gäller till 

och med 2020-12-31. 

Delårsrapport januari-augusti 2019. Dnr: KS 2019-267-10. 

Kommunstyrelsens reglemente, antaget av KF § 236/2014 och gäller från och med 2015-

01-01. 

Lokalt företagsklimat, ranking 2019, Svenskt Näringsliv, september 2019. 

Nämndernas mål och budget 2019 Vp 2020-2021 Tillväxt. Dnr: KS 2018/148-11. 

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-augusti 2019 tillväxtförvaltningen. Dnr: KS 

2019-267-6. 

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-augusti 2019. Dnr: KS 2019-267-9. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 25 februari 2019, §1/19 Dnr: KS 

2017/335, Styrmodell för ledning och styrning. 

Revisionsrapport, Granskning av näringslivsverksamheten, Lindesbergs kommun 2015. 

Styrmodell för ledning och styrning, fastställt av kommunfullmäktige 2019-01-28, doku-

mentet gäller till och med 2024. 

Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2017-2019, Version 2016-04-27, Fastställt av: Kom-

munfullmäktige KF § 74 2016-05-24, gäller till och med 2019. 

Verksamhetsplan 2020 Tillväxt, Dnr: KS 2019-138-29. 

Öppna jämförelse företagsklimat (insikt), SKR 2018. 
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Bilaga 2 – Svenskt Näringslivs 
företagsranking 2019 
 

Bild 1: Sammanfattande omdöme av företagsklimatet 2002-2019, Sverige kontra Lindesbergs kommun (skala 

1-6 där 6 är bäst) 

 

Bild 2: Sammanfattande omdöme av företagsklimatet, Lindesbergs kommun 2002-2019, företagare kontra 

politiker (skala 1-6 där 6 är bäst) 
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Bild 3: Ranking enkätsvaren, Lindesbergs kommun 2002-2019 med fokus 2019 

 

Bild 4: Ranking statistik från SCB och UC, Lindesbergs kommun 2002-2019 
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2020-02-27 

 

 

 

 

  

Tobias Bjöörn, uppdragsledare  Henrik Fagerlind, projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på upp-

drag av revisorerna i Lindesbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av pro-

jektplan från den 21 oktober 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av 

och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 
 

Interpellation från Lillemor Bodman (M) till Linda Svahn (S) om 

integrationsarbete i skolorna 

 
Förslag till beslut 

 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande, Linda Svahn (S).  
 
 

 
 
 
 
Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
 

 
 
Bilagor: 

Interpellation 
 



INTERPELLATION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

2020-02-24

Interpellationen ställs tIll Linda Svahn ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

HUR SER INTEGRATIONSARBETET UT I LINDESBERGS SKOLFORMER?

Integration är en av vår tids största utmaningar med tanke på alla människor som kommit från
andra länder till vårt land de senaste åren.

Att vi i detta läge ska arbeta med integration i våra olika skolformer i Lindesbergs kommun tycker
Moderaterna och många med oss.

Vi undrar nu hur integrationsarbetet ser ut på våra skolor och vi vill ha konkreta svar och gärna
exempel på olika sätt att arbeta och vi vill veta vad som görs i nuläget.

Moderaterna kräver nu svar på följande frågor av de styrande i Lindesbergs kommun:

1. Hur arbetar Lindesbergs olika skolformer konkret med integration?

2. Hur utvärderas integrationsarbetet?

3. Finns det en gemensam integrationsplan för skolorna eller skapas ”egna” planer på olika
skolor?

Moderaterna i Lindesberg

2020-02-07

Lillemor Bodman
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