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Kallelse till Kommunstyrelsen 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunstyrelsen, Tisdag den 20 
december 2022, kl 09:00. Näset 

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

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller 
rakvatten! 

Bengt Storbacka Ebba Jansson 

Ordförande Sekreterare 

Ledamöter Ersättare 

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

Kristine Andersson (S) Joacim Hermansson (S) 

John Omoomian (S) Nafih Mawlod (S) 

Jonas Bernström (S) Elin Axelsson (S) 

Tommy Kragh (S) Sofié Krantz (S) 

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

Mathz Eriksson (C) Magnus Storm (C) 

Ulf Axelsson (V) Fredrik Sundén Vessling (V) 

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

Lillemor Bodman (M) Göran Gustavsson (M) 

Markus Lundin (KD) Conny Ärlerud (M) 

Nils Detlofsson (L) Inger Griberg (MP) 

Fredrik Rosenbecker (SD) Vakant 

Jari Mehtäläinen (SD) Tommy Lönnström (SD) 

Tom Persson (SD) Björn Larsson (-) 

  
  



 Kommunstyrelsen 2022-12-20 - KS 2021/312-39 Kallelse Kommunstyrelsen 2022-12-20 : Kallelse Kommunstyrelsen 2022-12-20

2(3) 

 

Föredragningslista 

Nr. Ärende Dnr 

 Val av justerare   

 Beslutsärenden   

1. Kommundirektören informerar  

2. Riktlinje för beviljande av ledighet utöver lag och avtal KS 2022/295 

3. Uppdatering av Instruktion och uppdragsbeskrivning för 
kommundirektör 

KS 2022/263 

4. Kompetensutveckling - språkombud KS 2022/265 

5. Månadsuppföljning oktober 2022 KS 2022/69 

6. Mål och budget 2023 Vp 2024-2025, 
Kommunstyrelseförvaltningen 

KS 2021/227 

7. Uppsiktsplikt för överförmyndarnämnden KS 2022/200 

8. Handlingsplan suicid norra Örebro län 2022-2025 KS 2022/268 

9. Kommunövergripande strategi för ett stärkt 

föräldraskapsstöd i Lindesbergs kommun 

KS 2022/73 

10. Hemställan om kommunalt vatten och avlopp i 
Fanthyttan, Lindesbergs kommun 

KS 2021/263 

11. Internkontrollplan för kommunstyrelseförvaltningen 
2023 

KS 2022/257 
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12. Årshjul för planering och uppföljning och för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2023 

KS 2022/279 

13. Utökat verksamhetsbidrag för Hopajola 2023 KS 2022/271 

14. Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta 
Andergard (KD) om alla elevers rätt till likvärdig 
medicinsk elevhälsa 

KS 2019/197 

15. Revidering av kommunstyrelsens reglemente KS 2022/284 

16. Firmatecknare - Bemyndigande att teckna avtal med 
mera 

KS 2022/329 

17. Revidering kommunstyrelsens sammanträdestider 2023 KS 2022/195 

18. Uppföljning kommunstyrelsens projekt KS 2022/332 

19. Delegationsärenden   

20. Meddelanden   

   

 



§168/22 Kommundirektören informerar -   :

Denna behandling '§168/22 Kommundirektören informerar' har inget tjänsteutlåtande.
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    KS 2022/295 

 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  

Riktlinje för beviljande av ledighet utöver lag och avtal 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta 
 Riktlinje för beviljande av ledighet utöver lag och avtal antas att gälla 

från och med 2023-01-01 
 

Ärendebeskrivning 

Nu gällande riktlinje är antagen av kommunstyrelsen 2016-12-14 §253. 
Utifrån att Lindesbergs kommun tar emot verksamhet från 
Samhällsbyggnadsförbundet 2023-01-01 behöver riktlinjen uppdateras 
utifrån de ledigheter förbundet godkänt ska kunna ske på arbetstid då de har 
en given koppling till tjänsteutövandet. 
 
En jämförelse av lokala kollektivavtal samt genomgång av vilka av 
arbetsgivaren beslutade ensidiga arbetsgivarbeslut kopplat till anställning har 
skett mellan alla fackliga organisationer och Lindesbergs kommun samt 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i samband med 
verksamhetsövergång. De delar som föreslås läggas till i Lindesbergs 
kommuns riktlinje är  
Medicinsk kontroll för medarbetare inom Vatten och Avlopp (enligt AFS 
2019:3) samt 
Kontroll för förnyelse av körkort, högre behörighet, som krävs inom tjänsten 
 
Förslaget är diskuterat i kommunövergripande samverkansgrupp, vilka stöder 
förslaget. 
 

 

 

Henrik Arenvang Carina Fyrpil 
Kommundirektör Personalchef 

 

Bilagor: 

Beviljande av ledigheter utöver lag och avtal 
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Strategi 

Plan/program 

›› Riktlinje 

Regler och instruktioner 
 

 



§169/22 Riktlinje för beviljande av ledighet utöver lag och avtal - KS 2022/295-2 Riktlinje för beviljande av ledighet utöver lag och avtal : riktlinjer beviljande av ledigheter utöver lag och avtal att gälla from 230101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställt av: Kommunstyrelsen  

Datum: 2023-01-01, ersätter 2016-12-14 §253, (grund 1987.0191) 

För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 

För redaktionella ändringar ansvarar: Personalchef 

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Personalchef 

Dokumentet gäller för: Alla förvaltningar, alla nämnder 

Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare 
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Allmänna bestämmelser – AB, § 25, mom 6 – ger medarbetare hos kommunen möjlighet att 

beviljas ledighet utöver det som regleras i lag, annan författning eller avtal under förutsättning 

att arbetsgivaren bedömer att det är förenligt med verksamhetens krav. 

 

Eftersom denna möjlighet till ledigheter sker utifrån varje verksamhets krav kan svårigheter 

uppstå då beslut ska tas. Några klara regler finns inte inskrivna i avtalet och varje kommun 

har möjlighet att fastställa sina principer. 

 

När det gäller tjänstledighet utan lön tas beslut i enlighet med varje förvaltnings 

delegationsordning. 

 

Vid Lindesbergs kommun ska eftersträvas en så stor enhetlighet som möjligt vad gäller 

tillämpningen av att bedöma ledighet. Följande kriterier bör vara vägledande vid 

bedömningen innan beslut tas. 

 

 

1. Servicenivån mot invånarna kan bibehållas 
Ledigheten ska inte beviljas om den politiskt fastställda servicenivån inte kan bibehållas 

under ledigheten. Faktorer att ta hänsyn till vid bedömningen är: 

- Krav på kontinuitet. 

- Lämplig tidpunkt. 

- Möjlighet till vikarieanskaffning - kompetent vikarie bör finnas. 

 

 

2. Allmänt intresse för kommunen 
- Tillförs kommunen nya kunskaper och erfarenheter genom ledigheten? 

- Vilken är sannolikheten att medarbetaren återkommer efter ledigheten? 

- Ledighet för tjänstgöring inom internationellt biståndsarbete eller för tjänstgöring i 

katastrofarbete beviljas i normalfallet. 

- Om annan anställning erhålls inom kommunens förvaltningar bör ledigheten behandlas 

positivt. Emellertid bör ledighet inte beviljas för att prova likvärdig befattning. Särskilda 

skäl kan finnas. Normalt bör dock inte två tillsvidareanställningar uppehållas av en 

person. 

- Sociala skäl kan i vissa fall vara ett motiv för att bevilja ledigheten. 

- I vissa fall kan lång anställningstid få avgörande betydelse. 

 

 

3. Förlängd ledighet i samband med barns födelse 
Kommunfullmäktige beslutade 1985 att medarbetare har möjlighet att förlänga 

tjänstledigheten utan lön i samband med barns födelse fram till dess barnet fyllt tre år. 

Förlängningen ska ske i samband med att lagstiftad ledighet löper ut och ska då omfatta all 

den tid som förlängningen avser. Begäran om ledighet prövas inom respektive förvaltning. 

 

 

4. Förlängd tjänstledighet till dess barnet fyllt 12 år 
Enligt nu gällande föräldraledighetslag har förälder rätt till förkortning av normal arbetstid 

med upp till en fjärdedel fram till dess barnet fyllt 8 år eller slutat första klass. 
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Kommunfullmäktige beslutade 1988 att ge kommunens medarbetare möjlighet att förlänga 

denna typ av tjänstledighet utan lön fram till dess barnet fyllt tolv år. Förlängningen ska ske i 

samband med att lagstiftad ledighet löper ut och ska då omfatta all den tid som förlängningen 

avser. Respektive förvaltning beviljar ledigheten. 

 

Återgång till arbetet ska anmälas minst en månad i förväg. 

 

 

5. Ledighet vid 50-årsdag 
Medarbetare vars 50-årsdag infaller under pågående anställning får tjänstledighet med lön 

denna dag. Infaller 50-årsdagen på ledig dag får annan dag tas ut i samråd med 

arbetsledningen. Beslut taget i Kommunfullmäktige 1993. 

 

 
6. Ledighet för läkarbesök med mera under arbetstid 
I normalfallet utbetalas sjuklön eller sjukpenning vid frånvaro från arbetet på grund av 

sjukdom. 

 

I kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB § 28 mom 10 står: 

”Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har arbetstagaren rätt till ledighet med 

bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller 

olycksfall”. 

 

Utöver ovan angivna anledningar att vid akut sjukdom eller olycksfall bibehålla lön vid 

förstagångsbesök, får medarbetare vid Lindesbergs kommun, om så nödvändigt måste ske 

under arbetstid behålla lönen vid ledighet av följande anledning: 

- Besök hos företagshälsovården. 

- Medicinsk kontroll för medarbetare som arbetar natt (enligt AFS 2019:3). 

- Medicinsk kontroll för medarbetare inom Vatten och Avlopp (enligt 2019:3) 

- Synundersökning för specialglasögon vid bildskärmsarbete (enligt AFS 1998:5). 

- Kontroll för förnyelse av körkort, högre behörighet, som krävs inom tjänsten 

- Av riket antagna allmänna screeningundersökningar såsom i dagsläget 

 Cytologundersökning, 

 Mammografiundersökning. 

 

Vid cytolog- och mammografiundersökning rekommenderas max 2 timmars ledighet 

med lön. 

 

Ledighet för läkarbesök med mera under arbetstid, med bibehållen lön, överenskommes med 

arbetsledaren 
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2022-10-12  KS 2022/263 

 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  

Uppdatering av Instruktion och uppdragsbeskrivning för 

kommundirektör 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 Uppdaterad Instruktion och uppdragsbeskrivning för kommundirektör 

antas 
 

Ärendebeskrivning 

 
Instruktion och uppdragsbeskrivning för kommundirektör ska finnas. En 
uppdatering ska ske minst varje mandatperiod och antas av 
kommunstyrelsen. Tidigare instruktion och uppdragsbeskrivning för 
kommundirektör undertecknades 2018-06-11 av Henrik Arenvang och 
kommunstyrelseordförande Irja Gustafsson. Under september månad 2022 
har nuvarande kommunstyrelseordförande Bengt Storbacka och 
oppositionsråd Pär-Ove Lindqvist haft dialog och uppdaterat instruktion och 
uppdragsbeskrivning för kommundirektör. Uppdateringen är på uppdrag 
utförd av personalchef. Dokumentet är nu uppdaterat och undertecknat av 
kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande. 

 

 

Carina Fyrpil , 
Personalchef 
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 2022-09-28 

 

 

 

 

 

Instruktion och uppdragsbeskrivning för kommundirektören 
 

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson och anställd av 

kommunstyrelsen. Uppdrag för kommundirektören fastställs av kommunstyrelsen. 

Kommundirektören rapporterar i första hand till kommunstyrelsens ordförande. 

Uppdraget som kommundirektör är komplext och förutsätter en kontinuerlig dialog och 

samråd med de politiska företrädarna, för att på bästa sätt genomföra givna uppdrag. 

 

Kommundirektören är även VD för koncernbolaget Linde Stadshus AB. 

 

Kommundirektören har ansvaret för att bereda ärenden till kommunstyrelsen samt att 

verkställa kommunstyrelsens beslut. Kommundirektören ska arbeta med stor integritet 

avseende information och underlag för beslut och bistå både majoritet och minoritet i 

styrelsen.  

 

I kommundirektörens övergripande uppdrag ingår att: 

• i samverkan med den politiska ledningens företrädare ha en drivande roll att 

utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra kommunens organisation och 

verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv. 

• utveckla principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering, kontroll och 

kvalitetsarbete. 

• verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och 

tjänstepersoner. 

• initiera och driva kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete. 

• verka för efterlevnad av beslutade planer, program, riktlinjer, regler och 

instruktioner. 

• vara ytterst ansvarig för övergripande planering, ledning och uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet inom kommunen. 

• ansvara för en ekonomisk helhetssyn över gränser i organisationen. 

 

 

Externa kontakter 

I samverkan med den politiska ledningens företrädare ska kommundirektören 

representera kommunen vid externa kontakter till exempel; Länsstyrelsen i Örebro län, 

Region Örebro län, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Örebro Universitet, 

intresseorganisationer, lokalt och regionalt näringsliv samt lokalt föreningsliv och 

medborgare. 

 

Massmedia 

I kommundirektörens uppdrag ingår att skapa ett öppet och transparent förhållande till 

media. Utgångspunkt är offentlighetsprincipen. Tillgänglighet och tydlighet ska prägla 

kommunikationsarbetet. 

 

Uppdrag Kommundirektör
(Signerat, SHA-256 987C7CF8F568ED55C5E25ED1E809678F1099ED605303784EFA91CF929AD527A2)

Sida 1 av 4
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Arbetsuppgifter i relation till politiska organ 

Kommundirektören är ansvarig för underlag till beredningen av samtliga ärenden till 

kommunstyrelsen och dess utskott. För ärenden som kommer från annan nämnd/styrelse 

har kommundirektören ansvar för att kompletteringar sker med yttranden och 

beslutsförslag.  

 

Kommundirektören har ansvar för föredragningarna vid kommunstyrelsens och dess 

utskotts sammanträden. Kommundirektören får uppdra till annan tjänsteperson att vara 

föredragande.  

 

Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid kommunstyrelsens och dess 

utskotts sammanträden. 

 

Kommundirektören ska biträda kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas 

verksamhet som anges i Kommunallagen. Kommundirektören har rätt att, efter samråd 

med den politiska ledningens företrädare, ta de initiativ som han/hon anser behövs. Det 

gäller bland annat frågor inom den uppsiktskyldighet över kommunens verksamheter 

som åvilar kommunstyrelsen.  

 

Kommundirektören har, som VD i koncernbolaget Linde Stadshus AB, rätt att delta på 

övriga koncernbolags styrelsemöten. 

 

Arbetsuppgifter i relation till förvaltningarna 

Kommunledningskontoret 

Kommundirektören är chef för kommunstyrelseförvaltningen. 

 

Övriga förvaltningar 

Kommundirektören är chef för förvaltningscheferna. Kommundirektören är 

lönesättande chef och ansvarar för medarbetar- och lönesamtal med 

förvaltningscheferna. 

 

Kommundirektören ska tillse att förvaltningscheferna i sina uppdrag också beaktar 

kommunövergripande frågor och anlägger ett koncernperspektiv. Samtidigt ansvarar 

förvaltningscheferna gällande sina verksamheter inför respektive nämnd. 

 

Kommundirektören har rätt att disponera förvaltningscheferna till viss del av tiden för 

kommungemensamt samordnings- och utvecklingsarbete. 

  

Rekrytering och avveckling av förvaltningschefer 

Kommunstyrelsen beslutar om anställning. Kommundirektören ansvarar för 

rekryteringen av nya förvaltningschefer, processen samordnas med den politiska 

ledningen. Avveckling av förvaltningschef sker efter samråd mellan kommunstyrelsens 

ordförande och kommundirektören. Vid avveckling av kommundirektören fattas 

beslutet av kommunstyrelsen. 

 

Kommundirektörens ledningsgrupp 

Kommundirektören leder KD ledningsgrupp. Han/hon ansvarar därigenom för 

samordning mellan cheferna i gruppen avseende till exempel utveckling av strategiska 

kommunövergripande frågor och gemensamma uppgifter. 

 

  

Uppdrag Kommundirektör
(Signerat, SHA-256 987C7CF8F568ED55C5E25ED1E809678F1099ED605303784EFA91CF929AD527A2)

Sida 2 av 4
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Krisledning 

Kommundirektören leder kommunens krisledningsgrupp och tillser att rutiner utvecklas 

och övas i samverkan med Nerikes Brandkår. 

 

Arbetsuppgifter i relation till koncernen 

I kommundirektörens uppdrag ingår uppgiften att samordna koncernens aktörer i 

förekommande frågor. Kommundirektören ska tillse att VD:ar i sina uppdrag anlägger 

ett koncernperspektiv. Kommundirektören leder koncernens VD-grupp. 

 

Uppföljning av uppdraget 

Uppföljningen av uppdraget ska göras vid ett utvärderingssamtal med 

kommunstyrelsens ordförande. Denna ska också, tillsammans med andra lönekriterier, 

vara ett underlag för lönesamtal. 

 

Uppdatering av föreliggande instruktion 

Instruktionen ska uppdateras minst var fjärde år eller vid större förändring av kommun-

direktörens uppdrag. Uppdatering fastställs av kommunstyrelsen. 

 

Lindesberg  2022-09-28 

 

 

 

Bengt Storbacka   Henrik Arenvang 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 

Uppdrag Kommundirektör
(Signerat, SHA-256 987C7CF8F568ED55C5E25ED1E809678F1099ED605303784EFA91CF929AD527A2)

Sida 3 av 4
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Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Henrik ArenvangNamn: 
2022-09-28 09:54Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
987C7CF8F568ED55C5E25ED1E809678F1099ED605303784EFA91CF929AD527A2

Bengt StorbackaNamn: 
2022-09-28 10:55Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
987C7CF8F568ED55C5E25ED1E809678F1099ED605303784EFA91CF929AD527A2

Uppdrag Kommundirektör
(Signerat, SHA-256 987C7CF8F568ED55C5E25ED1E809678F1099ED605303784EFA91CF929AD527A2)

Sida 4 av 4
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    KS 2022/265 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Kompetensutveckling - språkombud 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

 Tillskjuta ekonomiska medel på 2,5 Mnkr/år från kommunstyrelsens 
projektmedel för åren 2023 respektive 2024 för att möjliggöra 
långsiktighet och kompetenshöjande insatser i form av 
språkutvecklande arbete genom språkombud inom Vård och Omsorg 
samt Funktionsstöd. 

 Samt att socialförvaltningen inför budgetprocess 2025 har genomfört 
utvärdering av arbetssättet med Språkombud 

Ärendebeskrivning 

I Socialnämnden verksamhetsplan för 2022 skrivs att de 
samhällsförändringar och demografiska förändringar som pågår så påverkar 
våra verksamheter, förvaltningens sätt att hitta personal, samt hur vi arbetar. 
Det ligger till grund för vilka satsningar som bör prioriteras. I socialnämndens 
verksamhetsberättelse för 2021 står att verksamheterna har behov av att 
ytterligare arbeta för att möta framtidens utmaningar inom 
kompetensförsörjning och kartlägga vilka möjligheter som finns för att 
verksamheten ska lyckas vara konkurrenskraftiga och attraktiva som 
arbetsgivare. I det pågående arbetet med kompetensanalys och 
kompetensförsörjning med Nära vård så pekades det bland annat på 
aktiviteter för språkhöjande insatser inom Vård och omsorg samt 
Funktionsstöd. 

I den redovisade lägesrapporten för nämnden (april 2022) planerar 
förvaltningen för fortsatt kompetensutveckling inom en rad områden, några 
är redan pågående. Något som har blivit högaktuellt utifrån dels tillgång till 
kompetent arbetskraft, dels utmaning för verksamheterna att bedriva ett 
systematiskt kvalitetetsarbete är hur språkförståelse har problematiserats 
där språkkunskaper inklusive dokumentation är en del av verksamheternas 
fortsatta kompetensutveckling.  

Båda verksamheterna, Vård och omsorg samt Funktionsstöd, har som risk i 
Internkontrollplan för 2022 – Arbetar ej med systematiskt kvalitetsarbete 
enligt SOSFS. Att arbeta med generellt språkutvecklande insatser och i detta 
fall specifikt med Språkombud kan vara ett svar på det och är en del för att 
arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. 

Att arbeta med språkombud i en organisation ger möjligheter till 
språkutveckling på ett brett plan som leder till att språket stärks hos individer 
men också i hela arbetsgruppen. Genom att medvetandegöra hur språket 
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används kan man arbeta för en god kommunikation inom sin verksamhet 
samt för att alla medarbetares kompetens tillvaratas. (VoO college) 

Rollen som språkombud bidrar till att: 

 Hjälper till att lösa språkliga missförstånd 

 Förbättrar arbetsmiljön 

 Ger stöd till chef och personal 

 Förklarar rutiner för vikarier och nyanställda 

 Ger stöd vid dokumentation 

 Bidrar till att skapa öppenhet i språkförfrågan 

Konceptet Språkombud har utvecklats och arbetats i Sverige med sedan 2009. 
Konceptet ägs av föreningen Vård- och omsorgscollege. Det finns över 2000 
språkombud och 214 språkombudsutbildare över hela Sverige. Några viktiga 
förutsättningar enligt tidigare språkombud är; planeringstid, tydliga ramar, en 
arbetsbeskrivning, intresserad chef, avstämningssamtal och 
nätverk/fortbildning. 

Föreningen Vård- och omsorgscollege skapades 2008 för att vara en drivkraft 
i kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom att arbeta med 
utbildning och kompetensutveckling ska Vård- och omsorgscollege bidra till 
att det finns många med rätt kompetens som vill arbeta inom vård och 
omsorg, både nu och i framtiden. Arbetet som Vård- och omsorgscollege 
bygger på är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga 
organisationer och utbildningsanordnare. Samverkan finns på regional och 
lokal nivå. 

Vård och Omsorgscollege, drivs av fackförbundet Kommunal tillsammans med 
Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona - Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation, Vårdföretagarna och Fremia. Föreningens styrelse är 
ytterst ansvarig för verksamheten och består av representanter för de 
organisationer som ingår i föreningen. 

Några rekommendationer från Vård och Omsorgscollege är att: 

 Ledning och styrning är av stor vikt för att den fulla potentialen ska 
uppnås, liksom utbildning och utbyte i nätverk. 

 Erbjud stöd till enhetschefer för implementering av språkombudsroll. 

 Finn former där språkombud tillsammans kan utveckla sin roll. 

 Utveckla ytterligare insatser för språkutvecklande arbetsplatser. 

Nu erbjuder Vård- och omsorgscollege i Region Örebro län kommunerna i 
norra länsdelen möjlighet att kostnadsfritt utbilda språkombud i höst: 

 15–30 deltagare 

 extern utbildare klar och kostnadsfri 

 Chefsträff inför kursstart 

 Datum och tider för utbildning klara 

 



§171/22 Kompetensutveckling - språkombud - KS 2022/265-2 Kompetensutveckling - språkombud : Kompetensutveckling - språkombud

   
 

 3 (4)  

 

 

Den ovan beskrivna utmaningen samt utbildningsmöjligheten innehar två 
viktiga delar, en på kort sikt och en på lång sikt. 

För att möjliggöra språkombud på kort sikt vill verksamheterna anmäla 
deltagare till den kostnadsfria utbildningen av språkombud. Men för att det 
ska falla ut så bra som möjligt, att implementeringsarbetet ska ges stöd för 
enhetschefer och språkombud och finnas en långsiktighet i arbetet krävs även 
att verksamhet och budget möjliggör detta. 

På lång sikt, att möjliggöra ett kontinuerligt arbete och som en del av 
implementeringsarbetet handlar det därför om flera olika delar. För 
kommande språkombud innebär bland annat att hitta sina former där de 
tillsammans kan utveckla sin roll i verksamheterna (byta erfarenheter och 
kompetens) i nätverk, det handlar också om att utveckla ytterligare insatser 
för språkutvecklande arbetsplatser. Ett nästa steg är även att utbilda och ha 
egna språkombudsutbildare för att kunna fylla på med kompetens. 

Uppgifter och uppdrag för språkombud innebär vara en drivande och 
samordnande part av sin verksamhet utifrån ovan givna sex punkter som roll 
språkombud. Det jobbet ska givet integreras med professionernas och 
verksamheternas grunduppdrag men det förutsätter att tid möjliggörs för 
språkombuden att driva det jobbet. För att det jobbet ska kunna möjliggöras 
och frigöra tid så kommer det krävas att det tillkommer resurser till linjen i 
form av ett antal undersköterskor. Det finns idag inte utrymme i tilldelad 
budgetram därför behövs ett tillskott för kommande budget för totalt 5 
heltidstjänster. 

Konsekvenser 

Kommunstyrelsens projektmedel (6 miljoner 

kronor) 
År 2023 År 2024 

Beslutade Breddad rekrytering  1 000 000 kronor  

Summa beslutade 1 000 000 kronor 
av 6 000 000 
kronor 

 

    

Äskanden Kompetensutveckling - 
språkombud 

2 500 000 kronor 2 500 000 
kronor 

Summa äskanden 2 500 000 kronor 2 500 000 
kronor 

   

Totalt använda kommunstyrelsens 

projektmedel 
3 500 000 kronor 
av 6 000 000 
kronor 

2 500 000 
kronor av 
6 000 000 
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Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Verksamhetschef Vård och omsorg 
Verksamhetschef Funktionsstöd 
Enhetschefer Vård och omsorg samt Funktionstöd  

För kännedom: 

Förvaltningschef  
Utvecklingsstrateg  
Rektor Masugnen, vuxenutbildningen  
Rektor Lindeskolan, program Vård och omsorg 

Bilagor: 

PowerPoint Språkombud 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2022-10-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§116/22   Dnr: SN 2022/43 

 

Kompetensutveckling - språkombud 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen 
beslutar att:  
Tillskjuta ekonomiska medel på 2,5 Mnkr/år från 
kommunstyrelsens projektmedel för åren 2023 respektive 2024 
för att möjliggöra långsiktighet och kompetenshöjande insatser i 
form av språkutvecklande arbete genom språkombud inom Vård 
och Omsorg samt Funktionsstöd. 

Samt att socialförvaltningen inför budgetprocess 2025 har 
genomfört utvärdering av arbetssättet med Språkombud. 

 

Ärendebeskrivning 

 
I socialnämnden verksamhetsplan för år 2022 skrivs att de 
samhällsförändringar och demografiska förändringar som pågår 
påverkar verksamheterna, förvaltningens sätt att hitta personal, 
samt hur man arbetar. Det ligger till grund för vilka satsningar 
som bör prioriteras. 
 
I socialnämndens verksamhetsberättelse för 2021 står att 
verksamheterna har behov av att ytterligare arbeta för att möta 
framtidens utmaningar inom kompetensförsörjning och 
kartlägga vilka möjligheter som finns för att verksamheten ska 
lyckas vara konkurrenskraftiga och attraktiva som arbetsgivare. 
I det pågående arbetet med kompetensanalys och 
kompetensförsörjning med Nära vård så pekades det bland 
annat på aktiviteter för språkhöjande insatser inom Vård och 
omsorg samt Funktionsstöd. 
 
I den redovisade lägesrapporten för nämnden (april 2022) 
planerar förvaltningen för fortsatt kompetensutveckling inom 
en rad områden. Något som har blivit högaktuellt utifrån dels 
tillgång till kompetent arbetskraft, dels utmaning för 
verksamheterna att bedriva ett systematiskt kvalitetetsarbete är 
hur språkförståelse har problematiserats där språkkunskaper 
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inklusive dokumentation är en del av verksamheternas fortsatta 
kompetensutveckling. 
 
Båda verksamheterna, vård och omsorg samt funktionsstöd, har 
som risk i Internkontrollplan för 2022 – Arbetar ej med 
systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS. Att arbeta med 
generellt språkutvecklande insatser och i detta fall specifikt med 
Språkombud kan vara ett svar på det och är en del för att arbeta 
med det systematiska kvalitetsarbetet.  
 
Att arbeta med språkombud i en organisation ger möjligheter till 
språkutveckling på ett brett plan som leder till att språket stärks 
hos individer men också i hela arbetsgruppen. Genom att 
medvetandegöra hur språket används kan man arbeta för en god 
kommunikation inom sin verksamhet samt för att alla 
medarbetares kompetens tillvaratas. (VoO college) 
Rollen som språkombud bidrar till att:  
 Hjälper till att lösa språkliga missförstånd  
 Förbättrar arbetsmiljön  
 Ger stöd till chef och personal  
 Förklarar rutiner för vikarier och nyanställda  
 Ger stöd vid dokumentation  
 Bidrar till att skapa öppenhet i språkförfrågan  

 
Föreningen Vård- och omsorgscollege skapades 2008 för att vara 
en drivkraft i kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.  
Genom att arbeta med utbildning och kompetensutveckling ska 
Vård- och omsorgscollege bidra till att det finns många med rätt 
kompetens som vill arbeta inom vård och omsorg, både nu och i 
framtiden.   
 
Vård- och omsorgscollege i Region Örebro län erbjuder 
kommunerna i norra länsdelen möjlighet att kostnadsfritt 
utbilda språkombud i höst:  
 15–30 deltagare  
 extern utbildare klar och kostnadsfri  
 Chefsträff inför kursstart  
 Datum och tider för utbildning klara  

 
Uppgifter och uppdrag för språkombud innebär vara en 
drivande och samordnande part av sin verksamhet utifrån givna 
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sex punkter som roll språkombud. Det jobbet ska givet 
integreras med professionernas och verksamheternas 
grunduppdrag men det förutsätter att tid möjliggörs för 
språkombuden att driva det jobbet.  
 
För att det ska kunna möjliggöras och frigöra tid så kommer det 
krävas resurser till linjen i form av ett antal undersköterskor. 
Idag finns inte utrymme i tilldelad budgetram därför behövs ett 
tillskott för kommande budget för totalt 5 heltidstjänster. 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta att föreslå 
kommunstyrelsen besluta att:  

Tillskjuta ekonomiska medel på 2,5 Mnkr/år från 
kommunstyrelsens projektmedel för åren 2023 respektive 2024 
för att möjliggöra långsiktighet och kompetenshöjande insatser i 
form av språkutvecklande arbete genom språkombud inom Vård 
och Omsorg samt Funktionsstöd. 

Samt att socialförvaltningen inför budgetprocess 2025 har 
genomfört utvärdering av arbetssättet med Språkombud 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Mathz Eriksson (M) förslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Monika Klockars (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag, (SN 
2022/43–4). 
 
Bertil Jansson (M) yrkar bifall till Monika Klockars (M) förslag. 
 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar bifall till Monika Klockars förslag på 
avslag. 
 
Margareta Andergard (KD) yrkar bifall till Monika Klockars 
förslag på avslag. 
Beslutsgång 

Ordförande föreslår beslutsgången att ställa Mathz Eriksson (C) 
förslag mot Monika Klockars (M) förslag om avslag. 
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Ordförande Mathz Eriksson (C) ställer förslagen mot varandra 
och finner att nämnden beslutat enligt Mathz Erikssons (C) 
förslag. 
 
Votering 

Votering begärs och genomförs. 
 
De som ställer sig bakom ordförandes Mathz Erikssons (C) 
förslag röstar ja och de som ställer sig bakom Monika Klockars 
(M) förslag röstar nej: 
 
De som röstar ja till Mathz Erikssons (C) förslag:  
Elin Axelsson (S), Libaan Mohamud (S), Tuula Marjeta (C) Marie 
Lindh (V), ordförande Mathz Eriksson (C) la sin röst sist. 
Totalt röstade 6 ledamöter ja. 
 
De som röstade på Monika Klockars (M) förslag röstade nej: 
Monika Klockars (M), Bertil Jansson, (M), Margareta Andergard 
(KD), Fredrik Rosenbecker (SD), Jari Mehtäläinen (SD). 
Totalt röstade 5 ledamöter nej. 

 
Ordförande finner att socialnämnden har beslutat enligt Mathz 
Erikssons (C) förslag. 
Reservationer 

Monika Klockars (M), Bertil Jansson, (M), Margareta Andergard 
(KD), Fredrik Rosenbecker (SD), Jari Mehtäläinen (SD) 
reserverar sig mot beslutet.  
 
Skriftlig reservation kommer lämnas in. 
 
 
För åtgärd: 

Verksamhetschef Vård och omsorg  
Verksamhetschef Funktionsstöd  
Enhetschefer Vård och omsorg samt Funktionstöd 

 

 

För kännedom: 

Förvaltningschef  
Utvecklingsstrateg  
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Rektor Masugnen, vuxenutbildningen  
Rektor Lindeskolan, program Vård och omsorg 
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Kompetensutveckling -
Språkombud
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Bakgrund

• I det pågående arbetet med kompetensanalys och kompetensförsörjning med Nära vård så 
pekades det bland annat på aktiviteter för språkhöjande insatser inom Vård och omsorg 
samt Funktionsstöd. 

• Något som har blivit högaktuellt utifrån dels tillgång till kompetent arbetskraft, dels 
utmaning för verksamheterna att bedriva ett systematiskt kvalitetetsarbete är hur 
språkförståelse har problematiserats där språkkunskaper inklusive dokumentation är en del 
av verksamheternas fortsatta kompetensutveckling.

• Båda verksamheterna, Vård och omsorg samt Funktionsstöd, har som risk i 
Internkontrollplan för 2022 – Arbetar ej med systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS. Att 
arbeta med generellt språkutvecklande insatser och i detta fall specifikt med Språkombud 
kan vara ett svar på det och är en del för att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. 
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ERBJUDANDE!

• Vård- och omsorgscollege erbjuder Norra länsdelen 
möjlighet att utbilda språkombud i höst:
• 15-30 deltagare

• Extern utbildare klar och kostnadsfri

• 1 chefsträff inför kursstart

• 4 kursdagar, heldag, september t o m december. Utbildning till 
språkombud

• Litteratur

• Arbete mellan kurstillfällena
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Möjlighet att - Extra omgång!

Förfrågan till VoO college…

• Utifrån dialog och samverka med enhetscheferna inom 
VoO samt Fs kommer vi ha en extra omgång utbildning 
Språkombud.

• Tid: november – februari.
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• Vård- och omsorgscollege skapades 2008 för att vara en drivkraft i 
kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

• Genom att arbeta med utbildning och kompetensutveckling ska Vård- och 
omsorgscollege bidra till att det finns många med rätt kompetens som vill arbeta 
inom vård och omsorg, både nu och i framtiden.

• Metoden som Vård- och omsorgscollege bygger på är certifierad samverkan 
mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare. Samverkan 
finns på regional och lokal nivå.

• VoO college drivs av : Kommunal, Sveriges kommuner och regioner (SKR), 
Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Vårdföretagarna och 
Fremia

VÅRD OCH OMSORGSCOLLEGE
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SPRÅKOMBUDSROLLEN
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GENERELL SPANING -
SPRÅKOMBUD 
- Förutsättningarna för språkombuden att fungera i sin roll är väldigt olika.

- Samspelet mellan chef och ombud verkar diktera villkor och förutsättningar. 

Viktiga förutsättningar enligt språkombud

• Planeringstid

• Tydliga ramar

• En arbetsbeskrivning

• Intresserad chef

• Avstämningssamtal

• Nätverk/fortbildning
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GENERELL SPANING - CHEF

• Det tar tid att förstå poängen med språkombud

• Insikter i att språkombud ger ”andra” mervärden

• Kommunikation med anhöriga har förbättrats

• Språkombud kan bli chefens ”högra hand”

”Enhetschefens tid räcker inte till, det vet alla – nu har jag ett verktyg 
genom språkombudet. Mycket mindre stress i mitt uppdrag. Hela 

administrationen mår bättre!”

”Vi borde ha utbildat två språkombud direkt. Sprid gärna det till andra 
enhetschefer!”
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GENERELL SPANING - CHEF

• Språkombuden har viktig roll i relation till arbetsmarknaden och 
kompetensförsörjningen.

• Förenklar rekrytering och introduktion.

• Chefer efterlyser ett tydligt ledarskap på organisatorisk nivå 
gällande språkfrågor. 

”När det fungerar är det väl förankrat hos en chef 
som kan se vinster och ett språkombud med 

motivation och engagemang.”
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ATT TÄNKA PÅ…

Några slutsatser
• Språkombudsfunktionen möjliggör rekrytering av personer med svenska 

som andra språk.

• Samtal om språkombudsfunktionen på ledningsnivå (nivån över 
enhetscheferna) efterfrågas och behövs.

• Det finns utbildningsbehov hos enhetschefer.

Några rekommendationer
• Ledning och styrning är av stor vikt för att den fulla potentialen ska 

uppnås, liksom utbildning och utbyte i nätverk.

• Erbjud stöd till enhetschefer för implementering av språkombudsroll.

• Finn former där språkombud tillsammans kan utveckla sin roll.

• Utveckla ytterligare insatser för språkutvecklande arbetsplatser.
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SPRÅKOMBUD

• Film
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Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• att föreslå kommunstyrelsen besluta att tillskjuta ekonomiska 
medel på 2,5 Mnkr för att möjliggöra långsiktighet och 
kompetenshöjande insatser i form av språkutvecklande arbete 
genom språkombud inom Vård och Omsorg samt 
Funktionsstöd.
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    SN 2022/43 

 Socialförvaltningen 
Peter Björklund 
   
peter.bjorklund@lindesberg.se 
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711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden  

Kompetensutveckling - språkombud 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen 
besluta att:  

Tillskjuta ekonomiska medel på 2,5 Mnkr/år från kommunstyrelsens 
projektmedel för åren 2023 respektive 2024 för att möjliggöra långsiktighet 
och kompetenshöjande insatser i form av språkutvecklande arbete genom 
språkombud inom Vård och Omsorg samt Funktionsstöd. 

Samt att socialförvaltningen inför budgetprocess 2025 har genomfört 
utvärdering av arbetssättet med Språkombud 

Ärendebeskrivning 

 
I Socialnämnden verksamhetsplan för 2022 skrivs att de 
samhällsförändringar och demografiska förändringar som pågår så påverkar 
våra verksamheter, förvaltningens sätt att hitta personal, samt hur vi arbetar. 
Det ligger till grund för vilka satsningar som bör prioriteras. 
 
I socialnämndens verksamhetsberättelse för 2021 står att verksamheterna 
har behov av att ytterligare arbeta för att möta framtidens utmaningar inom 
kompetensförsörjning och kartlägga vilka möjligheter som finns för att 
verksamheten ska lyckas vara konkurrenskraftiga och attraktiva som 
arbetsgivare. I det pågående arbetet med kompetensanalys och 
kompetensförsörjning med Nära vård så pekades det bland annat på 
aktiviteter för språkhöjande insatser inom Vård och omsorg samt 
Funktionsstöd. 
 
I den redovisade lägesrapporten för nämnden (april 2022) planerar 
förvaltningen för fortsatt kompetensutveckling inom en rad områden, några 
är redan pågående. Något som har blivit högaktuellt utifrån dels tillgång till 
kompetent arbetskraft, dels utmaning för verksamheterna att bedriva ett 
systematiskt kvalitetetsarbete är hur språkförståelse har problematiserats 
där språkkunskaper inklusive dokumentation är en del av verksamheternas 
fortsatta kompetensutveckling. 

 
Båda verksamheterna, Vård och omsorg samt Funktionsstöd, har som risk i 
Internkontrollplan för 2022 – Arbetar ej med systematiskt kvalitetsarbete 
enligt SOSFS. Att arbeta med generellt språkutvecklande insatser och i detta 
fall specifikt med Språkombud kan vara ett svar på det och är en del för att 
arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet.  
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Att arbeta med språkombud i en organisation ger möjligheter till 
språkutveckling på ett brett plan som leder till att språket stärks hos individer 
men också i hela arbetsgruppen. Genom att medvetandegöra hur språket 
används kan man arbeta för en god kommunikation inom sin verksamhet 
samt för att alla medarbetares kompetens tillvaratas. (VoO college) 
 
Rollen som språkombud bidrar till att:  

 Hjälper till att lösa språkliga missförstånd  
 Förbättrar arbetsmiljön  
 Ger stöd till chef och personal  
 Förklarar rutiner för vikarier och nyanställda  
 Ger stöd vid dokumentation  
 Bidrar till att skapa öppenhet i språkförfrågan  

 
 
Konceptet Språkombud har utvecklats och arbetats i Sverige med sedan 2009. 
Konceptet ägs av föreningen Vård- och omsorgscollege. Det finns över 2000 
språkombud och 214 språkombudsutbildare över hela Sverige. Några viktiga 
förutsättningar enligt tidigare språkombud är; planeringstid, tydliga ramar, en 
arbetsbeskrivning, intresserad chef, avstämningssamtal och 
nätverk/fortbildning. 
 
Föreningen Vård- och omsorgscollege skapades 2008 för att vara en drivkraft i 
kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom att arbeta med 
utbildning och kompetensutveckling ska Vård- och omsorgscollege bidra till 
att det finns många med rätt kompetens som vill arbeta inom vård och 
omsorg, både nu och i framtiden. Arbetet som Vård- och omsorgscollege 
bygger på är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga 
organisationer och utbildningsanordnare. Samverkan finns på regional och 
lokal nivå. 
Vård och Omsorgscollege, drivs av fackförbundet Kommunal tillsammans med 
Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona - Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation, Vårdföretagarna och 
Fremia.  Föreningens styrelse är ytterst ansvarig för verksamheten och består 
av representanter för de organisationer som ingår i föreningen.  
 
Några rekommendationer från Vård och Omsorgscollege är att:  

 Ledning och styrning är av stor vikt för att den fulla potentialen ska 
uppnås, liksom utbildning och utbyte i nätverk.  

 Erbjud stöd till enhetschefer för implementering av språkombudsroll.  
 Finn former där språkombud tillsammans kan utveckla sin roll.  
 Utveckla ytterligare insatser för språkutvecklande arbetsplatser.  

 
Nu erbjuder Vård- och omsorgscollege i Region Örebro län kommunerna i 
norra länsdelen möjlighet att kostnadsfritt utbilda språkombud i höst:  

 15–30 deltagare  
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 extern utbildare klar och kostnadsfri  
 Chefsträff inför kursstart  
 Datum och tider för utbildning klara  

 
Den ovan beskrivna utmaningen samt utbildningsmöjligheten innehar två 
viktiga delar, en på kort sikt och en på lång sikt.  
För att möjliggöra språkombud på kort sikt vill verksamheterna anmäla 
deltagare till den kostnadsfria utbildningen av språkombud. Men för att det 
ska falla ut så bra som möjligt, att implementeringsarbetet ska ges stöd för 
enhetschefer och språkombud och finnas en långsiktighet i arbetet krävs även 
att verksamhet och budget möjliggör detta.  
 
På lång sikt, att möjliggöra ett kontinuerligt arbete och som en del av 
implementeringsarbetet handlar det därför om flera olika delar. För 
kommande språkombud innebär bland annat att hitta sina former där de 
tillsammans kan utveckla sin roll i verksamheterna (byta erfarenheter och 
kompetens) i nätverk, det handlar också om att utveckla ytterligare insatser 
för språkutvecklande arbetsplatser. Ett nästa steg är även att utbilda och ha 
egna språkombudsutbildare för att kunna fylla på med kompetens.  
 
Uppgifter och uppdrag för språkombud innebär vara en drivande och 
samordnande part av sin verksamhet utifrån ovan givna sex punkter som roll 
språkombud. Det jobbet ska givet integreras med professionernas och 
verksamheternas grunduppdrag men det förutsätter att tid möjliggörs för 
språkombuden att driva det jobbet. För att det jobbet ska kunna möjliggöras 
och frigöra tid så kommer det krävas att det tillkommer resurser till linjen i 
form av ett antal undersköterskor. Det finns idag inte utrymme i tilldelad 
budgetram därför behövs ett tillskott för kommande budget för totalt 5 
heltidstjänster. 
 

Konsekvenser 

Socialnämnden verksamhetsplan 2022  
Internkontrollplan 2022  
Verksamhetsberättelse 

 

Madde Gutsafsson Peter Björklund 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Verksamhetschef Vård och omsorg  
Verksamhetschef Funktionsstöd  
Enhetschefer Vård och omsorg samt Funktionstöd 
 

För kännedom: 

Förvaltningschef  
Utvecklingsstrateg  
Rektor Masugnen, vuxenutbildningen  
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Rektor Lindeskolan, program Vård och omsorg 
 

Bilagor: 

PowerPoint Språkombud 
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Anette Persson 
 0581-810 32 
anette.persson@lindesberg.se 
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711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 

Månadsuppföljning oktober 2022 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 Tacka för informationen och uppmanar samtliga nämnder att 

verkställa sina effektiviseringar och minimera underskotten jämfört 
med budget. 

Ärendebeskrivning 

I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det ska ske en 
enklare ekonomisk avstämning efter februari och september. För att sedan 
göra djupare analyser efter mars, april, augusti och oktober. Efter tio månader 
så visar kommunens verksamheter på ett underskott mot budget med – 3,2 
Mnkr, och finansen (skatter, bidrag med flera) visar på ett överskott med 70,5 
Mnkr mot budget. Finansens överskott beror främst på högre skatteintäkter 
och lägre pensionskostnader. Den största negativa avvikelsen mot budget 
efter tio månader finns för socialnämnden och är -24,7 Mnkr. 
Kommunstyrelseförvaltningen har en positiv prognos för helåret med 27,8 
Mnkr och det avser såld mark samt att planeringsreserven inte använts helt. 
Socialnämnden har en helårsprognos på – 27,6 Mnkr mot budget och det är 
vård och omsorg samt funktionsstöd som har de största budgetavvikelserna, 
Barn- och utbildningsnämnden har en helårsprognos på – 24,4 Mnkr mot 
budget och det avser till största delen skolskjuts, gymnasiet samt särskolan. 
Tillväxtnämndens helårsprognos är -2,4 Mnkr mot budget och det är främst 
SFI. Finansen prognos är +91,3 Mnkr mot budget. Det största överskottet på 
finansens prognos avser skatter, generella statsbidrag och pensioner. Totalt så 
är prognosen för helåret + 63,3 Mnkr jämfört med budget och ett resultat på 
69,3 Mnkr. 

Konsekvenser 

Minimeras inte underskotten kan det bli svårt att få ekonomin i balans under 
2023, utifrån att pensionskostnader ökar, höga elpriser,drivmedelspriser och  
eventuella hyreshöjningar. 

Gunilla Sandgren Anette Persson 
Ekonomichef Controller 

För åtgärd: 

Tillväxtförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggandsförbundet. 
 

Bilagor: 
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1 Verksamhetsuppföljning

1.1 Befolkning
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1.2 Sjukfrånvaro

1.3 Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd. Avvikelse 2,5 Mnkr, prognos 1,5 Mnkr. Den positiva utvecklingen är på
grund av ett lägre antal ärenden och ett lågt inflöde av nya ärenden. Antalet nybesök ökade i
maj men därefter har utbetalningarna återigen varit lägre än tidigare år.

Per 31/ 10 Exkl. intäkt Inkl. intäkt
Andel som ersätts
med intäkter Totala intäkter

2022 19,8 19,6 1% 0,2

2021 23,4 22,7 3% 0,5

2020 27,2 24,9 8% 3,4

2019 25,0 20,7 17% 3,8

2018 24,9 17,8 29% 5,4
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2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 

2.1 Drift totalt kommunen  

Nämnd/förvaltning 
Netto-

kostnad 
Budget 
jan-okt 

Budget-
avvikelse 

jan- okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Revision 0,5 0,7 0,2 0,9 0,9 0,0 

Kommunstyrelsen 117,3 157,3 40,0 160,5 188,9 27,2 

varav Kommunstyrelse-
förvaltningen 

48,5 89,5 41,0 75,6 107,4 31,8 

varav VA/Renhållning 2,2 0,0 -2,2 0,6 0,0 -0,6 

varav 
Överförmyndarverksamhet 

1,9 2,9 1,0 2,7 3,5 0,8 

varav 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

39,0 39,2 0,2 51,8 47,0 -4,8 

varav Räddnings- och 
säkerhetsverksamhet 

25,7 25,7 0,0 30,9 30,9 0,0 

Tillväxtnämnden 75,5 73,4 -2,1 89,9 87,5 -2,4 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

567,2 552,7 -14,5 688,5 664,1 -24,4 

Socialnämnden 508,4 483,7 -24,7 604,9 577,3 -27,6 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

15,0 13,0 -2,0 17,0 15,6 -1,4 

Totalt 1 284,0 1 280,8 -3,2 1 562,3 1 534,3 -28,6 

Finansiering -1 353,2 -1 282,6 70,5 -1 631,6 -1 540,3 91,3 

Resultat 69,2 1,8 67,3 69,3 6,0 63,3 

2.2 Investeringar totalt kommunen 

Nämnd/förvaltning Utgift Prognos helår Budget 2022 Budgetavvikelse 

Kommunstyrelsen 66,9 127,0 200,7 80,0 

varav kommunstyrelsen 0,0 0,0 6,9 6,9 

varav 
Kommunstyrelseförvaltningen 

5,6 17,9 51,6 40,6 

varav VA/Renhållning 42,0 79,8 106,7 30,3 

varav 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

19,3 29,3 32,1 2,2 

Tillväxtnämnden 0,0 0,1 0,1 0,0 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

2,9 10,4 10,4 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

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

Socialnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt 71,4 129,8 209,8 80,0 
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2.3 Kommunstyrelseförvaltningen 

Drift 

Verksamhet 
Netto-

kostnad 
Budget 
jan-okt 

Budget-
avvikelse 

jan-okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Kommunledning 3,2 3,6 0,4 4,4 4,4 0,0 

Färdtjänst, linje 308 7,2 6,2 -1,0 8,9 7,4 -1,5 

Vägbidrag 1,1 1,3 0,2 1,6 1,6 0,0 

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

Politiskverksamhet 5,0 14,7 9,6 8,5 17,5 9,0 

Ekonomienhet/ekonomistyrni
ng 

7,3 8,0 0,7 8,9 9,6 0,9 

Övrig verksamhet, ekonomi 1,2 0,8 -0,4 1,4 1,0 -0,4 

Kanslienhet 10,3 10,8 0,6 12,6 13,0 0,4 

Personalenhet 8,9 9,8 0,9 10,9 11,8 0,9 

IT-teleenhet 14,5 17,7 3,2 21,3 21,3 0,0 

Övrig verksamhet , personal 2,7 2,8 0,1 3,4 3,4 0,0 

Personalbefrämjande 
verksamhet 

3,8 4,4 0,6 5,1 5,2 0,1 

Måltidsverksamhet 2,3 0,9 -1,4 3,6 1,1 -2,5 

Näringslivsenhet,landsbygd 4,6 4,6 0,0 8,0 5,5 -2,5 

Mark- och exploatering -24,6 2,9 27,5 -24,0 3,4 27,4 

       

Totalt 48,5 89,5 41,0 75,8 107,4 31,8 

Helårsprognosen med ett överskott på 31,8 Mnkr avser till största delen försäljningen av 
industrimark i Frövi. samt oanvända medel för planerings reserven. 

Måltidsverksamhetens prognos på - 2,5 Mnkr avser ökade livsmedelspriser och 
drivmedelspriser. 

Det prognostiserade underskott för Färdtjänst och linje 308 avser kostnader för linje 308, då 
inget beslut finns om finansiering. Beslut är i pågång i kommunstyrelsen att finansiera denna 
verksamhet via planerings reserven. 

De positiva prognoserna för personalenheten och ekonomistyrning avser vakanta tjänster och 
föräldraledighet under våren. Rekrytering och besättning av tjänst samt återgång från 
föräldraledighet kommer att ske under våren och sommaren. 

Prognosen för näringslivsenheten är - 2 Mnkr och det avser högre kostnader för detaljplaner. 
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Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2022 
Budgetavvikelse 

helår 

Till 
kommunstyrelsens 
förfogande 

0,0 0,0 6,9 6,9 

Busshållsplatser 0,0 0,0 0,5 0,5 

Gång- och cykelvägar 
enlig plan 

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

Mark- och 
exploatering 

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

Vändplan 
Guldsmedshyttan 

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

Bussangöring 
Brotorpsskolan 

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

Exploatering Frövi 0,8 9,5 29,5 20,0 

Nytt villaområde 
Lindesberg 

0,5 1,0 10,0 9,0 

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

Totalt 5,6 17,9 58,5 40,6 

Projektet för Frövi och nytt villaområde Lindesberg kommer inte att färdigställas under 2022. 

Kommunstyrelsens projektmedel där finns inga beslut om att använda dessa under 2022. 

2.4 Tillväxtnämnd 

Drift 

Verksamhet 
Netto-

kostnad 
Budget 
jan-okt 

Budget-
avvikelse 

jan-okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Nämnden 0,2 0,3 0,1 0,4 0,4 0,0 

Administration/l
edning 

4,4 4,9 0,5 5,6 5,9 0,3 

Arbetsmarknads
enheten 

8,6 10,3 1,7 11,1 12,1 1,0 

Kulturenheten 41,0 38,9 -2,1 47,3 46,3 -1,0 

Utbildningsenhet
en 

21,3 19,0 -2,3 25,5 22,8 -2,7 

Totalt 75,5 73,4 -2,1 89,9 87,5 -2,4 

Tillväxtförvaltningen redovisar under perioden januari till och med oktober en avvikelse på -
2,1 Mnkr med en helårsprognos på -2,4 Mnkr. 

Arbetsmarknadsenhetens helårsprognos beräknas till 1,0 Mnkr. Finns ett överskott på löner, 
detta då kommunen erhåller bidrag för Ukrainska flyktingar där viss del av dessa bidrag kan 
kompenseras för personer som arbetar med dessa frågor. 
Budget för breddad rekrytering kommer inte investeras fullt ut i år, detta mycket på grund av 
att antalet anställda varit få från januari till april  (medarbetarna behövde ägna denna period 
åt att göra urval av deltagare och identifiera rätt arbetsplatser för placering).  
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Har även varit höga bidragsnivåer från arbetsförmedlingen, dock minskar dessa bidrag 
successivt över tid och behovet ökar med tiden. 

För kultur- och fritidsenheten så har det tillkommit en engångskostnad vad gäller byggmoms 
mellan kommunen och bolagen, det avser tillbyggnationen av ridhuset därav en prognos på 
- 1 Mnkr.  Hyreskontraktet är nu justerat så denna problematik är tillrättad. 

Utbildningsenheten prognostiseras till -2,7 Mnkr, detta som följd av minskat statsbidrag från 
Migrationsverket, vilket påverkar verksamhet svenska för invandrare. Enligt aktuell 
beräkning på helårsbasis saknar verksamheten 3,5 - 4,0 för miljoner i statsbidrag för att 
erhålla en budget i balans. 

Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2022 
Budgetavvikelse 

helår 

Inventarier biblioteket 0,0 0,1 0,1 0,0 

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

2.5 VA/Renhållning 

Drift 

VA/Renhållning Nettokostnad 
Budget 
jan-okt 

Budgetavvikelse 
jan-okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvikelse 
helår 

Vatten- och 
avlopp 

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

Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Vatten och 
avlopp 
skattemässig 

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

Investeringar 

VA/Renhållning Utgift Prognos helår Budget 2022 
Budgetavvikelse 

helår 

Torphyttan utvidgat 
verksområde 

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

Kloten- och 
Allmäningbo rv 

0,1 0,3 9,4 5,7 

Reservvattenledning 
Nora-Lindesberg 

14,2 19,0 15,0 -4,0 

Va-ledning 
Banvägen 

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

Dagvattenledning 
Skolgatan 

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

Överföringsledning 
Löa -Vasselhyttan 

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

Reningsverk 
Lindesberg 

12,7 20,0 26,4 6,4 
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VA/Renhållning Utgift Prognos helår Budget 2022 
Budgetavvikelse 

helår 

Mindre va-
anläggningar 

0,1 9,4 0,0  

Pumpstation 
Prästbron 

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

Loddamm 
Loppholmen 

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

Ny 
återvinningscentral 
Lindesberg 

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

Snickartorpsvägen 
LBG 

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

verksområde Frövi 
industriområde 

0,0 2,0 18,3 16,3 

Gusselby 
verksområde 

0,6 2,7 2,7 0,0 

Projekt dagvatten 
Kristinavägen 

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

Rya vattenverk 7,3 14,7 14,7 0,0 

Kvalitetshöjande 
åtgärder 

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

Tivoliplan-Gröna 
bron 

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

Totalt 42,0 84,0 110,1 30,3 

2.6 Barn- och utbildningsnämnd 

Drift 

Barn- och 
utbildnings 

förvaltning 

Nettokostnad 
Budget 
jan-okt 

Budgetavvikelse 
jan- okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvikelse 
helår 

Grundskola 240,1 235,1 -5,0 295,9 282,9 -13,0 

Förskola 127,1 131,6 4,5 155,9 157,6 1,7 

Gymnasieskola 118,2 110,4 -7,8 139,6 132,9 -6,7 

Fritidshem 22,8 19,9 -2,9 24,9 24,1 -0,8 

Central 
verksamhet 

12,5 14,9 2,4 15,9 17,9 2,0 

Särskola 17,4 12,8 -4,6 21,5 15,4 -6,1 

Kulturskola 7,3 7,8 0,5 9,3 9,5 0,2 

Förskoleklass 14,9 14,5 -0,4 17,0 17,3 0,3 

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

Fritidsgård 1,0 1,0 0,0 1,1 1,2 0,1 

Totalt 567,2 552,7 -14,5 688,8 664,4 -24,4 
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Totalt för Barn- och utbildningsnämnden visar resultatet -14,5 Mnkr per sista oktober. 
Underskottet förväntas öka och prognosen är -24,4 Mnkr 2022. 

Det förväntade underskottet fördelas enligt nedan; 
Skolskjuts -20,4 Mnkr 
Gymnasieskola -3,8 Mnkr 
Särskola -6,5 Mnkr 
Fritidshem -0,8 Mnkr 

Kommunfullmäktige har beslutat att kostnader och budget för skolskjuts ska flyttas till 
Kommunstyrelsen under år 2022 innebär det att Barn- och utbildningsnämnden har en 
prognos på -4,0 Mnkr (Kf § 67/22). 

Inom den största verksamheten grundskola finns 2022 gynnande beslut från både Skolverket 
och Migrationsverket på tidigare års statsbidrag som mildrar övriga verksamheters 
underskott. Till detta har samtliga verksamheter haft en utmaning att tillsätta vikarier och 
under delar av året finns vakanta tjänster som ger ett positivt resultat på det ekonomiska 
läget. 

Framåt finns några stora utmaningar i budgetarbetet: 

 Finansiera de ökade kostnader som följer i inflationens fotspår 
 Verkställa kostnadsminskningar så att samtliga har en budget i balans 
 Grundsärskolans och gymnasiesärskolans arbete för en budget i balans 
 Finansiera köp av förskola, grundskola och gymnasieskola vilka ökar 

Statsbidragen 2022 har varit gynnsamma men inför 2023 framgår att fastställda belopp på 
nationell kommer att minska, vilket innebär att en effektivisering i verksamheterna i 
Lindesbergs kommun kan bli aktuell. Likvärdig grundskola minskar från 22,0 Mnkr till 20,0 
Mnkr. Detta riktade statsbidrag används till största del till fler pedagoger på samtliga 9 skolor 
i egen regi. 

Sjuklöner i förvaltningen ökar totalt, från januari-oktober 2022 har kostnaden ökat med 0,7 
Mnkr jämfört med föregående år samma period. April 2022 slutade staten betala ut 
sjuklönekompensation. Så när både kostnader ökar och intäkter minskar finns bara ett sätt att 
få en budget i balans och det är om mer budget skjuts till från Kommunfullmäktige. Men 
eftersom detta förslag inte föreligger så finns ingen prognos att så kommer att ske. Det 
innebär att verksamheterna framåt har ett stort arbete med budget i balans. Inom den största 
verksamheten grundskola är kostnadsökningen 0,5 Mnkr. Vid avsaknad av vikarier mildras 
underskott men påverkar kvaliteten på elevernas undervisning och är därför ingen lösning på 
problemet. 

Nationellt sker mycket som påverkar kommunen och som i förlängningen påverkar 
verksamheterna i Barn- och utbildningsnämnden. SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, gör 
bedömningar och presenterar rapporter som stöd för kommuner och regioner i det 
ekonomiska arbetet som krävs framåt. Den 20 oktober presenterade SKR en ny bedömning 
och skatteunderlagsprognos. Trots att det bara gått åtta veckor sedan förra prognosen har det 
skett stora förändringar. Förändringarna visar på ytterligare försämringar framåt med svag 
konjunktur och hög inflation. Stort fokus ligger på framtida pensioner som innebär stora 
kostnadsökningar utan att några ytterligare beslut om satsningar kommer på lokal nivå. Den 
budget som finns ska räcka till fler saker med anledning av den höga inflationen som driver på 
kostnader. Inom Barn- och utbildningsförvaltningen syns kostnadsökningar på skolskjuts, 
skolmåltider och inköp av undervisningsmaterial redan i år. 

Av Barn- och utbildningsnämndens 10 verksamheter ökar underskottet hos gymnasieskola 
och särskolans verksamheter. 2022 beror det på interkommunala intäkter för sålda 
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skolplatser blev lägre än förväntat. Trots två parallella ekonomiklasser är det fler elever än 
budgeterat som har valt en annan skola än Lindeskolan. Under HT 2022 är det 264 elever som 
gjort skolval utanför Lindesberg. Samtidigt väljer 223 elever Lindeskolan från annan 
kommun, där Lindeskolan säljer skolplatser och får en intäkt. För en budget i balans skulle 
ytterligare 41 elever behöva välja Lindeskolan. Under vårterminen var skillnaden mellan köp- 
och sälj av skolplatser 32 elever. Vid en beräkning i delår förväntade vi att detta antal skulle 
minska till ca 25 elever, men det ökade till 41 elever istället, vilket är en ökning på cirka 16 
elever jämfört med VT22. Vid en genomsnittskostnad på 100 tkr per årskurs/elev innebär 
detta cirka 0,8 Mnkr i ökade kostnader.En annan stor post som har påverkat underskottet är 
inköp av elevdatorer på ca 2,5 Mnkr i början av HT22. Denna post är finansierad till stor del 
av effektiviseringar inom gymnasieskolan.Neddragning av antal tjänster på gymnasieskolan 
ger inte full effekt redan 2022.Enligtplan skulle underskottet vara 1,9 Mnkr lägre än 
nuvarande prognos. 

På gymnasiesärskolan har interkommunala intäkter minskat samtidigt som interkommunala 
kostnader ökat. Vid höstterminens början är det fler elever som valt annan huvudman än 
Lindesberg. Elevantal för köp av skolplatser ökade från 3 elever till 8 elever samtidigt 
minskade elevantalet för sälj av skolplatser från 7 elever till 3 elever. Detta leder till att 
underskottet ökar med ca -1,2 Mnkr. Även elevresor/anpassade skolskjutsar ökade jämfört 
med föregående prognostillfälle. Särskolans verksamhet har varit underfinansierad under ett 
antal år. Budgeten är inte proportionellt mot antal elever och budget. Det ökade elevantalet 
har samtidigt lett till högre skolskjutskostnader. 

Det är hemkommunen som säkerställer att en elevpeng följer med varje barn och elev till 
förskolan och skolan. Uppdraget att ordna skolgång kan genomföras i egen regi eller genom 
att köpa skolplats. Skolvalet är fritt vilket innebär att kostnader finns så länge vårdnadshavare 
väljer annan huvudman än den anvisade kommunala skolan. De tre största verksamheterna 
visar på en ökad kostnad för köp av förskola/skola. 
 
Grundskola 2022-01-01--2022-10-31 15,7 Mnkr (14,9 Mnkr samma period 2021) 
Förskola 2022-01-01--2022-10-31 22,5 Mnkr (19,1 Mnkr samma period 2021) 
Gymnasieskola 2022-01-01--2022-10-31 29,1 Mnkr (27,1 Mnkr samma period 2021) 
 
Denna kostnadsökning innebär ett effektiviseringskrav på den egna verksamheten som måste 
minska i samma grad för en budget i balans. Besparingar kan inte bara genomföras i 
klassrummet då det inte handlar om hela klasser som väljer annan skola, utan enstaka elever i 
olika årskurser och på olika skolenheter. 

Särskolan är den enda verksamheten som bakåt i tiden säljer fler platser än vi köper men 
samtidigt innebär varje enskild elev som väljer fristående huvudman eller exempelvis 
kommunal särskola i Örebro kommun att en förhållandevis dyr faktura kommer med posten. 

Totalt för Barn- och utbildningsnämnden visar resultatet -14,5 Mnkr per sista oktober. 
Underskottet förväntas öka och prognosen är -24,4 Mnkr 2022. 

Kommunfullmäktige har beslutat att kostnader och budget för skolskjuts ska flyttas till 
Kommunstyrelsen innebär det att Barn- och utbildningsnämnden har en prognos på -4,0 
Mnkr kvar när det är verkställt 2022. (Kf § 67/22). 

Inom den största verksamheten grundskola finns 2022 gynnande beslut från både Skolverket 
och Migrationsverket på tidigare års statsbidrag som mildrar övriga verksamheters 
underskott. Till detta har samtliga verksamheter haft en utmaning att tillsätta vikarier och 
under del av året finns vakanta tjänster som ger ett positivt resultat på det ekonomiska läget. 

Framåt finns 3 stora utmaningar i budgetarbetet: 
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 Finansiera de ökade kostnader som följer i inflationens fotspår 
 Verkställa kostnadsminskningar så att samtliga har en budget i balans 
 Finansiera köp av förskola, grundskola och gymnasieskola som ökar 

Statsbidrag 2022 har varit gynnsamma men inför 2023 framgår att fastställda beslut på 
nationell nivå innebär en effektivisering i verksamheterna i Lindesbergs kommun. Likvärdig 
grundskola minskar från 22,0 Mnkr till 20,0 Mnkr. Detta riktade statsbidrag används till 
största del till fler pedagoger på samtliga 9 skolor i egen regi. 

Sjuklöner i förvaltningen ökar totalt, från januari-oktober 2022 har kostnaden ökat med 0,7 
Mnkr jämfört med föregående år samma period. April 2022 slutade staten betala ut 
sjuklönekompensation. Så när både kostnader ökar och intäkter minskar finns bara ett sätt att 
få en budget i balans och det är om mer budget skjuts till från Kommunfullmäktige. Men 
eftersom det inte är ett förslag till beslut så finns ingen prognos att detta kommer att ske. Det 
innebär att verksamheterna framåt har ett stort arbete med budget i balans. Inom den största 
verksamheten grundskola är kostnadsökningen 0,5 Mnkr. Vid avsaknad av vikarier mildras 
underskott men påverkar kvaliteten på elevernas undervisning och är därför ingen lösning på 
problemet. 

Nationellt sker mycket som påverkar kommunen och som i förlängningen påverkar 
verksamheterna i Barn- och utbildningsnämnden. SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, gör 
bedömningar och presenterar rapporter som stöd för kommuner och regioner i det 
ekonomiska arbetet som krävs framåt. Den 20 oktober presenterade SKR en ny 
makrobedömning och skatteunderlagsprognos. Trots att det bara gått åtta veckor sedan vår 
förra prognos har det skett stora förändringar. Förändringarna visar på ytterligare 
försämringar framåt med svag konjunktur och hög inflation. Stort fokus ligger på framtida 
pensioner som innebär stora kostnadsökningar utan att några ytterligare beslut om 
satsningar kommer på lokal nivå. Den budget som finns ska räcka till mer saker med 
anledning av den höga inflationen som driver på kostnader. I Barn- och utbildning syns 
kostnadsökningar på skolskjuts, skolmåltider och inköp av undervisningsmaterial redan i år. 

Av Barn- och utbildningsnämndens 10 verksamheter ökar underskottet hos gymnasieskola 
och särskolans verksamheter. 2022 beror det på. 

Varje barn och elev har en elevpeng som följer med till huvudmannen. Det kan vara en 
kommunal skola och det kan vara en fristående skola som exempel. För Barn- och utbildning 
innebär det att uppdraget att ordna skolgång kan genomföras i egen regi eller genom att köpa 
skolplats. Skolvalet är fritt vilket innebär att kostnader finns så länge vårdnadshavare väljer 
annan huvudman än den anvisade kommunala skolan. De 3 största verksamheterna i Barn- 
och utbildning visar på en ökad kostnad för köp av förskola/skola. 
Grundskola 2022-01-01--2022-10-31 15,7 Mnkr (14,9 Mnkr samma period 2021) 
Förskola 2022-01-01--2022-10-31 22,5 Mnkr (19,1 Mnkr samma period 2021) 
Gymnasieskola 2022-01-01--2022-10-31 29,1 Mnkr (27,1 Mnkr samma period 2021) 
Denna kostnadsökning innebär ett effektiviseringskrav på den egna verksamheten som måste 
minska i samma grad för en god ekonomi. Facit hittills är att kostnader där Barn- och 
utbildning köper per barn/elev från stödfunktioner är att dessa ökar per individ och inte 
minskar med en förändrad volym. Vilket i sin tur bara innebär att kommunen kan sänka 
undervisning per elev. En trend som varit ett faktum de senaste åren men som behöver brytas 
för att få en likvärdig skola oavsett huvudman. Besparingar kan inte bara genomföras i 
klassrum då det inte handlar om hela klasser som väljer annan skola, utan enstaka elever i 
olika årskurser och på olika skolenheter. Särskolan är den enda verksamheten som bakåt i 
tiden säljer fler platser än vi köper men samtidigt innebär varje enskild elev som väljer 
fristående huvudman eller exempelvis kommunal särskola i Örebro kommun att en 
förhållandevis dyr faktura kommer med posten. 
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Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2022 
Budgetavvikelse 

helår 

IT på nya 
Brotorp/Lindbacka 

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

Lindbackaskolan 2,4 7,8 7,8 0,0 

Ombyggnation 
Tuvan 

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

Idrottshall 
Ekbackens skola 

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

Inventarier 
grundskolan 

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

Inventarier 
gymnasieskolan 

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

Totalt 2,8 10,5 10,4 -0,1 

     

2.7 Socialnämnd 

Social-
förvaltningen 

Nettokostnad 
Budget 
jan-okt 

Budgetavvikelse 
jan-okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvikelse 
helår 

Administration 20,1 19,7 -0,4 23,3 23,5 0,2 

Funktionsstöd 133,0 122,8 -10,2 158,0 146,6 -11,4 

Individ- och 
familj 

81,0 84,0 3,0 99,8 100,9 1,1 

Vård och 
omsorg 

274,3 257,2 -17,1 323,8 306,3 -17,5 

Totalt 508,4 483,7 -24,7 604,9 577,3 -27,6 

Socialförvaltningens avvikelse per sista oktober uppgår till -24,7 Mnkr och helårsprognos är 
-27,6 Mnkr (4,8 %). Föregående års utfall -25,1 Mnkr. 

Covid-19. Pandemins påverkan på verksamheten har varit stor under inledningen av 2022 
och även under sommaren. På grund av Omikron-variantens spridning i samhället har 
sjukfrånvaron varit hög både totalt sett och på enskilda verksamheter. Även vikarierna 
drabbats med följd att övertiden ökat markant inom dygnet-runt verksamheterna. En del 
personal har behövt flytta sin semester vilket medfört extra kostnader. 

Kriget i Ukraina. Än så länge finns inga indikationer på att Socialförvaltningens ekonomi 
kommer att påverkas av kriget men läget är osäkert. Ersättning från Migrationsverket 
avseende ensamkommande barn har börjat betalas ut. 

Inflationen. Under året har matpriserna ökat med 13 % och ytterligare prisökningar väntas. 
För Socialförvaltningens del har det inneburit 0,2 Mnkr i ökade kostnader jämfört med budget 
under januari-augusti och prognos för september-december är 0,3 Mnkr. 

Administration.Avvikelse -0,4 Mnkr, prognos 0,2 Mnkr (föregående års utfall 2,3 Mnkr). 
Helårsprognosen avser delvis vakant tjänst. 

Funktionsstöd.Avvikelse -10,2 Mnkr, prognos -11,4 Mnkr (föregående års utfall -4,5 Mnkr). 

Administration. Avvikelse -0,3 Mnkr. prognos -0,3 Mnkr. Under året är en enhetschefstjänst 
vakant och den ersätts med två administratörer varav en delvis blir utöver budget. 
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Gruppbostad. Avvikelse -5,2 Mnkr, prognos -5,5 Mnkr. Det är flera boende som har personal 
utöver budget kopplat till enskildas behov. Sjukfrånvaron har ökat på grund av pandemin och 
därmed har också kostnaderna för övertid samt vikarier varit höga. Speciellt 
sommarmånaderna har varit kostsamma. 

 

Barn och ungdomsboende externt. Avvikelse -0,4 Mnkr, prognos -0,9 Mnkr. En placering över 
budget under 6 månader. 

Externa placeringar vuxna. Avvikelse -4,5 Mnkr, prognos -5,0 Mnkr. Det är från början av året 
fyra placeringar utöver budget och dessa väntas fortgå tillsvidare. Under sommaren var det 
ytterligare en placering tillfälligt. 

Individ och familj. Avvikelse 3,0 Mnkr, prognos 1,1 Mnkr (föregående års utfall -9,2 Mnkr). 

Flera tillfälligt vakanta tjänster ger en positiv prognos med 2,4 Mnkr på helåret. 

HVB vuxna. Avvikelse -3,5 Mnkr, prognos -4,3 Mnkr. Det har varit ett högt inflöde i början av 
året och det är hittills fyra LVM-placeringar. 

 

Familjehem. Avvikelse -1,5 Mnkr, prognos -1,6 Mnkr. Antalet barn i familjehem med förväntad 
uppväxtplacering fortsätter att vara på en liknande nivå som föregående år. En del av 
kostnaden för konsulentstödda familjehem finansieras av statsbidrag. 
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HVB barn. Avvikelse 3,3 Mnkr, prognos 3 Mnkr. Det har varit färre placeringar under året 
vilket gör att kostnaderna är ovanligt låga. På grund av det finns det höjd i budgeten för något 
ökade kostnader under senare delen av året och ändå ha en positiv avvikelse. 

 

Vård och omsorg. Avvikelse -17,1 Mnkr och prognos -17,5 Mnkr (fg års utfall -13,8 Mnkr). 

Administration. Avvikelse 6,1 Mnkr, prognos 6,7 Mnkr. Den positiva prognosen beror på 
delvis vakanta enhetschefstjänster samt något lägre kostnad för licenser. Det har även 
inkommit ett statsbidrag om 14,2 Mnkr där 1/3 intäktförs under 2022, resten får sparas till 
2023, vilket förbättrar prognosen med 4,7 Mnkr. 

Bemanningsenhet. Avvikelse -0,8 Mnkr, prognos -0,8 Mnkr. Budgeten överskrids på grund av 
en tillfällig överanställning samt två sommarvikarier för att tillgodose verksamheternas 
behov. Kostnaden för sommarvikarie har tidigare år funnits på respektive verksamhet. 

Sjuksköterskor. Avvikelse -2,0 Mnkr, prognos -2,2 Mnkr. Det är generell sett en ökad 
vårdtyngd inom Vård och omsorg och fler insatser inom hemtjänsten vilket generar extra 
resurs. Under året har två undersköterskor fått utökad delegering för att avlasta 
sjuksköterskorna. 
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Särskild boende/demens. Avvikelse -13,6 Mnkr, prognos -13,2 Mnkr. Pandemin har resulterat 
i höga kostnader för sjukfrånvaro och vikarier/övertid i början av året vilket leder till en hög 
avvikelse. Det är två boenden med tillfällig extra resurs kopplat till enskilds behov 
motsvarande 4-5 heltidstjänster. Sommarmånaderna har varit ovanligt kostsamma kopplat 
till pandemin med kostnader för flyttad semester bland annat. 

 

Hemtjänst. Avvikelse -8,4 Mnkr, prognos -8,7 Mnkr. Hemtjänsten har likt de andra 
dygnetrunt-verksamheterna drabbats hårt av pandemin med höga personalkostnader som 
följd. Likt SÄBO/demens väntas kostnaderna för introduktion av sommarvikarier öka. Antalet 
beviljade timmar är totalt sett på en hög nivå men är i oktober tillbaka på normalnivå. Enligt 
hemtjänstens resursfördelningsmodell fattas cirka 35 årsarbetare men på grund av den höga 
effektiviteten är prognosen lägre än vad modellen visar. Kostnaden per timme har ökat med 
6 kr (1 %) i snitt sedan fg år och är nu 568 kr. 
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2.8 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Verksamhet 
Netto-

kostnad 
Budget 
jan-okt 

Budget-
avvikelse 

jan- okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Stab 5,2 5,1 -0,1 6,1 6,1 0,0 

Bygglovskontoret 0,7 0,6 -0,1 0,9 0,7 -0,2 

Stadsbyggnadskontor 2,0 1,7 -0,4 2,5 2,0 -0,5 

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

Nämnd/förvaltningsledning 0,7 0,7 0,0 0,7 0,8 0,1 

Totalt gemensamt 11,1 10,6 -0,6 13,3 12,7 -0,6 

Bostadsanpassning 
Lindesberg 

3,3 2,4 -0,9 3,7 2,9 -0,8 

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

Fordran/skuld till övriga 
samarbetskommuner 

0,6  -0,6    

Totalt nämnd 15,0 13,0 -2,0 16,9 15,6 -1,4 

Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2022 
Budgetavvikelse 

helår 

Inventarier ny lokal 0,3 0,5 0,5 0,0 

Nytt GIS program 1,3 1,5 1,5 0,0 

Totalt 1,6 2,0 2,0 0,0 
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2.9 Räddnings- och säkerhetsverksamhet 

Räddning- och 
säkerhetsnämnd 

Kostnad 
Budget 
jan-okt 

Budgetavvikelse 
jan-okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvikelse 
helår 

Räddningstjänst 25,6 25,6 0,0 30,7 30,7 0,0 

Civilförsvar 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

Totalt 25,7 25,7 0,0 30,8 30,8 0,0 

       

2.10  Överförmyndarverksamhet 

Överförmyndar-
verksamhet 

Kostnad 
Budget 

jan-mars 
Budgetavvikelse 

jan-mars 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Budgetavvikelse 

helår 

Överförmyndare 1,9 2,9 1,0 2,7 3,5 0,8 

Totalt 1,9 2,9 1,0 2,7 3,5 0,8 

2.11  Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Drift 

Samhällsbyggnads-
förbundet Bergslagen 

Netto-
kostnad 

Budget 
jan-
okt 

Budgetavvikelse 
jan-okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvikelse 
helår 

Lokalvård 0,6 0,8 0,2 1,5 1,0 -0,5 

Gata, belysning 23,6 23,6 0,0 31,6 28,4 -3,2 

Parkverksamhet 5,6 5,6 0,0 7,1 6,7 -0,4 

Idrott, fritidsanläggningar 9,1 9,1 0,0 11,7 11,0 -0,7 

Totalt 38,9 39,1 0,2 51,9 47,1 -4,8 

Helårsprognosen med -0,5 Mnkr för lokal och miljöservice avser ökade kostnader för 
material. 

Gata och belysning aviserar ett underskott med 3,2 Mnkr på helåret och det avser el och 
bränslekostnaderna samt vinterskötsel. 

Parkverksamheten underskott med -0,4 Mnkr på helårsprognosen avser borttagning av 
riskträd samt ökade drivmedelskostnader. 

För idrott är prognosen för 2022 ett minus med -0,7 Mnkr och det beror på dyrare el och 
drivmedelskostnader. 
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Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2022 
Budgetavvikelse 

helår 

Föryngring träd, 
möblering 

0,0 0,3 
0,6 

0,3 

Tillgänglighetsanpassning 0,0 1,0 1,0 0,0 

Reinvestering gatljus 2,5 4,6 4,6 0,0 

Planerat underhåll 
beläggning 

4,7 4,7 
4,7 

0,0 

Renovering broar 11,0 13,5 13,5 0,0 

Reinvestering 
gatubelysning Ramsberg 

0,3 1,7 1,7 0,0 

Flugparken 0,0 0,0 1,0 1,0 

Reinvestering lekplatser 0,3 0,8 0,8 0,0 

Tak på sandfickor 0,0 0,5 0,5 0,0 

Reinvestering idrott 0,5 1,9 1,9 0,0 

Fellingsbro bad 
reninganläggning , 
pooltäckning 

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

Kullgatan   0,6  

Totalt 19,3 29,3 32,1 2,2 

2.12  Finansförvaltning 

Drift 

Finansförvaltning Nettokostnad 
Budget 

jan- okt 
Budgetavvikel

se jan-okt 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Budgetavvikel

se helår 

Arbetsgivaravg, 
pensioner mm 

16,3 63,2 46,7 37,8 74,5 36,7 

Intern ränta -3,2 -3,2 0,0 -3,9 -3,9 0,0 

Kommunal skatt -949,4 -955,7 -6,3 -1 167,5 -1 146,7 20,7 

Generella 
statsbidrag 

-414,8 -393,8 21,0 -499,7 -472,5 27,2 

Finansiella 
intäkter 

-5,4 -4,6 0,8 -5,5 -5,5 0,0 

Finansiella 
kostnader 

3,3 2,9 -0,3 3,5 3,5 0,0 

Avskrivningar 0,0 3,1 3,1 0,0 3,7 3,7 

Övriga finansiella 
poster 

0,1 5,5 5,4 3,6 6,6 3,0 

Totalt -1 353,1 -1 282,6 70,4 -1 631,7 -1 540,3 91,3 
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2.13  Stadshus koncernen 

Stadshuskoncernen 

Koncernen 
Stadshus 

prognos helår 

Linde 
Energi 

prognos 
helår 

FALAB 
prognos 

helår 

BELAB 
prognos 

helår 
Elimineringar Totalt 

Intäkter 0,2 355,2 285,0 30,8 63,3 607,9 

Summa rörelsens intäkter 0,2 355,2 285,0 30,8 63,3 607,9 

Drift -1,2 -63,0 -142,0 -42,3 63,3 
-

185,2 

Fastighetsunderhåll/Energikostnader  -225,8 -22,9  0,0 
-

248,7 

Summa rörelsens kostnader -1,2 -288,8 -164,9 -42,6 63,3 
-

433,9 

Driftnetto -1,0 66,4 120,1 -11,4  174,1 

Avskrivningar  -25,5 -88,8   
-

114,3 

Jämförelsestörandeposter       

Rörelseresultat -1,0 40,9 31,3 -11,4  59,7 

Summa finansiella poster  -0,5 -30,1 -0,1  -32,5 

Resultat före skatt och 
bokslutsdispositioner 

-3,0 40,5 1,2 -11,5  32,5 

Stadshus 
Bolaget följer i stort sett lagd budget. 

LEAB 
Perioden jan – okt. ligger under både budget och föregående år i samtliga verksamheter. 
Extremt höga elpriser under året har gett bra betalt för elproduktionen men har samtidigt 
bidragit till höga kostnader för förluster i elnät samt för drift-el i värmeverksamheten. Detta 
gör att värme och elnät landar på ett sämre resultat än budgeterat medan elproduktionen ger 
ett högre resultat. Sammantaget ligger hela koncernen back mot budget med -2 055 tkr. 

Då stor osäkerhet råder inför vintern om framförallt elpriset så är det svårt att ringa in ett 
belopp för årets prognosticerade resultat. Det finns en risk att underskottet mot budget om 
drygt 2 mkr eventuellt kan öka ytterligare. Om läget ej förvärras kan man anta att fortsatt 
höga kostnader för elförluster och driftel kompenseras av höga intäkter i elproduktion så 
pekar årets prognos på drygt 40 Mnkr vilket är ca 2 Mnkr lägre än budget 

BELAB 
Bolagets utfall per den 31 oktober beräknas landa på -9 165 tkr. 

Bolaget gör analysen att osäkerheten som råder i samhället påverkar människors köpkraft 
och med största sannolikhet kommer det påverka bolagets resultat. Bolaget har i väntan på att 
avtalen med kommunen ska färdigställas avvaktat med en del investeringar. I och med 
beslutet att avtalen gäller från och med 2023 kommer bolaget att behöva ta en del av dessa 
trots att avtalen inte är på plats. Med allt detta i beaktning förväntas ökade kostnader samt 
sannolikt minskade intäkter, vilket gör att bolaget lämnar en prognos om 2022 års resultat på 
-11,5 Mnkr. 
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FALAB 
Intäkterna är något lägre än budgeterat men förklaras med en ökad vakansgrad. När det gäller 
driftkostnaderna så har de ökade kostnaderna, främst vad gäller el, påverkat bolaget negativt. 
För att möta dessa ökade driftkostnader så har underhållet fått stå tillbaka. Resultatet för 
perioden jan-okt. landar på 12,8 Mnkr efter fin.netto. Justerat för det underhåll som skall 
göras så är resultatet ca 3,4 Mnkr. Vad gäller prognosen så är bolagets bedömning den att 
resultatet hamnar på drygt 1 Mnkr då vi har två månader kvar på året som är kalla och 
kommer att påverka kostnaderna för uppvärmning negativt 

Koncernen 
Intäkterna är 41 Mnkr högre än budgeterat och beror på högre elpriser. När det gäller 
kostnaderna så är de kraftigt påverkade av de högre elpriserna men då driftkostnaderna är 
ca 10 mkr lägre än budget så landar driftnettot på 5,8 MNkr över budget. Övriga kostnader 
såsom avskrivningar och fin.netto följer i stort budget. Resultatet efter fin.netto för perioden 
hamnar på knappt 29,2 Mnkr vilket är ca 7,5 Mnkr bättre budget. Prognosen landar dock på 
27,2 Mnkr. 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

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

Kommunstyrelsen (beredande) 

Verksamhetsplan 2023 för kommunstyrelseförvaltningen 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och 

utvecklingsmål och ekonomiskfördelning för 
kommunstyrelseförvaltningen antas. 

 Revidering av verksamhetsplanen kommer att ske i början på 2023 för 
tillkommande verksamheter utifrån verksamhetsövergången från 
Samhällsbyggnadsförbundet 

Ärendebeskrivning 

Enligt handlingsplanen ska grunduppdrag på nämndnivå, kvalitetsfaktorer på 
nämndnivå och nämndmål vara antagna senast i december 2022 för att gälla 
från år 2023. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål. Utifrån verksamhetsövergång från 
Samhällsbyggnadsförbundet till kommunstyrelseförvaltningen så kommer det 
behövas en revidering av verksamhetsplanen utifrån grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål samt ekonomi.  

 
 

Gunilla Sandgren Anette Persson 
Ekonmichef Controller 

För åtgärd: 

Ekonomienhet,kanlsienhet,måltidsenhet,IT- och 
teleenhet,näringslivsenhet,perosnalenhet 
 

Bilagor: 

Verksamhetsplan 2023 
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1 Verksamheten 

1.1 Verksamhetsbeskrivning 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter är kanslienheten, personalenheten, 
måltidsenheten, ekonomienheten, it- och teleenheten och näringslivsenheten. 

Näringslivsenheten ansvarar för sysselsättnings- och näringslivsfrågor för att allmänt främja 
sysselsättningen och näringslivet i kommunen samt mark- och exploateringsfrågor, 
infrastruktur landsbygdsutveckling inom kommunen. 

Kanslienheten finns till för att upprätthålla rättssäkerheten och möjliggöra för att skapa 
kommunikation och demokrati, vårda och bevara historian samt för att de vi är till för ska 
känna förtroende och trygghet 

Måltidsenhetens främsta syfte är att tillaga och servera måltider till personer inom 
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Inom offentlig verksamhet kan 
maten vara ett verktyg för bland annat hållbar utveckling, kunskap och jämlik hälsa. Måltiden 
är dessutom en viktig del i att skapa tillhörighet och gemenskap. Måltiden som serveras ska, 
förutom att smaka väl, uppfylla andra kriterier såsom näringsriktighet, vara miljömässigt 
hållbar samt variationsrik. 

IT-enheten hanterar kommunens datorer, programvaror, nätverk och lagringslösningar. 
Teleenheten bemannar kommunens växel och receptionen i kommunhuset. 

Vår uppgift är att stödja verksamheterna, så att verksamheterna kan utföra sina uppdrag som 
ska gynna de vi ytterst är till för - medborgarna. 

För IT-enheten handlar det bl.a. om att lagra och skydda information, tillhandahålla 
utrustning och verktyg (såsom programvaror), ge support till användarna när det inte riktigt 
går som man tänkt samt IT-enheten arbetar också med att effektivisera/underlätta för 
verksamheterna i hela processen från beställning av dator till medarbetare eller inköp av 
system/programvara till förvaltning av ett system. 

Genom ett samarbete i de norra kommunerna i länet (KNÖL) besvara vi även samtal åt 
Ljusnarsberg, Nora, Hällefors och Nerikes Brandkår. 

Ekonomienheten fungerar som stödfunktion inom ekonomiområdet för chefer och 
medarbetare inom kommun. Vår uppgift är att stödja verksamheterna, så att verksamheterna 
kan utföra sina uppdrag som ska gynna de vi ytterst är till för - medborgarna. 

Personalenhetens arbete handlar övergripande om relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Att ge stöd och råd till främst chefer men även medarbetare. Att utforma och 
utveckla processer och riktlinjer för strävan mot målet attraktiv arbetsgivare. Det 
arbetsrättsliga regelverket (lagar och kollektivavtal) är omfattande och vi stödjer chefer med 
specialistkompetens inom området. Vid verksamhetsförändringar som innebär 
personalförändringar bidrar vi med specialistkompetens med hänsyn till LAS och MBL 

Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter regleras främst av bestämmelser i: 

• Kommunallag (2017:725) 
• Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
• Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
• Arkivlagen (1990:782) 
• Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 
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• Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) 
• Vallagen (2005:837) 
• Samtliga nämnders reglementen 
• Kommunfullmäktiges arbetsordning 
• Övriga styrdokument som gäller inom kommunen 
• Till grund för detta ligger både interna och externa styrdokument såsom: 

-Lindesbergs kommun kostpolitiska program 
-Livsmedelsverket-Livsmedelslagen och dess förordningar 
-Folkhälsomyndigheten-Upphandlingsmyndigheten 
-Den Nationella livsmedelsstrategin 
-Agenda 2030 

• Barnkonventionen (SOU 2016:19) 
• Arbetsmiljölag (1977:1160) 
• Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
• Lagen om anställningsskydd (LAS), 
• Lag om offentlig anställning, 
• Lag om anställningsbefrämjande åtgärder. 
• Arbetsmiljölagen med arbetsmiljöförordningar AFS, 
• Arbetstidslagen samt arbetstidsförordning 
• Lagen om medbestämmande MBL, Förtroendemannalagen. 
• Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och tidsbegränsat anställda. 
• Semesterlagen SEML, 
• Sjuklönelagen SjLL, Föräldraledighetslagen, 
• Lag om ledighet för utbildning, 
• Lag om ersättning och ledighet för närståendevård, 
• Lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder, Lag om rätt till ledighet för vissa 

föreningsuppdrag inom skolan, 
• Lag om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare. 
• Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, 
• Lag om rätt till ledighet för trängande familjeskäl, 
• Lag om rätt för att pga. sjukdom prova annat arbete. 
• Sjuklönelagen, 
• Lag om arbetsgivares kvittningsrätt, 
• Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga 

missförhållanden. 
• Lag om rättegång i arbetstvister, 

Arbetsrättsliga kollektivavtal 

HÖK, AB, BEA, PAN, Omställningsavtal (KOM-KL, TLO-KL) Pensionsavtal KAP-KL, AKAP-KL, 
Pension förtroendevalda PBF, OPF-KL, Försäkringar AGS-KL, TFA-KL, TGL-KL, Kommunalt 
huvudavtal (KHA), Konfliktanvisningar, Bilersättningsavtal, Traktamentes avtal, Preliminär 
lön. 
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1.2 Omvärldsanalys 

Nuläget och framtiden är osäkert både utifrån ett kvalitets-och ekonomiskt perspektiv. En 
stor bidragande faktor till osäkerheten är omvärldens läge med både krig, elkris och en 
nationellt stigande inflation. Inflationen får påverkan i direkta prisökningar för bland annat 
livsmedel. 

Länets och kommunens näringsliv har sedan pandemin haft en utveckling som präglats av 
stora variationer mellan branscher. Det finns exempel på bolag och branscher som sticker ut 
och driver på sina verksamheter med produktions- och omsättningsrekord, allt från 
underleverantörer inom fordonsindustrin till byggentreprenörer. Det finns även exempel, 
precis som över hela landet, på bolag och hela branscher som verkligen kämpar till följd av 
restriktioner och förändrade konsumtionsmönster och i viss mån brist på insatsvaror. Det 
finns just nu stora orosmoln. Energipriser, komponentbrist och en förhöjd landrisk är några 
delar som påverkar samhälle och företag. Hög inflation, höjda räntor och en trolig 
lågkonjunktur påverkar även företag och samhället 

I framtiden kommer det att krävas nya lösningar och modeller för samarbete och en förmåga 
att kunna agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar inom bland annat digitalisering, 
ledarskap, arbetsmiljöarbetet och näringslivet. Nya utmaningar är hur ska det "nya normala " 
efter pandemin vara på arbetsplatserna, för att vara en attraktiv arbetsgivare samtidigt som 
grunduppdraget ska uppnås med bra kvalitet.   

En omvärldsfaktor som påverkar arbetet är digitalisering. Externa och interna 
samarbetspartners efterfrågar e-tjänster och förväntar sig kunna kommunicera med oss 
digitalt. Den stora utmaningen är inte att skapa digital kommunikation - det handlar istället 
om att kunna möta behovet av att kunna dela med sig av information som innehåller sekretess 
digitalt. Interna samarbetspartners efterfrågar e-arkiv, i dagsläget finns en förvaltning som 
infört e-arkiv på eget bevåg. Ledningsgruppen har uppdragit till kanslichefen under hösten att 
omvärldsbevaka frågan och återkomma. 

Förändringar i omvärlden påverkar enheterna på många sätt exempelvis via lagändringar och 
politiska beslut. Att kunna driva förändringar, fatta självständiga beslut och kunna 
omvärldsbevaka är delar som ryms inom framtidens kompetens eftersom behovet av en 
flexibel organisation som snabbt kan ställa om sig blir allt mer aktuellt. I ett läge där det är 
många svårrekryterade yrken behöver vi titta på nya lösningar för att säkerställa rätt 
kompetens. Att medarbetare trivs och väljer att stanna hos oss är otroligt viktigt för att 
minska den oönskade personalomsättningen och öka attraktiviteten på våra arbetsplatser. 
Arbetsmiljöfrågorna blir därmed viktiga för att kunna möta kompetensutmaningen framåt. 

Sedan den 2 december 2016 står det klart att alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad 
digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Lagen 
om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 1 januari 2019. Detta är något 
som kanslienheten lagt mycket arbete på vilket resulterat i en topplacering i Funkas 
inkluderingsbarometer. 

IT-enheten tillsammans med alla förvaltningarna har stora utmaningar framåt utifrån: 

• Inom säkerhet syns tydligt behovet av en fungerande och ändamålsenlig 
informationssäkerhet för att möta kommunens interna och externa krav på 
rapportering ex. till MSB (Nicedirektivet) och Datainspektionen (GDPR). Genom detta 
finns också ökade krav på IT-säkerhet utifrån bland annat ökade cyberattacker. 

• Vi ser ökade behov av samordning/samsyn/samarbete mellan system och 
förvaltningarna. IT- och teleenheten måste agera tydligare stödfunktion med 
instruktioner om hur vi alla ska arbeta med säkerhet och vilken utrustning som finns 
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tillgänglig att köpa enligt avtal. 
• Behov av utbyggd och fungerande infrastruktur i kommunen i form av fiberutbyggnad 

på landsbygden. 
• Digitalisering - Vi behöver förbereda oss för att möta verksamheternas behov av 

digitalisering. 
• Tekniska lösningar för att främja förvaltningarnas arbete utifrån telefoni 

  

  

1.3 Ekonomi 

Nettoram Mnkr Budget 2022 Budget 2023 VP 2024 VP 2025 

Politisk verksamhet 18,6 35,6 35,1 35,1 

Kommunledning 4,4 7,1 7,1 7,1 

Marknadsföringsbidrag 1,2 1,2 1,2 1,2 

Vägbidrag 1,6 1,6 1,6 1,6 

Färdtjänst, linje 308 7,4 7,4 7,4 7,4 

Ekonomienhet/ek-
onomistyrning 9,6 9,6 9,6 9,6 

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

Kanslienhet 13,0 13,0 13,0 13,0 

Personalenhet 11,8 11,9 11,9 11,9 

Övrig verksamhet 
personal 3,4 3,4 3,4 3,4 

Personalbefrämjande 
verksamhet 5,2 5,2 5,2 5,2 

IT/Teleenhet 21,2 21,3 21,3 21,3 

Måltidsenhet 1,1 0,7 0,7 0,7 

Näringslivsenhet/land
sbygd 5,5 6,2 6,2 6,2 

Mark- och 
exploatering 3,4 5,4 5,4 5,4 

Totalsumma 108,4 130,6 130,1 130,1 
 

Förändringen mellan år 2022 och 2023 är: 

2 Mnkr till mark- och exploatering för utökade kostnader för detaljplaner 

0,6 Mnkr för att finansiera Leader bergslagen och Mälardalen 

1 Mnkr för tjänst beställarkompetens 

1 Mnkr för säkerhet, lås och larm 
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2 Grunduppdrag 

2.1 Arbetsgivare 

Beskrivning 
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen 
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en 
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna. 
 
Personalenhetens arbete handlar övergripande om relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Att ge stöd och råd till främst chefer men även medarbetare, inom: 
 
* Chefs- och ledarskapsutveckling 
* Arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete  
* Hälsofrämjande arbete 
* Strategisk kompetensförsörjning 
* Vikariesamordning av korttidsvikarier för förskolor, fritids, F-6, kulturskola och 
måltidsenheten 
 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

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

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

Friska medarbetare Sjukfrånvaro hos medarbetare 

 

2.2 Att servera goda, säkra och näringsriktiga måltider som främjar jämlik 
hälsa och hållbar miljöutveckling. 

Beskrivning 
Måltidsenheten skall leverera måltider till personer inom socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Rätt mat till rätt person Antalet inrapporterade avvikelser på att fel mat har 
serverats 

Positiv matupplevelse Antalet genomförda kostråd 

Andelen personer som upplever att matupplevelsen 
är positiv 

Näringsriktig- och variationsrik kost  
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2.3 Driva utveckling och leverans av servicetjänster till övriga förvaltningar 
och politiken inom befintliga regelverk. 

Beskrivning 
Genom att ge ett samordnat stöd bidrar det till en helhetssyn av verksamhet, personal och 
ekonomi och att förvaltningarna kan fokusera på sina grunduppdrag 
 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Att avtalen är uppdaterade Antalet avtal som inte är uppdaterade 

Kvalitetssäkring av it-system inom 
kommunstyrelseförvaltningen avseende 
funktionalitet, behörighet och informationssäkerhet 

 

2.4 Stödja och utveckla kommunens näringsliv och infrastruktur 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Driva och skapa förutsättningar för etableringar och 
för kommunen värdeskapande investeringar 

Antalet nyetableringar i kommunen 

Industrimark/Antal kvm detaljplanelagd 
verksamhetsmark 

Antal deltagare företagsfrukostar 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse 

3 Utvecklingsmål 

3.1 Arbetsgivare 

Beskrivning 
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen 
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en 
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna. 
 
Personalenhetens arbete handlar övergripande om relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Att ge stöd och råd till främst chefer men även medarbetare, inom : 
 
* Chefs- och ledarskapsutveckling 
* Arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete  
* Hälsofrämjande arbete 
* Strategisk kompetensförsörjning 
* Vikariesamordning av korttidsvikarier för förskolor, fritids, F-6, kulturskola och 
måltidsenheten 
 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Införande av visselblåsarfunktion  
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3.2 Att servera goda, säkra och näringsriktiga måltider som främjar jämlik 
hälsa och hållbar miljöutveckling. 

Beskrivning 
Måltidsenheten skall leverera måltider till personer inom socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Förbättra dialogen och det interna samarbetet med 
sina kunder 

 

3.3 Driva utveckling och leverans av servicetjänster till övriga förvaltningar 
och politiken inom befintliga regelverk. 

Beskrivning 
Genom att ge ett samordnat stöd bidrar det till en helhetssyn av verksamhet, personal och 
ekonomi och att förvaltningarna kan fokusera på sina grunduppdrag 
 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Utveckla och tillgängliggöra kommunens hemsida så 
att alla kan tillgodose sig information på hemsidan 

 

Utveckla digitala processerna  

3.4 Stödja och utveckla kommunens näringsliv och infrastruktur 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Stärka samverkan med det lokala näringslivet Antal deltagare företagsfrukostar 

Arbeta för att servicepunkterna ska vara en naturlig 
motor för landsbygdsutveckling, mötesplats och 
idégenerator i våra mindre orter och för våra företag 
på landsbygden 

Antalet besökare per servicepunkt 
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    KS 2022/200 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Uppsiktsplikt för överförmyndarnämnden  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anser att uppsiktsplikt gällande är uppfylld, enligt antaget 
årshjul för uppsiktsplikt. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och samordna 
kommunalförbunds och kommunala bolags verksamhet. Kommunstyrelsen 
ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt så föreslås att 
sammanträdena inleds med olika redovisningar utifrån grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer och hållbarhet hur kommunens verksamheter jobbar med 
respektive saker utifrån ett helhetsperspektiv. Om ytterligare frågor uppstår 
under året utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan berörda 
verksamheter kallas av kommunstyrelsen. 

Enligt antaget årshjul för uppsiktsplikt 2022 ska överförmyndarnämndens 
arbete redovisas. Redovisningen görs av överförmyndarnämndens 
ordförande Gert Stark och tjänsteperson Anders Andersson. 
 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Överförmyndarnämnden 

Bilagor: 

Årshjul för kommunstyrelsens uppsiktsplikt KS § 175/21 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§175/21   Dnr: KS 2021/267 

 

Årshjul för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 
Beslut 

kommunstyrelsen besluta 
 Årshjul för kommunstyrelsens uppsiktsplikt  2022 

godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över nämndernas, kommunalförbunds och kommunala 
bolags verksamheter. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som 
kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning.  

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt så föreslås att 
sammanträdena inleds med olika redovisningar utifrån 
grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och hållbarhet hur kommunens 
verksamheter jobbar med respektive saker utifrån ett 
helhetsperspektiv. Om ytterligare frågor uppstår under året 
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan berörda 
verksamheter kallas av kommunstyrelsen.  

 16 mars (analysdag), måluppfyllelse utifrån 
grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål här 
deltager samtliga förvaltningar, förbund.    

 29 mars Årsredovisningen och internkontroll.  

 26 april, Överförmyndarnämnden  

 17 maj, Lägesrapport, uppföljning av kommunstyrelsens 
kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål.    

 14 juni, Arbetet med ANDTS strategin   

 6 sep, Uppföljning av arbetet med kommunkompassen.    

 18 oktober, Delårsrapporten.    
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 15 november, Nerikes brandkår. 

 20 december, Uppföljning av kommunstyrelsen projekt 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att årshjul  för  
kommunstyrelsens uppsiktsplikt  2022 godkänns. 
Ledamöternas förslag till beslut 

Nils Detlofsson (L) yrkar på följande tilläggsförslag: 
 Information om integration skall tas med i 

kommunstyrelsen årshjul under våren 2022. 
Beslutsgång 

Ordförande frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner så beslutat. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Nils 
Detlofssons tilläggsförslag och finner att den avslås. 
 
Omröstning begärs 

Ja-röst för Nils Detlofssons tilläggsförslag 
Nej-röst för avslag till Nils Detlofssons tilläggsförslag 
Ordförande har utslagsröst och avger sin röst sist. 
 
Med 7-ja röster för bifall av tilläggsförslaget och 8-nej röster för 
avslag beslutar kommunstyrelsen att avslå tilläggsförslaget: 
 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Kristine Andersson (S)  x  
John Omoomian (S)  x  
Jonas Bernström (S)  x  
Tommy Kragh (S)  x  
Jonas Kleber (C)  x  
Mathz Eriksson (C)  x  
Ulf Axelsson (V)  x  
Pär-Ove Lindqvist (M) x   
Lillemor Bodman (M) x   
Jan Hansson (M) x   
Nils Detlofsson (L) x   
Fredrik Rosenbecker (SD) x   
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Jari Mehtäläinen (SD) x   
Tommy Lönnström (SD) x   
Bengt Storbacka (S) 
ordförande 

 x  

Summa 7 8 0 
 
Reservationer 

Nils Detlofsson (L) 
 
För åtgärd: 

Controller 

För kännedom: 

Kommunstyrelseförvaltning 
Barn- och utbildningsförvaltning 
Socialförvaltning 
Tillväxtförvaltning 
Samhällsbyggnadsförvaltning 
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Tjänsteskrivelse 
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    KS 2022/268 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Handlingsplan suicid norra Örebro län 2022–2025 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Anta handlingsplan för suicidprevention i norra Örebro län 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av kommuncheferna har Ljusnarsberg, Nora, Lindesberg och 
Hällefors kommuner tillsammans tagit fram en länsdelsgemensam 
handlingsplan för suicidprevention. 

Handlingsplanen slår fast nio fokusområden som kommunerna ska arbeta 
med över tid. Det är alla förvaltningars ansvar att bidra i arbetet med planens 
intentioner. Utifrån planens fokusområden ska förvaltningarna utifrån lokala 
förutsättningar ta fram aktiviteter som införlivas i kommunens styrsystem 
och följs upp i ordinarie del- och helårsredovisning. 

Som stöd i arbetet kommer den länsdelsgemensamma resursen samordnare 
för psykisk hälsa att nyttjas. 

Då det kommer en ny nationell strategi för arbetet med psykisk ohälsa och 
suicidprevention under hösten 2023 ska planen ses över och revideras vid 
behov. 

Konsekvenser 

Social konsekvensanalys  

Psykisk ohälsa är vår tids folksjukdom. Suicid kan ses som den yttersta 
konsekvensen av psykiskt lidande, så att motverka och förebygga suicid 
handlar att arbeta för en god psykisk hälsa i befolkningen. Att förebygga det 
psykiska lidandet så långt det är möjligt samt arbeta för att invånare får rätt 
stöd och behandling när de behöver, kommer bidra till ett mer socialt hållbart 
samhälle på sikt. 

Miljömässig konsekvensanalys 

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Kommunerna tilldelas tillsammans med regionen riktade statliga bidrag för 
suicidprevention och psykisk hälsa. Beslut om hur dessa ska nyttjas tas i 
samverkansorganisationen som finns mellan länets kommuner och regionen 
gällande social välfärd samt vård och omsorg. I dagsläget finansieras en 
funktion som samordnar och stöttar alla fyra kommuner i norra Örebro län i 
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det suicidpreventiva arbetet. Medel kommer även gå till kompetenshöjande 
insatser för kommunerna, där bland annat en utbildning i första hjälpen till 
psykisk hälsa kommer erbjudas medarbetare i kommunen, regionens 
verksamheter i norr samt civilsamhället. 

De aktiviteter utöver detta som kommer att genomföras utifrån 
handlingsplanen finns det inga specifika medel avsatta för i kommunen. 
Aktiviteter förväntas genomföras inom ram. Om behov av aktiviteter uppstår 
som innebär en kostnad utöver ram ingår det i kommande budgetarbete. 

Facklig samverkan 

Information och samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom:  

Folkhälsoteamet norra Örebro län 
Hällefors kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
Nora kommun 

Bilagor: 

Handlingsplan för suicidprevention i norra Örebro län 
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Inledning  
 

Varje dag tar 4 personer sitt liv i Sverige.  På en vecka har det blivit en skolklass. För att komma till 

rätta med det har man nationellt formulerat en nollvision för suicid: 

Ingen människa ska hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen blir att avsluta sitt liv.  

Hur samhället väljer att se på suicid avgör också hur man ser på möjligheterna att förebygga det.   

Mycket talar för att varje liv som avslutas i förtid ska ses som ett psykologiskt olycksfall, något som 

inte behöver hända och något som kan förebyggas. Majoriteten av alla som gör ett suicidförsök och 

överlever ångrar sig. Man vill inte dö, men för stunden orkar man inte leva.  

Varje liv som avslutas i förtid är ett samhälleligt och gemensamt misslyckande och inte minst en 

tragedi för alla berörda. Därför har kommunerna i norra Örebro län gått ihop i en gemensam strävan 

att i samverkan med regionen, ideella föreningar och andra viktiga aktörer arbeta mot nollvisionen.  

 

Agenda 2030 

Målområde tre i den globala planen för hållbar utveckling, Agenda 2030, omfattar hälsosamt liv och 

välmående. Delmålet 3.4 behandlar särskilt förebyggande insatser för att minska dödlighet i icke 

smittsamma sjukdomar: 

Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa 

Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid 

av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande. 

 

Nationellt handlingsprogram   

På den nationella nivån samordnar Folkhälsomyndigheten myndigheternas arbete med 

suicidprevention. De identifierade nio strategiska åtgärdsområdena i det nationella 

handlingsprogrammet är:  

1. Främja goda livschanser för mindre gynnade grupper 
Mindre gynnade grupper har en tydlig överrisk för suicid. Låga inkomster och låg utbildning är 

faktorer som innebär ökad suicidrisk. Människors livschanser och levnadsvillkor har således en 

stor betydelse för suicidförekomsten. Därför är det ur suicidsynpunkt angeläget att inrätta ett 

samhälle med små sociala skillnader.  

2. Minska alkoholkonsumtionen i befolkningen och i högriskgrupper för suicid 
Det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion och suicidförekomst i befolkningen, främst 

bland unga män. På individnivå finns det också vetenskapligt stöd för att en hög konsumtion av 

alkohol ökar risken för suicid.  

3. Minska tillgänglighet till medel och metoder för suicid 
Att minska tillgången till olika medel och metoder för suicid har en samlad positiv effekt. 

4. Se suicid som psykologiska misstag 
Med detta synsätt är suicid ett uttryck för brister i de system som hanterar risker för suicid. 

Riskerna kan både vara psykologiska, exempelvis i form av depression, och fysiska, exempelvis i 
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form av lättillgängliga dödliga läkemedel. Samhället har mer eller mindre välutvecklade system 

för att hantera dessa risker. Om suicid ska kunna reduceras behöver dessa system förbättras. 

5. Förbättra de medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna 
De flesta suicid föregås av någon form av psykisk ohälsa, och enligt vissa studier gäller detta för 

uppemot 90 procent av alla de som tar sitt liv. De förebyggande åtgärderna måste därför sättas 

in tidigt. 

6. Sprid kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid 
Beslutsfattare och olika professioner måste ha aktuella kunskaper om suicid och 

suicidförebyggande insatser och metoder. Kunskapen kan omfatta risk- och skyddsfaktorer för 

att förebygga suicid, förebyggande strategier och arbetssätt, samt uppföljning och redovisning av 

utvecklingen och åtgärderna. 

7. Höj kompetens hos nyckelpersoner 
Arbetet med att förebygga suicid kräver särskild kompetens bland olika yrkesgrupper. Förutom 

personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns det andra yrkesgrupper som genom 

sitt arbete kommer i direktkontakt med suicidnära personer. 

8. Gör händelseanalyser efter suicid 
Händelseanalyser efter suicid genomförs för att få veta hur och varför ett suicid inträffat och visa 

vilka åtgärder som kan vidtas för att förhindra att det sker igen. De kan också vara en viktig del av 

stödet till närstående, personalgruppen och andra efterlevande. 

9. Stöd frivilligorganisationer 
Den ideella sektorns insatser är angelägna och det behövs ett tydligare anhörigperspektiv i det 

suicidpreventiva arbetet. Frivilligorganisationernas roll är ofta att förstärka och komplettera 

statens, regionernas och kommunernas insatser genom sitt arbete. 

Det pågår ett arbete att ta fram en ny nationell strategi för att främja psykisk hälsa och förebygga 

suicid. Regeringsuppdraget omfattar över 20 myndigheter och ett 50-tal organisationer och kommer 

slutrapporteras i september 2023.  

Regional handlingsplan 

Region Örebro län antog 2016 en handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk hälsa. 

Handlingsplanen lyfter fram sju fokusområden för åtgärder på kort och lång sikt.  

1. Involvera nyckelaktörer  

2. Insatser för ökad samverkan  

3. Organisera hälso- och sjukvård och utbilda personal  

4. Öka tillgänglighet till professionella insatser  

5. Ta vara på det civila samhällets engagemang  

6. Höjd kunskapsnivå  

7. Kunskapsutveckling  
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Fokusområden för det suicidpreventiva arbetet i norra Örebro län  
Följande fokusområden har tagits fram i dialog med representanter från politik, kommunal 

förvaltningsledning, polis och bostadsföretag i de fyra kommunerna. Fokusområdena ligger helt i linje 

med den regionala handlingsplanen och de nationella åtgärdsområdena.  

 

Främja synsätt psykologiskt olycksfall 
Hur samhället väljer att se på suicid avgör hur man ser på möjligheterna att förebygga ett självmord.  

Mycket talar för att varje liv som avslutas i förtid ska ses som ett psykologiskt olycksfall, något som 

inte behöver hända och något som kan förebyggas. Majoriteten av alla som gör ett suicidförsök och 

överlever ångrar sig. Man vill inte dö, men för stunden orkar man inte leva. Med detta synsätt är 

suicid ett uttryck för brister i de system som hanterar risker för suicid. Riskerna kan både vara 

psykologiska, exempelvis i form av depression, och fysiska, exempelvis i form av lättillgängliga 

dödliga läkemedel. Samhället har mer eller mindre välutvecklade system för att hantera dessa risker. 

Om suicid ska kunna reduceras behöver dessa system förbättras. Genom händelseanalyser efter 

suicid kan man försöka förstå hur och varför ett suicid inträffat och visa vilka åtgärder som kan vidtas 

för att förhindra att det sker igen. 

 

Samverkan  

För att klara av uppgiften att förebygga psykisk ohälsa och suicid måste olika verksamheter arbeta 

tillsammans, ingen verksamhet kommer ensam klara av det uppdraget. Viktiga samverkansparter för 

kommunerna i det arbetet är vården, civilsamhället och blåljusverksamheter.  

I samverkan med regionens olika verksamheter arbetar kommunerna för en god och nära vård, där 

ett för invånaren sömlöst vårdflöde eftersträvas. Kommunerna ska efter lokala behov stärka 

samverkan med vårdcentraler och psykiatrin.  

Civilsamhället har en central del i människors välmående på flera olika sätt. För att främja hälsa är 

föreningarna en mycket viktig samverkanspart för kommunerna.  

Blåljusverksamheterna är oftast först på plats i akuta kriser, samverkan blir därför central för att på 

bästa sätt ta väl hand om kommuninvånare både i akuta skeenden och i det förebyggande arbetet.  

Samverkan med blåljus kommer ske genom en regional samordning för hela länet.  

 

Främjande och förebyggande 

Arbetet med att förebygga suicid ska påbörjas så tidigt som möjligt, helst innan ett problem hinner 

uppstå och från tidiga signaler om ohälsa. Det pekar på att barn och unga och deras hälsa är en viktig 

del av arbetet.  En viktig aspekt i det främjande arbetet är att skapa inkluderande miljöer där 

kommuninvånare får gå till jobbet, skolan och fritidsaktiviteten och kunna känna sig sedd och 

accepterad, precis som man är.  

Äldre 

Äldre har identifierats som en viktig grupp i det suicidpreventiva arbetet då suicid ökar med ålder och 

är vanligast förekommande bland äldre män över 84 år. En viktig aspekt för äldres psykiska hälsa är 

ofrivillig ensamhet och det digitala utanförskapet.  
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Kontaktvägar  

För att kunna stödja en människa med psykisk ohälsa är det av största vikt att veta vart man vänder 

sig. Det gäller såväl för kommunernas anställda som kommunens invånare.  Därför ska den hjälp man 

kan få tydliggöras och synliggöras på ett sätt som blir tillgängligt för alla.  

 

Stöd till efterlevande  

När någon tar livet av sig är det av största vikt att de efterlevande får stöd i den akuta situationen 

och även på sikt. Då sorgen efter ett självmord ofta är komplicerad. Eftersom risken för suicid ökar 

när någon närstående fullbordat ett suicid, blir stöd till närstående i sig suicidpreventivt. För att 

säkerställa detta behöver kommunerna i samverkan med regionen och civilsamhället se över och 

tydliggöra vilket stöd man kan erbjuda.  

 

Kommunen som arbetsgivare  

Kommunerna är stora arbetsgivare och har goda möjligheter att nå ut till många med kunskaper om 

både hur man främjar ett psykiskt välbefinnande och kunskaper om tecken på psykisk ohälsa. 

Kommunerna kan vara en drivande part i att öppna upp samtalet om psykisk ohälsa genom att skapa 

ett tillåtande klimat, vilket behövs på bred front för att bryta stigma.   

För att stödja kommunernas medarbetare då de möter människor med tecken på psykisk ohälsa 

kommer material tas fram utifrån kommunernas behov, såsom rutiner, checklistor, lathundar, 

hänvisningslista och informationsbroschyrer.   

 

Kompetenshöjande insatser  

Ett tydligt behov som framkommit i dialog och kartläggning är att kompetensen kring psykisk ohälsa 

och hur man förebygger suicid behöver höjas hos kommunernas medarbetare. Även kompetens i det 

”svåra samtalet” och hur man möter en person som mår dåligt på bästa sätt efterfrågas från flera 

olika verksamheter.    

Under vintern 2022/2023 kommer en satsning på utbildningen Mental Health First Aid (MHFA) 

påbörjas i norra länsdelen. Utbildningen kan liknas vid en utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) – 

fast för psykisk ohälsa.  Medarbetare inom kommun, region samt civilsamhället kommer erbjudas en 

tvådagars utbildning kostnadsfritt.  

Inom ramen för regionens samordning och med statliga stimulansmedel kommer ett samlat 

utbildningspaket inom psykisk hälsa och suicidprevention erbjudas kommunerna kostnadsfritt.  

 

Begränsa medel och metoder 

Forskning och beprövad erfarenhet visar att begränsning av medel och metoder är ett framgångsrikt 

sätt att förhindra suicid. Det kan handla om att försöka begränsa tillgång på dödliga läkemedel och 

sätta upp skyddande räcken vid höga höjder och tågräls.  Det är ett viktigt utvecklingsområde för 

kommunerna som också kräver samverkan med andra parter.  
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Struktur för arbetet  
Handlingsplanen för suicidprevention ska fungera som en utgångspunkt för arbetet i kommunernas 

förvaltningar. Alla behöver inte ha aktiviteter inom alla fokusområden, utan det ska utgå från 

förvaltningarnas rådighet och relevans. Det varje förvaltning och verksamhet kan göra ska föras in i 

det ordinarie arbetet med verksamhetsplan och följas upp löpande i del- och helårsredovisning, på 

samma sätt som andra målområden. Det lokala arbetet i kommunerna ska utgå från lokala behov och 

kommunernas egna prioriteringar.  

I flera frågor finns möjlighet till samverkan och samarbete i redan befintliga forum. Länsdelsgruppen 

och dess lokala undergrupperingar i respektive kommun kan användas i arbetet för att genomföra 

handlingsplanens intentioner och uppföljning när det är relevant.   

Eftersom planen är länsdelsgemensam ska ett länsdelsgemensamt forum följa upp planen och 

utvecklingen med jämna mellanrum, utöver den ordinarie uppföljningen i respektive kommun.  Det 

kommer att ske i kommunstyrelserna i norra Örebro län (knöl-ks). Planen följs upp i samband med 

den nya nationella strategin under hösten 2023. I samband med revidering fastställs kommande 

intervall för uppföljning.  

Kommunerna kommer att få stöd i det initiala arbetet att integrera planen i det löpande arbetet samt 

att lyfta samverkansfrågor i rätt forum av samordnaren för psykisk hälsa.  

 

Uppföljning och revidering av handlingsplanen  

Under september 2023 planerar staten att lansera en ny strategi för psykisk ohälsa och 

suicidprevention. Därför ska den länsdelsgemensamma handlingsplanen ses över i samband med 

detta och vid behov revideras. Efter det bör planen kunna sträcka sig över tio år. 

Statistik på området kommer att finnas i kommunernas Folkhälsobokslut som kommer 

sammanställas i januari årligen. Folkhälsoteamet ansvarar för framtagandet av Folkhälsobokslutet.  

  



§175/22 Handlingsplan suicid norra Örebro län 2022-2025 - KS 2022/268-3 Handlingsplan suicid norra Örebro län 2022-2025 : Handlingsplan suicid norra Örebro län 2022-2025 utkast 221014.docx

 

9 
 

Bilaga 1  

Om suicid och suicidprevention  
 

Riskfaktorer 1 

De riskfaktorer som innebär en ökad risk för suicid är i stort desamma som för psykisk ohälsa överlag 
och även andra problemutfall. På samma sätt är skyddsfaktorerna till stora delar desamma. Så att 
arbeta förebyggande med suicid är till stora delar detsamma som att arbeta preventivt mot psykisk 
ohälsa.  

Det finns en stark koppling mellan psykisk ohälsa och självmord. Människor med långvarig psykisk 
ohälsa är ofta en utsatt grupp vad gäller socioekonomiska faktorer såsom ekonomi, boende, tillgång 
till arbete och delaktighet i sociala nätverk. Det gäller både i jämförelse med den övriga befolkningen 
och i jämförelse med andra patient- eller funktionshindergrupper.  

Större livsomställningar såsom separation, att förlora en nära anhörig, pensionering och att bli 
arbetslös innebär en ökad risk för suicid, liksom utsatthet för mobbing, kränkningar och våld. 
Beroendeproblem, alkoholkonsumtion och skulder är andra riskfaktorer.  Personer från 
Kronofogdens register löper två och en halv gånger högre risk att begå självmord. Det gällde 
oberoende av kända riskfaktorer för självmord. 2 

Tidigare suicider i familjen och egna suicidförsök är riskfaktorer. Den starkaste riskfaktorn är att en 
människa försökt ta sitt liv vid upprepade tillfällen och risken kvarstår över lång tid. 3 

Personer som är utlandsfödda samt tillhör gruppen HBTQIA+ har också en ökad risk för både psykisk 
ohälsa och suicid. Självmord är vanligare bland män över 84 år och bland män i glesbygd. Medan det 
omvända gäller för kvinnor, det är vanligare med suicid bland kvinnor i städer.  

  

Statistik  

Under 2021 dog 1 226 personer av säkert fastställda suicid i Sverige. Av dessa var 873 män och 353 

kvinnor och 11 var barn under 15 år. Ytterligare 279 fall registrerades där det fanns misstanke om 

suicid men där avsikten inte kunnat styrkas. 

Generellt står männen för flest suicid, ca 70 procent av alla suicid, medan kvinnorna står för flest 

suicidförsök. Det förklaras delvis med att männen använder en mer dödlig metod, hängning, jämfört 

med kvinnor som oftast använder tabletter. Självmordsförsök är vanligast bland unga flickor och 

kvinnor (10-29 år).  

Den åldersgrupp där man inte kan se några könsskillnader är barn under 15 år, där fördelar det sig 

lika mellan könen.  

 

                                                           
1 För en utförlig lista se bilaga 1  
2 https://www.forskning.se/2021/11/16/sjalvmord-kan-kopplas-till-obetalda-skulder/ 
 
3 https://www.forskning.se/2020/11/12/sjalvmordsrisk-kvarstar-under-lang-tid/ 
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Norra Örebro läns kommuner 

Män tar sitt liv i mycket större utsträckning än kvinnor, de brukar utgöra ca 70 procent av fallen. 

Därför har de också ett högre självmordstal, alltså antal självmord per 100 000 invånare.  I 

diagrammet redovisas alla kommuner i norra Örebro län, riket och länet fördelat på män och kvinnor.  

 

I Hällefors och Ljusnarsberg ser vi att de ligger relativt lika mellan könen och att kvinnorna i dessa 

kommuner till och med har ett högre självmordstal än männen, vilket är anmärkningsvärt eftersom 

män i länet och riket ligger betydligt högre än kvinnorna.  Tittar man på en längre tidsperiod går det 

dock att se att självmordstalen legat betydligt högre för män i både Ljusnarsberg och Hällefors 

tidigare år, men att de nu ligger betydlig lägre i jämförelse med riket och länet. Lägst självmordstal 

för kvinnor finns i Nora kommun, men där finner vi det högsta bland männen. Högst självmordstal 

bland kvinnor återfinns i Hällefors kommun och lägst självmordstal bland män finns i Ljusnarsberg.  

 

 

 

 

  

13,9 12,9

8,3

20

9,9 9,1

4,5

22,6

8,6

20,2

8,2

21,6

0

5

10

15

20

25

Självmordstal 2010-2019

När siffrorna översätts i människoliv, handlar det om ca 1-2 personer per år 

i de mindre kommunerna och ca 5 personer per år i Lindesberg.  
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Hur kan suicid förebyggas?  

 

Preventionspyramiden  

Det suicidpreventiva arbetet och dess insatser kan sorteras på tre olika nivåer, universella,  

selektiva och indikativa insatser. 

 

Figur 1 Preventionstriangel – siffrorna 1,10,100 speglar förhållandet mellan antal suicid, suicidtankar 

och suicidförsök. Vid förekomst av ett suicid finns generellt 10 suicidförsök och 100 personer med 

suicidtankar.  

Universella insatser  

Universell suicidprevention riktar sig till hela befolkning och den miljö de lever i. Här är  

syftet att tidigt förebygga risker och främja skyddsfaktorer och psykiskt välbefinnande.   

Selektiva insatser 

Selektiv suicidprevention innebär insatser riktade mot identifierade riskgrupper som på grund av 

påfrestande livshändelser mår dåligt och har svårigheter att stå ut med lidandet som livshädelserna 

framkallar. Att känna till och ha kunskap om vilka riskgrupper det finns är viktigt för att kunna arbeta 

förebyggande och möta dessa grupper i sin profession.  

Indikativa insatser  

Suicidprevention vid indikativa insatser vänder sig till högriskgrupper som exempelvis  

försökt ta sitt liv. Det centrala i insatserna är tidig upptäckt, diagnosticering och  

behandling. Insatserna handlar även om åtgärder för att minska sociala och psykologiska  

problem. 
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Forskning och evidens  

Folkhälsomyndigheten har genomfört en litteraturöversikt med syftet att beskriva kunskapsläget om 

suicidförebyggande insatser utanför hälso- och sjukvården och kommit fram till att följande insatser 

minskar risken något för suicid, suicidtankar och suicidförsök.  

 insatser med flera komponenter (suicidförsök och suicidtankar) 

 skolbaserad prevention (suicidförsök) 

 begränsning av medel och metoder (suicid) 

 utbildning och riktlinjer till media (suicid) 

 telefonhjälplinjer (suicid) 

 alkoholrestriktioner (suicid) 

 internetbaserad KBT (suicidtankar) 

 behandla depression 

 följa upp patienter som gjort självmordsförsök  

 

Suicidprevention bland unga  

I en svenskledd studie kunde man visa att ett awareness program för unga kan halvera självmord och 

självmordstankar. Resultatet ger ett kraftigt stöd för metoden där skolelever får lära sig upptäcka 

psykisk ohälsa hos sig själva och hos sina vänner, samtidigt som de får träning i att förstå, tolka och 

hantera svåra känslor. Youth aware of mental health (YAM) som programmet heter testas nu i flera 

av kommunerna i Örebro län i ett pilotprojekt. Hällefors kommun deltar från KNÖL kommunerna.  

Suicidprevention bland äldre  

Antidepressiva läkemedel kopplas till lägre risk för självmord bland personer över 75 år på 

äldreboenden. Antidepressiva läkemedel används i stor utsträckning på äldreboenden och det har 

funnits farhågor om läkemedelseffekter i form av ökad självmordsrisk. Men en ny studie vid 

Göteborgs universitet ger en annan bild. Självmordsrisken var tvärtom lägre hos personer som fick 

antidepressiva läkemedel.4 

 

 

 

 

  

                                                           
4 https://www.forskning.se/2022/04/11/antidepressiva-kan-minska-sjalvmord-bland-aldre/ 
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Bilaga 2: Skydds- och riskfaktorer för suicidhandlingar  
 

Skydds- och riskfaktorer för suicid kan åskådliggöras på olika sätt. Nedan följer en förteckning över 

skydds- och riskfaktorer som satts samman av Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention 

(NASP), 2019.  

Skyddsfaktorer 

• Personlighetsdrag: utåtriktad, varm/vänlig, ängslig, optimistisk.  

• Hög problemlösningsförmåga.  

• Högt självförtroende och hög självkänsla.  

• Tillgång till natur (till exempel träd, parker med mera.).  

• Hög copingförmåga (hur personen kan hantera stressfyllda och känslomässigt krävande 

situationer).  

• Meningsfullt liv/känsla av sammanhang (till exempel att ha personliga relationer, partner, vara 

förälder, ha en karriär, känna egenmakt med mera.)  

• Starka moraliska eller religiösa invändningar mot suicid.  

• Tryggt anknytningsmönster till viktiga personer (vårdnadshavare/partner).  

• Aktivt föräldraskap (skyddsfaktor för barnet).  

• God skol-/arbetsmiljö.  

Riskfaktorer kliniska (vårdrelaterade) faktorer  

• Tidigare suicidförsök.  

• Beroendesjukdom.  

• Somatisk sjukdom.  

• Psykiatrisk sjukdom.  

• Samsjuklighet (av alla slag).  

• Funktionshinder (till exempel autism).  

• Hinder för vårdsökande (till exempel på grund av stigma, distans och oförmåga).  

• Dålig följsamhet till vård/behandling.  

• Ärftlighet för suicid.  

 

Riskfaktorer icke-kliniska faktorer  

• Hög ålder.  

• Manligt kön.  

• Hbtqia+  

• Ursprung från vissa minoritetsgrupper.  

• Ursprung från länder som har höga suicidtal (Ungern, Ryssland, baltiska länder med flera).  

• Anhörig eller närstående till person som har suiciderat/gjort suicidförsök eller exponering för 

suicid på annat sätt.  

• Personlighetsdrag: introversion, hopplöshet, impulsivitet, aggression, ängslighet (denna är både  

• skydds- och riskfaktor, beroende på vilket kön som har det och vilka andra drag det är 

kombinerat med).  

• Dålig problemlösningsförmåga.  

• Förlust (jobb/dödsfall/brutna relationer/pengar etc), sorg, ofrivillig ensamhet, abort och sorg.  
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• Socioekonomisk status (fattigdom/låg utbildningsnivå/arbetslöshet).  

• Social isolering/ensamhet.  

• Erfarenhet av krig/väpnad konflikt/katastrof.  

• Migration/asylprocess (stressorer i samband med acklimatisering men också erfarenhet av 

krig/vapen  

• konflikt/katastrof).  

• Diskriminering/kränkande särbehandling/trauma/våld/sexuella övergrepp/våld i nära relationer.  

• Dålig sömn (subklinisk nivå).  

• Intoxikationsinriktad alkoholkonsumtion (som till exempel vid nyårsfirande).  

• Existentiell ångest 
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Bilaga 3 Kontaktuppgifter till hjälp och stöd  

 

Någon att prata med vid psykisk ohälsa och självmordstankar  

 

Mind Självmordslinjen - Tel 90 101  

www.mind.se  

För dig som mår dåligt och inte orkar leva eller för dig som har någon närstående som gör det. Du 

kan ringa, chatta anonymt eller ställa frågor via mejl dygnet runt, varje dag.  

 

Tilia – tillsammans för ungas psykiska hälsa – www.teamtilia.se/fa-stod  

Stöd och vägledning för unga med psykisk ohälsa. 

Chatt, mejl, mentor och stödgrupper för ökad självkänsla. Chatten öppen varje kväll.  

 

BRIS - Tel 116 111  

www.bris.se  

BRIS, för dig under 18 år som behöver prata med någon vuxen. Du kan ringa, mejla eller chatta 

anonymt. Chatten och stödtelefonen är öppen dygnet runt. 

 

Röda Korset – www.jourhavandekompis.se  

Stödchatt för dig upp till 25 år som behöver någon att prata med. Den du chattar med är en annan 

ung människa och ni kan prata om vad som helst.  Du är anonym. Mån-fre kl. 18-21, Lör-sön kl. 14-17. 

 

Jourhavande medmänniska – Tel 08-702 16 80  

www.jourhavande-medmanniska.se  

Prata anonymt med en stödjande medmänniska.  

Telefonen är öppen på nätter kl. 21-06 alla dagar året om.  

Chatten är öppen söndag, måndag och tisdag kl. 21-24.  

 

Jourhavande präst - Tel 112 (fråga efter Jourhavande präst) 

www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast   

Om du är ledsen, orolig eller känner dig ensam och behöver någon att tala med anonymt. Du 

behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan eller vara troende, alla kan ringa. Chatt alla kvällar i 

veckan kl. 20-24. Telefon alla nätter kl. 21-06.  

 

En trygg plats för dig som är kille – www.killar.se  

Alla killar är välkomna att chatta om vad som helst, du kan även boka tid på samtalsmottagning och 

få prata med en kurator. Du kan vara anonym.  
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Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter – 

www.rfsl.se/verksamhet/stod  

RFSL erbjuder flera olika typer av stöd. Samtalsstöd, testning, stöd till nyanlända HBTQI personer, 

stöd vid trakasserier, våld eller hot om våld. Om du har allt från funderingar kring sexuell tillhörighet 

till samlevnadsproblem eller ensamhet kan du ringa och mejla för att få stöd. 

 

RFSL Örebro erbjuder enklare emotionellt stödjande, rådgivande och coachande kuratorssamtal kring 

frågor som rör hbtqi (homosexualitet, bisexualitet, trans, queer och intersex). Stödet riktar sig främst 

till personer från 13 år och uppåt som bor i Örebro Län. 

Du når oss på telefonnummer 019- 14 42 32 eller på mejladressen orebro@rfsl.se 

 

Stöd till efterlevande  

 

Mobil resurs suicid  

I Örebro län finns ett specifikt team med kuratorer och sjuksköterskor som du kan kontakta för stöd 

och hjälp när du har förlorat en närstående i suicid. De har kunskap om suicid och erfarenhet av att 

möta människor i kris och svåra livssituationer. De kan erbjuda dig/er som familj 

Krissamtal i det akuta skedet 

Hjälp vidare vid behov av annat eller mer långvarigt stöd 

Praktisk information kopplat till den aktuella situationen 

Telefon: 019-602 05 46 vardagar kl. 8-16  

E-postadress: suicidprevention@regionorebrolan.se 

 

SPES – stödlinje för efterlevande 020 -18 18 00 

www.Spes.se    

SPES erbjuder stöd till efterlevande genom samtalsträffar, stödchatt, stödlinje och kontaktpersoner.  

Stödlinjen är öppen alla dagar kl. 19-22.  

 

Någon att prata med om ätstörningar  

Frisk och fri, Riksföreningen mot ätstörningar - Tel 020-208018  

www.friskfri.se/fa-hjalp  

Förening som ger stöd via telefon och chatt åt personer med ätstörningar och deras närstående. Du 

kan chatta med oss på måndag – torsdag klockan 20.00-21.00 Röda dagar håller vår chatt stängt. 
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Tjejzonen – www.tjejzonen.se/fa-stod  

Chatt, gruppchatt och möjligheten att få en storasyster att träffa och prata med under ett år. Här kan 

man prata om allt. Finns särskilt stöd vid ätstörningsproblematik.  

 

Om du har missbruksproblem  

 

Stödlinjen för spelmissbruk – Tel 020 -81 91 00 

www.stodlinjen.se  

Telefonstöd, chatt och mejl för dig som oroar dig för ditt eller någon annans spelande. Du kan vara 

anonym.  

 

IQ - Plattform för frågor om alkohol – www.iq.se  

Här kan du läsa mer om du är orolig för dina eller någon annans alkoholvanor.  

 

Om du har trassel hemma  

Maskrosbarn – www.maskrosbarn.org  

Är en ideell förening som stödjer ungdomar som har det jobbigt hemma med föräldrar som 

missbrukar, är våldsamma eller psykiskt sjuka. Boka tid med digital kurator och chatta varje måndag-

torsdag kl. 20-22 Söndag kl. 20-22.  

 

Trygga barnen – Tel 070 477 79 10 

www.tryggabarnen.org  

Trygga Barnen finns för dig som växer upp i en familj med missbruk. Du som är upp till 25 år kan 

kontakta Trygga Barnen oavsett vilka tankar du än bär på. Du kan vända dig till Trygga Barnen via 

telefon på dagtid alla dagar i veckan. Du kan även sms:a eller maila oss. Du kan ALLTID skriva till oss, 

när du vill, vilken tid på dygnet det än är. Vi lovar att vi svarar så fort vi kan. Vi har tystnadslöfte och 

du kan vara anonym om du vill. 

 

Vår chatt via Snapchat har öppet onsdag, fredag, lördag och söndag kl. 19:00-23:00. Användarnamn: 

tryggabarnen 

 

Knas hemma 010-703 09 09 

Knas hemma är en ungdomsdriven ideell förening som arbetar nationellt. Den främsta målgruppen 

för Knas hemma är ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13-30 år, som antingen bor i eller har bott i 

familjehem, HVB-hem, eller annat boende för samhällsplacerade barn eller unga. 

Ring för stöd 010-703 09 09 Lördagar 14:00 - 16:00 
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Chatten är öppen måndagar och torsdagar 18:00 - 21:00 

Knashemma.se  

 

Om du utsatt någon eller utsätts för våld eller förtryck 

Unga relationer - www.ungarelationer.se   

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig upp till 20 år som blir utsatt i din relation, är 

kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt 

tidigare. Här kan du också läsa om olika typer av våld, varningstecken och hur en bra relation kan 

vara. 

Vår chatt är öppen varje kväll kl. 20-22. 

 

Unizon – ungdomsjour/tjejjour - www.unizonjourer.se/ung   

Du kan tala om hur du mår, om sex eller om något jobbigt du har varit med om. På sidan finns flera 

olika jourer samlade som vänder sig till alla unga eller tjejer.  

 

Storasyster – www.storasyster.org  

Storasyster är en stödorganisation som vänder sig till dig som utsatts för våldtäkt eller sexuella 

övergrepp. Här finns många olika typer av stöd, samtal, chatt, medföljning till vård eller polis, en 

storasyster över tid, möjlighet att tala med andra som varit med om liknande saker etc.  

 

1000 möjligheter – www.1000mojligheter.se/hjalp-stod  

Hos 1000 Möjligheter kan du få hjälp och stöd via chatt, samtal på vår 1000Mottagning, egen 

stödkontakt, eller i gruppsamtal. Vi vänder oss till dig som har upplevt våld i en partnerrelation eller 

haft/har sex mot ersättning. Du kan vara anonym.  

 

TRIS – tjejers rätt i samhället – Tel 010-255 9191 

TRIS står för Tjejers Rätt i Samhället och är ideell förening som aktivt arbetar mot hedersrelaterat 

våld och förtryck. TRIS möter individer, vuxna, unga och barn, som utsätts för eller riskerar att 

utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. 

TRIS-jouren: 010-255 9191 

 

Hedersförtryck - www.Hedersfortryck.se  

Webbsida som samlar information om hedersförtryck men också kontaktuppgifter till organisationer 

och stödverksamheter. Här kan du ta reda på mer om dina rättigheter och möjligheter att söka hjälp. 

Det finns hjälp och stöd till både killar och tjejer.  

 

Somaya kvinno- och tjejjour – tel 020-81 82 83 
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Somaya kvinno- och tjejjour ger råd och stöd via sin stödtelefon som är öppen 9-16 under vardagar. 

De talar flera språk. Telefon: 020-81 82 83 

 

Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, med lång erfarenhet att skydda och 

frigöra individer från våld. De är sedan starten specialiserade på att skydda och stärka personer 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Webbplats: somaya.se  

 

Koll på soc - kollpasoc.se 

Koll på soc är en sajt om socialtjänsten för dig som är under 21 år. Soc och socialtjänsten är samma 

sak. Sajten är ett stöd för dig som redan är i kontakt med soc eller har funderat på att kontakta soc 

för att du mår dåligt.  Eller vet någon annan som mår dåligt. På sajten finns bland annat information 

om vad soc gör, tips inför möten med soc och hjälp för dig som vill ta kontakt med dem. Till sajten 

hör också en Youtube-kanal med filmer om soc 

 

Rädda Barnens stödchatt – Kärleken är fri  

Kärleken är fri är till för dig som ung och vill ha stöd och råd kring hedersrelaterade frågor. Öppen 

måndag, tisdag, onsdag kl. 19-21 

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri/om-heder-for-dig-som-ung/karleken-

ar-fri-chatt/  

 

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk (NKJT) 0760 034 26 56 

Du som är teckenspråkig kvinna/tjej från 15 år och uppåt och är utsatt för våld i någon form kan 

vända dig till NKJ. Om du mår dåligt och är i behov av stödsamtal eller rådgivning kan du kontakta oss 

på E-post, Instagram, Messenger eller mobil. Vi har tystnadsplikt. Vi pratar med alla som behöver 

stöd och hjälp. 

Kontakta oss på stod@nationellkvinnojour.se  

eller jourtelefon: 0760 034 26 56 

 

Rädda barnens Orostelefon radikalisering 020-100 200 

Orostelefonen arbetar med frågor som rör hatbudskap och radikalisering. Vi finns till för dig som är 

anhörig, tillhör civilsamhället eller själv är involverad i en miljö du vill lämna. Ring oss på 020-100 

200, anonymt och kostnadsfritt för stöd, råd och vägledning kring en oro för både barn och vuxna. 

Orostelefonen är öppen måndag–fredag, klockan 9.00–12.00. 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Anta Kommunövergripande strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd i 
Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden har beslutat att föreslå 
kommunstyrelsen ta fram kommunövergripande strategi för ett stärkt 
föräldraskap i Lindesbergs kommun.  

Definition av föräldraskapsstöd  

Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till 
föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och 
barn. Det kan handla om att ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, 
hälsa och utveckling men också att stärka föräldrars relation till varandra och 
deras sociala nätverk. Enligt barnkonventionen ska konventionsstaterna 
stötta föräldrarna i detta åtagande. Begreppet ”föräldraskapsstöd” istället för 
som tidigare ”föräldrastöd” anger tydligare vilket stöd som avses, dvs. olika 
typer av stöd i föräldraskapet.  

Behov av inriktning framåt  

Idag saknas det en kommunövergripande strategi och en organisering kring 
hur föräldraskapsstödet i Lindesbergs kommun ska bedrivas. För att skapa ett 
strukturerat, uthålligt och långsiktigt arbete behöver 
föräldraskapsstödsområdet organiseras på ett stödjande, samordnat och 
effektivt sätt. Universellt, selektivt och indikerat föräldraskapsstöd bedrivs 
många gånger i stuprör vilket innebär bristfällig samordning och att 
kontaktytorna mot föräldrar blir färre och det blir svårare att nå föräldrar. 

Det behövs en tydlig kedja av ansvariga aktörer för föräldraskapsstödet inom 
kommunens olika verksamheter. Folkhälsoteamet i samråd med kommunens 
verksamhetschefer inom barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen har därför tagit initiativ till detta förslag om 
kommunövergripande strategi. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 
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Sammanfattning 
Stöd i föräldraskapet är en av de viktigaste insatserna samhället kan göra 
för att undvika ojämlikhet och negativa utfall för barn och unga. 
Inom kommunerna finns fler aktörer som erbjuder insatser, aktiviteter eller 
verksamheter som innebär ett stöd till föräldrar i föräldraskapet. En 
betydande del av det föräldrastödjande arbetet som bedrivs i kommunerna 
utgår från socialtjänsten som socialtjänstens öppna verksamhet, 
familjerådgivning och föräldraskapsstödsprogram. Men även förskolan och 
skolan, som möter alla barn och föräldrar, är en viktig arena för det 
universella föräldraskapsstödet. En viktig del är också samverkan med 
andra aktörer. 
 
Lindesbergs kommuns strategi för föräldraskapsstöd utgår från den 
nationella strategin och spänner över såväl främjande som förebyggande 
och riktade insatser. 
 
Syftet med denna strategi är att ange riktningen för 
föräldraskapsstödsarbetet i Lindesbergs kommun, strategin ska också 
utgöra utgångspunkt för en konkret handlingsplan. Strategin följer det 
nationella målet att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under 
hela barnets uppväxt. 

Inledning 
Föräldrar har en unik möjlighet att främja barns hälsa och utveckling. Det 
gäller även andra viktiga närstående vuxna till barnen. Relationen mellan 
barn och förälder och föräldraförmågan är viktig för att främja barnets 
hälsa och utveckling. För att stödja föräldrarna i sitt uppdrag har 
Lindesbergs kommun tagit fram en strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. 
I strategin anges målsättning och insatsområden samt inriktningen för 
föräldraskapsstödet i Lindesbergs kommun. 
 
Stöd i föräldraskapet är en av de viktigaste insatserna samhället kan göra 
för att undvika ojämlikhet och negativa utfall för barn och unga. Flera av de  
skyddsfaktorer som forskningen har identifierat som relevanta för god 
hälsa relaterar till föräldrars förmåga för engagemang i barnets liv och att 
använda sig av de stödresurser som samhället har att erbjuda. 

Definition 
Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till 
föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och 
barn. Det kan handla om att ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, 
hälsa och utveckling, att stärka föräldrars relation till varandra eller deras 
sociala nätverk1. 
 

 
1 Regeringskansliet Socialdepartementet, ”En nationell strategi för ett stärkt 
föräldraskapsstöd,” Regeringskansliet Socialdepartementet, Stockholm, 2018 
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Föräldraskapsstöd som bas för förebyggande arbete 
För att främja en god hälsa och utveckling behövs insatser på såväl 
samhällsnivå som på familje- och individnivå. Föräldraskapsstöd skapar 
skyddsfaktorer som kompenserar för många olika riskfaktorer. Arbetet 
med föräldraskapsstöd kan delas in i olika nivåer för att möta upp 
föräldrars olika behov. De olika nivåerna är; universellt, selektivt och 
indikerat stöd (se figur 1). 

 
 
 

 
 
Figur 1. Preventionspyramiden 
 
Preventionsstjärnemodellen visar hur universellt föräldraskapsstöd, med 
syfte att stärka skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer, kan påverka olika 
typer av problematik. Det kan handla om att förebygga våld, kriminalitet, 
användning av ANDTS2 eller stärka inkludering och måluppfyllelse i skolan 
(Se figur 2). 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 2. Preventionsstjärnemodellen 
 
 

 
2 Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel om pengar 
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Föräldraskapsstöd är ekonomiskt lönsamt 
Gemensamma investeringar kan på sikt leda till stora kostnadsbesparingar. 
Att satsa på föräldraskapsstöd är samhällsekonomiskt lönsamt då 
hälsovinsterna överstiger kostnaderna för insatserna. Exempelvis är 
universella insatser relativt billiga och lättillgängliga. Forskning visar också 
att tidiga insatser i barns liv är de mest effektiva då det både ger positiva 
effekter under individens hela liv och på en samhällsnivå3(se figur 3). 
 

 
Figur 3. Avkastning på investeringar i humankapitalet4 
 

Nationell strategi 
 
Målet med föräldraskapsstöd är att främja hälsa och utveckling samt att 
förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Barns relationer till sina 
föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under 
hela livet. Ett gott samspel och förtroendefullt förhållande mellan föräldrar 
och barn fungerar som en skyddsfaktor för barnen, medan brister i 
hemmiljön är en riskfaktor.  
 
Den 30 augusti 2018 fattade regeringen beslut om En nationell strategi för 
ett stärkt föräldraskapsstöd.  Målsättningen i den nationella strategin är att 
alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. 
Vidare anges tre målområden som är centrala att vidareutveckla för att 
uppnå målsättningen i strategin; 
 
Målområde 1: Ett kunskapsbaserat arbetssätt 
Målområde 2: Ett tillgängligt stöd 
Målområde 3: En stödjande organisation 
 

 
3 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, ”Effekter av universellt 
föräldraskapsstöd, 
4 Göteborgs Stad, ”Jämlikhetsrapporten 2017. Skillnader i livsvillkor i Göteborg.,” 



§176/22 Kommunövergripande strategi för ett stärkt

Sida 6 av 7 
 

Grundläggande perspektiv som ska genomsyra arbetet med föräldraskaps-
stöd är barnets rättigheter, jämställdhet, ett jämställt föräldraskap och 
jämlikhet i hälsa.  
 
Barnets rättigheter 
Att vara förälder ger stor glädje, men det kan också vara utmanande. Enligt 
barnkonventionen har föräldrar ansvar för barnets uppfostran och 
utveckling, samtidigt som den offentliga sektorn har en skyldighet att 
stötta föräldrarna. Barn har rätt till goda uppväxtvillkor och föräldrarna ska 
hjälpa barnet att få sina behov tillgodosedda. Det här ger en unik möjlighet 
att främja barnets hälsa och utveckling, både för föräldrar och för andra 
viktiga närstående vuxna5. 
 
Jämställdhet och ett jämställt föräldraskap 
Ett jämställt föräldraskap, där båda föräldrarna deltar och gemensamt 
utövar omsorgen om barnet, gynnar barns hälsa och utveckling. Även 
föräldrarnas hälsa kan därigenom främjas. Föräldraskapsstödet behöver på 
ett tydligare sätt bidra till ett mer jämställt föräldraskap, inte minst genom 
att möta föräldrars behov av stöd i sin relation till varandra. Det jämställda 
föräldraskapet kan även bidra till att motverka mäns våld mot flickor och 
kvinnor samt föräldrars våld mot barn6. 
 
Jämlikhet i hälsa 
För att främja jämlikhet och jämlik hälsa för alla barn behöver 
föräldraskapsstöd tillgängliggöras för fler. Arbetet med detta ska beakta 
skillnader i hälsa som har samband med de sju diskrimineringsgrunderna i 
diskrimineringslagen, det vill säga; 
• kön 
• könsöverskridande identitet eller uttryck 
• etnisk tillhörighet 
• religion eller annan trosuppfattning  
• funktionsnedsättning  
• sexuell läggning 
• ålder 
 
Strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd har kopplingar till en rad andra  
nationella målsättningar och strategier. Föräldraskapsstöd återfinns som  
insats inom flera områden i syfte att uppnå de målsättningar som satts upp  
exempelvis inom områdena barnets rättigheter, jämställdhet, folkhälsa och  
ANDTS7-förebyggande arbete. Den nationella strategin har också tydliga 
kopplingar till regeringens brottsförebyggande program Tillsammans mot 
brott8. 

 
5 Regeringskansliet Socialdepartementet, ”En nationell strategi för ett stärkt 
föräldraskapsstöd,” Regeringskansliet Socialdepartementet, Stockholm, 2018. 
6 Regeringskansliet Socialdepartementet, ”En nationell strategi för ett stärkt 
föräldraskapsstöd,” Regeringskansliet Socialdepartementet, Stockholm, 2018. 
7 Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel om pengar 
8 Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program 
Skr. 2016/17:126 
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Kommunövergripande strategi för ett stärkt 
föräldraskapsstöd i Lindesbergs kommun 
Lindesbergs kommuns strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd har en 
tyngdpunkt på det universella stödet, det vill säga stöd som riktas till alla 
föräldrar.  
 
Syfte  
Föräldraskapsstödet i Lindesbergs kommun ska fokusera på det främjande 
och förebyggande arbetet. Genom samverkande insatser, internt och 
externt, erbjuds föräldrar stöd som stärker barns hälsa och utveckling. 
 
Inriktning 
Lindesbergs kommun utgår från att alla föräldrar agerar för sitt barns bästa 
och arbetar för att stärka föräldrarnas egna förmåga och kunskap samt 
stöttar förälderns sociala nätverk. Alla beslut som rör barn ska utgå ifrån 
barnkonventionen och barnets bästa. 
 
Alla föräldrar ska erbjudas stöd under barnets hela uppväxt. Därför 
behöver alla verksamheter som möter föräldrar samverka och komplettera 
varandra. Föräldraskapsstödet ska organiseras så att de universella, 
selektiva och indikerade insatserna kompletterar varandra och stärker det 
samlade stödet till föräldrar. Föräldraskapsstödet ska vara ett erbjudande 
och bygga på frivillig medverkan. 
 
Stöd i föräldraskap utgår främst från befintliga strukturer och arenor så 
som mödrahälsovård, barnhälsovård, familjecentral, elevhälsa, 
socialtjänstens öppna verksamhet, familjerätt, familjerådgivning och det 
utbud av stöd som Svenska kyrkan, studieförbund och andra ideella 
organisationer erbjuder. Alla föräldrar med behov av stöd behöver nås, då 
är det viktigt att det finns relevant och tillgängligt stöd som möter de 
behov föräldrar har och som erbjuds där föräldrar finns. 
 
Behovet av stöd varierar och förändras även under barnet uppväxt därför 
ska Lindesbergs kommun erbjuda olika former av stöd, oberoende av 
familjers bakgrund och situation. Det innebär att kommunen behöver 
erbjuda universella, selektiva och indikerade insatser som är jämnt 
fördelade genom barnets hela uppväxt. 
 
Socialtjänsten, regionen, förskola och skola verkar alla för barns goda 
uppväxtvillkor. Regionens mödra- och barnhälsovård, förskolan och skolan 
möter alla barn och föräldrar under barnets uppväxt. Dessa är viktiga 
arenor för ett långsiktigt, främjande och förebyggande 
föräldraskapsstödsarbete. Föräldraskapsstödet kan utföras av personal från 
förskola, skola, elevhälsa, socialtjänst och regionen.  
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Erbjudande om stöd från organisationer inom det civila samhället kan 
utgöra ett viktigt komplement till det stöd som offentliga aktörer kan 
erbjuda. Det civila samhället har därför stor betydelse för att stärka barnets 
rättigheter och stöd i föräldraskapet.  
 
Samverkan 
Föräldraskapsstödet ska vara långsiktigt och utformas i samverkan mellan 
Lindesbergs kommuns olika verksamheter. En viktig del är också samverkan 
med andra aktörer, främst Region Örebro län genom vårdcentralernas 
mödra- och barnhälsovård. Men även samverkan med ideella och idéburna 
organisationer såsom exempelvis Svenska kyrkan och studieförbund med 
flera. 
 
Stödet ska vara en obruten kedja, där föräldrar återkommande erbjuds 
stöd under barnens hela uppväxt. Det kräver att verksamheterna arbetar 
tillsammans och att ansvaret hos olika aktörer tydliggörs. 
 
Organisation 
Samverkan sker mellan Lindesbergs kommun och Region Örebro län. 
Styrgruppen för familjecentral och föräldraskapsstöd har ansvar att 
samordna och stödja de kommungemensamma satsningarna samt insatser 
som genomförs i samverkan med andra aktörer. Samverkan sker också på 
regional nivå och länsdelsnivå. För att få en helhetsbild av organisering av 
föräldraskapsstödet i regionen och norra länsdelen, se bilaga 1. 

 
Styrgrupp familjecentral och föräldraskapsstöd Lindesbergs kommun 
Det samordnade arbetet leds av en styrgrupp som ansvarar för att ta fram 
en handlingsplan med prioriterade områden. Prioriteringar görs utifrån den 
samlade lägesbilden, behov, statistik och det gemensamma uppdraget.  
 
Styrgruppen består av: 
 

• Barn- och utbildningsförvaltningen – Verksamhetschef förskola 
• Barn- och utbildningsförvaltningen – Rektor förskola 
• Barn och utbildningsförvaltningen – Verksamhetschef grundskola 
• Barn- och utbildningsförvaltningen - Elevhälsochef 
• Barn- och utbildningsförvaltningen – Pedagog och samordnare 

familjecentral 
• Socialförvaltningen – Verksamhetschef individ och familj samt 

funktionsstöd 
• Socialförvaltningen – Enhetschef individ och familj 
• Region Örebro län - Vårdcentrals/enhetschef vårdcentralen 
• Folkhälsoteamet norra Örebro län – Folkhälsoutvecklare 

 
Sammankallande för styrgruppen är samordnare för familjecentralen. 
Gruppen träffas 4 gånger per år. 
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Uppdrag styrgrupp familjecentral och föräldraskapsstöd Lindesbergs 
kommun 

• Att skapa en samlad lägesbild kring föräldraskapsstöd utifrån 
föräldrar med barn 0 - 18 år.  

• Att utifrån syftet utveckla samverkan och samordna insatser inom 
respektive verksamhet, internt och externt. 

• Att upprätta en handlingsplan med prioriterade områden 
• Att bidra till en ökad förståelse av olika verksamheters uppdrag och 

möjliga handlingsutrymme. 
• Att arbeta kunskaps- och evidensbaserat. 

Strategins målsättning, övergripande mål och 
insatsområden 
Målsättningen för Lindesbergs kommuns strategi för ett stärkt 
föräldraskapsstöd är detsamma som för den nationella målsättningen; Alla 
föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. 
 
Strategin utgår från tre övergripande mål med tillhörande insatsområden. 
Insatsområdena ska bidra till att uppnå målsättningen i strategin och ha ett 
främjande och förebyggande fokus.  
 

Övergripande mål 1: Ett kunskapsbaserat arbetssätt 
För att få avsedd effekt behöver det stöd som erbjuds baseras på bästa 
tillgängliga kunskap. Här behövs systematisering av den kunskap som redan 
finns samt implementering av identifierade kunskapsbaserade arbetssätt 
och metoder i olika verksamheter som erbjuder stöd.  

Insatsområden: 
• Det stöd som erbjuds ska utgå från bästa tillgängliga kunskap   
• Föräldrar ska erbjudas stöd i föräldraskapet utifrån kunskap om 

skyddsfaktorer för barns hälsa och utveckling 
• Nationella, regionala och lokala indikatorer ska användas för att mäta 

och utveckla det lokala föräldraskapsstödet  
• Implementering av evidensbaserade metoder ska ske i samverkan 

 
 
 
Övergripande mål 2: Ett tillgängligt stöd 
Att arbeta med ett tillgängligt stöd innebär att vi ska minska hindren för att 
söka stöd men också öka kunskapen om vilket stöd som finns att få. Målet 
är att fler föräldrar ska ta del av det universella stödet, så att vi når ut med 
insatser till en stor målgrupp. Samtidigt är det viktigt att erbjuda föräldrar i 
riskgrupp, eller med akuta behov, specifikt stöd i sitt föräldraskap. Stödet 
bör vara lättillgängligt, variationen av insatser bred och stödet erbjudas på 
många olika arenor och mötesplatser.  
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Insatsområden: 
• Kartlägga utbudet av föräldraskapsstöd 
• Identifiera de arenor där föräldrar kan nås 
• Identifiera befintliga och utveckla nya kanaler för att nå ut till 

föräldrar  
• Presentera och tillgängliggöra det stöd som erbjuds 

 
Övergripande mål 3: En stödjande organisation 
För ett strukturerat, uthålligt och långsiktigt arbete behövs en tydlig kedja 
av ansvariga aktörer för föräldraskapsstödet på varje nivå. Det behövs 
också att de olika aktörerna organiserar sina respektive verksamheter på 
ett sätt som stödjer arbetet med föräldraskapsstöd.  
 
Insatsområden: 

• Synliggöra för politisk ledning vilka ekonomiska resurser som behöver 
tillföras för genomförande av insatser inom 
föräldraskapsstödsarbetet. 

• Se över organisationens samsyn kring vikten av föräldraskapsstöd 
• Stärka och utveckla samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst, 

Region Örebro län och civilsamhället  
• Samordning och en tydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna behöver 

upprättas 
 

Genomförande och uppföljning 
 
Styrgruppen för familjecentral och föräldraskapsstöd har till uppgift att 
med utgångspunkt från strategin upprätta en handlingsplan. I 
handlingsplanen synliggörs vad som ska ske, hur det ska ske och 
gränsdragningar mellan verksamheternas olika ansvarsområden. 
Handlingsplanen med indikatorer följs årligen upp av styrgruppen. 
 
Strategin är ett långsiktigt inriktningsdokument som gäller under perioden 
2023 - 2026, den revideras vid behov eller minst vart fjärde år. Ansvarig för 
revidering är socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  
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Bilaga 1                                                                                                               
 
 
Regional organisation föräldraskapsstöd 
Samverkansstruktur kring föräldraskapsstöd i Region Örebro län. 
 
 

 
 
 
 
KNÖL organisation föräldraskapsstöd 
 
Samverkansstruktur kring barn- och unga samt föräldraskapsstöd i norra 
Örebro län 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

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

Kommunstyrelsen  

Hemställan om kommunalt vatten och avlopp i Fanthyttan, 

Lindesbergs kommun 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår kommunstyrelsen i 
egenskap av huvudman för den allmänna VA anläggningen, att erbjuda 
Fanthyttans vattensamfällighet (Fanthyttan GA:2) anslutning till den 
kommunala dricksvattenanläggningen via avtal utanför verksamhetsområdet. 

Ärendebeskrivning 

Efter tidigare yttrande har föreningen kompletterat hemställan med bl.a. 
vattenanalyser, se bifogade dokument. Förbundet har efter kompletteringen 
initierat en kapacitetsutredning för att avgöra om föreningen kan anslutas till 
det befintliga dricksvattennätet som en tillfällig lösning i väntan på en 
utbyggnadsplan, enligt KS §149/21. Utredningen visar att föreningen kan 
anslutas till dricksvattennätet utan att riskeras dricksvattenförsörjningen 
utifrån befintliga förutsättningar för befintliga abonnenter inom 
verksamhetsområdet för dricksvatten.  

En anslutning via avtal utanför verksamhetsområdet får inte enligt Lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster riskera dricksvattenförsörjningen 
inom beslutade verksamhetsområden. Om förbrukningen av dricksvatten 
inom verksamhetsområdet skulle öka kan huvudmannen tvingas till att säga 
upp avtalet med föreningen för att säkerställa dricksvattenförsörjningen inom 
beslutat verksamhetsområde.  

Inkopplingsavgift tas ut efter beslutad avtalsmall (SBB2018-443-3) för 
anslutning utanför verksamhetsområde. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

För kännedom: 

Fanthyttans vattensamfällighet 

Bilagor: 

Yttrande VA avdelningen gällande hemställan om kommunalt vatten och 
avlopp i Fanthyttan. 
Frågor om tjänligt vatten i Fanthyttan-Komplettering till KS§149/21 dnr ks 
2021/263 
Komplettering KS §149/21 Fanthyttan vattensamfällighet. 
Rapport A83986_1 
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Förklaring av analys 
Ks 2021/263-komplettering nr 2 om tjänligt vatten i Fanthyttan  
Fw vatten  
Avtal med samfällighetsförening utanför gällande verksamhetsområden för 
kommunalt vatten.  
Utredning Fanthyttan dricksvatten VAP 



§177/22 Hemställan om kommunalt vatten och avlopp i Fanthyttan, Lindesbergs kommun - KS 2021/263-14 Hemställan om kommunalt vatten och avlopp i Fanthyttan, Lindesbergs kommun : Fw_ Vatten.msg

Från: Bibbi Wiklund <bibbi.fanthyttan@yahoo.se> 
Skickat: den 8 september 2022 12:04 
Till: Ola Westin (SBB); Markus Orre; Jenny Oliw; Kommun 
Ämne: Fw: Vatten 
 
Hej! 
Här kommer ytterligare komplettering till tidigare ärende KS§149/21 Dnr KS 2021/263. 
Lars Gårlid som innehar fastigheten där brunnen för Fanthyttans Vattensamfällighet finns har 
kontaktat företaget som tagit vattenanalys på vårt vatten. 
Lars fick nedanstående svar från företaget. Så att vi ska kunna rena vattnet verkar inte vara något 
alternativ. Det är alltså väldigt angeläget och bråttom 
att få till en åtgärd så att vi får dricksvatten. 
Tacksam för svar ganska omgående då vatten är något vi alla använder och framför allt dricker 
dagligen. Vi kan inte köpa eller bära hem vatten i fler år 
framöver.  
 
Hälsningar 
 
Birgitta Wiklund 
sekreterare i Fanthyttans Vattensamfällighet. 
tel 070-285 14 30 
bibbi.fanthyttan@yahoo.se 
 
 
 
----- Vidarebefordrat meddelande ----- 
Från: Fanthyttansfritidsmöbler <info@fanthyttansfritidsmobler.se> 
Till: Bibbi Wiklund <bibbi.fanthyttan@yahoo.se> 
Skickat: torsdag 8 september 2022 11:14:33 CEST 
Ämne: Fwd: Vatten 
 
 
 
 
-------- Vidarebefordrat meddelande --------  
Ämne:  Vatten 

Datum:  Thu, 8 Sep 2022 10:36:25 +0200 
Från:  Fredrik Vallgren, Svensk Vattenanalys AB <fredrik@svenskvattenanalys.se> 

Till:  info@fanthyttansfritidsmobler.se  

 
 
Hej Lars,  
Tack för samtalet.  
 
Som vattnet ser ut idag så är det omöjligt att rena. För att filox massan som används klarar bara av 
15mg/l i järnvärdet. Ni har 110mg/l och det går inte att rena för en vanlig brunn. Kliver vi upp till en 
bättre massa så klarar den bara av 20mg/l i järn. Ni som har en vanlig brunn med dessa värden 
kommer aldrig att klara av den lösning som åtgärdar detta problem för då ska det in 6st av den stora 
modellen järn & mangan filter som ska serie kopplas. När dessa är serie kopplade tänker man sedan 
att problemet är löst. Det är det inte… 
 
Varje filter ska backspolas då en gång om dagen och ett filter kräver 450L vatten vid varje 
backspolning. Vilket är 2.7kubik vatten om dagen som sedan blir 18.9 kubik i veckan men vatten. 
Därefter så det första filtret i installationen kommer ta så mycket stryk att den kommer behöva 
renoveras minst 3-4 gånger om året. Vilket är en utgift på 9.000kr vid varje renovering.  
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Efter dessa filter ska det in ett arsenik filter, ett bly filter och en osmos för att åtgärda resterande
problem i vattnet. Totalkostnad i filter är 273.200kr och sedan en hel del utgifter efter det. Då osmosen
ska till exempel renoveras en gång i året för 4.000kr

Samt med alla filter installerade är det 3.4 kubik vatten per dygn utöver vanlig omsättning.

Detta är en helt onödig investering för en privat person. Samt att brunnen kommer sina förr eller
senare, pumpen kommer ta så mycket stryk av vattenfilterna samt järnet så den kommer också
behöva bytas ut oftare än man tror. Ett vatten med dessa värden går inte att lösa i min värld. Bara att
skaffa kommunalt.

Med Vänliga Hälsningar
Fredrik Vallgren
Vattenrådgivare
Direkt: 0920-52 00 95

+46 (0)920-255 220
• www.svenskvattenanalys.se
• info@svenskvattenanalys.se
• Mi d g å rd s vä ge n 3 , 9 73 3 4 L UL EÅ
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Från: Robin Melin <Robin.Melin@sbbergslagen.se>
Skickat: den 24 augusti 2022 17:46
Till: Bengt Storbacka; Kommun
Kopia: Ola Westin (SBB); Henrik Arenvang
Ämne: SV: Frågor om tjänligt vatten i Fanthyttan - Komplettering till KS § 149/21

Dnr KS2021/263

Hej Bengt!
Det är ju lätt att först dessa fastighetsägares oro över situationen. Det kan låta hårt, men när det
gäller kommunens roll som va-huvudman finns det inte några sådana skyldigheter, i synnerhet inte
innan kommunen i sin roll som beslutande av verksamhetsområden, beslutat att området ska ingå i
verksamhetsområdet. Även efter beslut finns inte det kravet innan huvudmannen har hunnit bygga
ut anläggningen.

Visst man kan avtala att erbjuda en sådan tjänst, men kostnaderna det medför inte får belasta va-
kollektivet. Det innebär att alla kostnader står fastighetsägarna för vilket måste regleras via avtal. Det
känns som stor risk att det skulle kunna bli en kostsam historia för de här fastighetsägarna med tanke
på att det skulle röra sig om relativt lång tidsperiod.

Det finns bra utvecklad teknik för rening av dessa ämnen i dricksvatten och om fastighetsägarna
väljer att införskaffa och installera dessa anordningar så kommer de ha rätt till ersättning av va-
huvudmannen om en allmän anläggning byggs ut senare efter beslut om verksamhetsområde, med
avräkning med 10% av värdet per år (ersättning för upp till 10 år gamla anordningar). (Det här kan
göra att behovet av en allmän anläggning försvinner eller minskar och hamnar längre fram i
utbyggnadsplanen).

Man kan även avtala om att upprätta en tillfällig gemensam inkopplingspunkt på den befintliga
ledningen genom området i väntan på att det allmänna nätet byggs ut. Riskerna här är att fler i
området vill koppla på sig och kapaciteten tar slut så att fler inte kan ansluta sig till befintlig ledning.

Sammanfattningsvis kan man säga att kommunen behöver inte agera akut. Men det finns vissa saker
kommunen kan erbjuda som tillfälliga lösningar och det finns saker fastighetsägarna själva kan göra
för att få ordning på sitt dricksvatten.

Med vänliga hälsningar

Robin Melin
VA-tekniker
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Box 144, 713 23 Nora
0587 – 55 00 69

Från: Bengt Storbacka <bengt.storbacka@lindesberg.se>
Skickat: den 24 augusti 2022 09:46
Till: Robin Melin <Robin.Melin@sbbergslagen.se>; Kommun <Kommun@lindesberg.se>
Kopia: Ola Westin <Ola.Westin@sbbergslagen.se>; Henrik Arenvang
<henrik.arenvang@lindesberg.se>
Ämne: SV: Frågor om tjänligt vatten i Fanthyttan - Komplettering till KS § 149/21 Dnr KS2021/263
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Hej Robin, 
 
Behöver kommunen agera nu, dvs ordna vattentank e.d. eller hur bedömer du läget? 
 

Från: Robin Melin <Robin.Melin@sbbergslagen.se>  
Skickat: den 19 augusti 2022 11:43 
Till: Kommun <Kommun@lindesberg.se>; Bengt Storbacka <bengt.storbacka@lindesberg.se> 
Ämne: SV: Frågor om tjänligt vatten i Fanthyttan - Komplettering till KS § 149/21 Dnr KS2021/263 
 
Hej! 
Christine har fortfarande semester, så jag svarar istället för henne. 
Lagen om allmänna vattentjänster reglerar kommunens skyldighet att tillgodose behov av allmänna 
vattentjänster. 
 
§6  ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, 
skall kommunen 
   1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver 
ordnas, och 
   2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet 
genom en allmän va- anläggning.” 
 
Ska också tilläggas att första januari (2023-01-01) träder en förändring av denna bestämmelse i kraft. 
Det införs ett tillägg efter ovanstående stycke som lyder ” Vid bedömningen av behovet enligt första 
stycket ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom 
en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.” 
 
Det kommer med andra ord bli högre krav än idag för att kommunen ska bli skyldig att träda in med 
en allmän anläggning.  
 
I dagsläget skulle jag säga att Fanthyttan är ett solklart fall där kommunen har skyldighet enligt §6 att 
inrätta en allmän va-anläggning för dricksvatten, utifrån analysresultaten och bebyggelsens 
omfattning. Vattnet är otjänligt vad gäller Bly, Arsenik och Nickel samt har fått anmärkning på en rad 
andra parametrar. OBS ett beslut om verksamhetsområde måste gälla hela den samlade bebyggelsen 
av ca 30 fastigheter i området. Det är inte möjligt enligt §6 att enbart besluta om 
verksamhetsområde för de nio fastigheter som denna vattenanalys avser. 
 
Om ett beslut om verksamhetsområde inte skulle tas innan årsskiftet så är det befintliga 
analysunderlaget troligtvis inte tillräckligt för att helt fastställa kommunens skyldighet av att inrätta 
en allmän anläggning, p.g.a. att i den nya bestämmelsen läggs större ansvar på fastighetsägarana att 
inrätta en enskild anläggning som kan godtas. I så fall måste man även kunna visa att förutsättningar 
(inom området) inte finns för en godkänd enskild anläggning. 
 
Även om ett beslut om verksamhetsområde skulle tas inom en snar framtid ska man vara tydlig med 
att det inte innebär att fastighetsägarna kan få kommunalt vatten i kranen på en gång, som de 
utrycker det i sin skrivelse. Det finns risk för att befintlig vattenledning genom området skulle behöva 
dimensioneras upp för att kunna ansluta ca 30 fastigheter, då blir det ett större projekt och tar mer 
tid. Oavsett hur, så ska ett ledningsnät byggas ut i området vilket tar tid (äskning, projektering, 
utförande). 
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Det finns heller ingen utredning gällande behovet av allmän anläggning för spillvatten (avlopp) i
dagsläget för Fanthyttan, utan det kommer ju tas fram i arbetet med utbyggnadsplanen. Det medför
högre total kostnad för både va-huvudmannen och fastighetsägarna om det skulle visa sig senare att
en allmän anläggning är nödvändig för spillvatten, efter att man redan byggt klart
vattenledningsnätet. Då får man göra allt en gång till istället för att anlägga ledningar för båda va-
tjänsterna i samma projekt.

Med vänliga hälsningar

Robin Melin
VA-tekniker
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Box 144, 713 23 Nora
0587 – 55 00 69
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Från: Kommun 
Skickat: den 15 augusti 2022 15:19 
Till: 'Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen'; Bengt Storbacka 
Ämne: Frågor om tjänligt  vatten i Fanthyttan - Komplettering till KS § 149/21 Dnr 

KS2021/263 
Bifogade filer: Komplettering KS 149-21 Fanthyttans Vattensamf.pdf; 

Rapport_A83986_1.pdf; Forklaring_av_analys.pdf; Vattenradgivning 
(1).pdf; 
Gransvarden_enligt_Livsmedelsverkets_foreskrifter_om_dricksvatten_SLV
FS_2001-30.pdf 

 
Vem ansvarar för att det finns tjänligt vatten i bostadsområden? 
 
Med vänlig hälsning 
 
Annette Eklund 
Registrator 
Kanslienheten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
TEL 0581-810 86 
 
 

 
 
Lindesbergs kommun, 711 80 Lindesberg 
BESÖK Stentäppsgatan 5 
TEL VX 0581-810 00 
 
lindesberg.se 
 

Från: Bibbi Wiklund <bibbi.fanthyttan@yahoo.se>  
Skickat: den 15 augusti 2022 15:00 
Till: Kommun <Kommun@lindesberg.se> 
Ämne: Fw: Komplettering till KS § 149/21 Dnr KS2021/263 
 
Hej! 
Bifogar en komplettering till Hemställan om kommunalt vatten i Fanthyttan KS § 149/21, Dnr KS 
22021/263. 
Fanthyttans Vattensamfällighet har tagit vattenprov i juli månad och fått till svar att dricksvattnet är 
otjänligt. 
Samfällighetens medlemmar känner stor oro för att dricka vattnet i Fanthyttan och önskar svar 
omgående, se bifogat brev samt bilagor angående vattenprov från juli 2022. 
 
Önskar en bekräftelse på att mailet är mottaget och gärna en tid/dag när detta kommer att tas upp på 
KS. 
 
Hälsningar 
 
Birgitta Wiklund 
sekreterare i Fanthyttans Vattensamfällighet 
 
Tel 070-285 14 30 
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bibbi.fanthyttan@yahoo.se 
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Yttrande VA avdelningen gällande Hemställan om 
kommunalt vatten och avlopp i Fanthyttan, Lindesbergs 
kommun 

 
 

Beskrivning av ärendet 
Fanthyttans vattensamfällighet har skickat en hemställan om Kommunal 

vattenanslutning Till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Förbundet har 

vidarebefordrat hemställan till Lindesbergs kommun som är huvudman för den 

kommunala VA försörjningen i Lindesbergs kommun. Lindesbergs kommun har begärt 

in ett yttrande i frågan från förbundet. I hemställan efterfrågas svar på frågor. Förbundet 

har yttrat sig nedan gällande utredning och planeringen av anslutning av nya 

verksamhetsområden i Lindesbergs kommun. 

 
Förslag till yttrande 

 
Under 2021 har en diskussion förts gällande utförande av en VA plan för Lindesbergs 

kommun. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens uppfattning är att Lindesbergs 

kommun har för avsikt att under hösten 2021 påbörja arbetet med att ta fram en sådan. I 

det arbetet kommer en utbyggnadsplan för kommunalt VA att tas fram för hela 

Lindesbergs kommun. En utredning ska göras utifrån §6 i lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster, utbyggnadsplanen ska visa vilka områden som ska ingå i 

verksamhetsområdet i framtiden, vilka områden som har det största behovet och i vilken 

tidsordning de ska byggas ut. Bedömningen görs utifrån hänsynen till människors hälsa 

eller miljö i ett större sammanhang.  

Området runt Fanthyttan kommer i arbetet med utbyggnadsplanen att behovs utredas 

enligt § 6. Därför anser Förbundet att kommunen i dagsläget inte kan meddela sitt 

ansvar för VA situationen i Fanthyttan. Det är olämpligt att föregå en VA plan och 

utbyggnadsplan då det kan finnas andra områden som har ett större behov och som då 

bör prioriteras.  

Förbundet bedömer att det 2023 kan finnas en utbyggnadsplan för kommunalt VA 

beslutad i kommunen, därefter kan kommunen meddela om kommunen anser sig ha 

ansvar för att tillhandahålla avlopps- och vattentjänster till Fanthyttan. Den hemställan 

som har inkommit gällande Fanthyttan bör av de boende kompletteras med en lista över 

fastigheter inklusive fastighetsbeteckning som omfattas av hemställan, så att 

Lindesbergs kommun kan meddela dem när en utbyggnadsplan är beslutad. 
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För ärendet aktuella handlingar 
Karta med befintlig dricksvattenanslutning Fanthyttan 

Karta med befintliga verksamhetsområden Fanthyttan. 

Översiktskarta Fanthyttan 

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

 

 

 

 

Christine Andersson 

VA-Ingenjör 
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AVTAL 

Avtalsnummer XXXXXXX 

Gemensam inkoppling utanför verksamhetsområdet för fastigheter som tillhör en GA 

Mellan huvudmannen för XX kommuns allmänna VA-anläggning, nedan kallad 

huvudmannen, i detta avtal representerad av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

och samfällighetsförening NAMN (xxxxxx-xxxx) för GA XX, nedan kallad föreningen, är 

följande avtal träffat. 

1. Inledande bestämmelser 

Huvudmannen tillåter föreningen att koppla in sig till XXX kommuns allmänna 

dricksvattennät, trots att fastigheterna som ingår i föreningen är belägna utanför 

kommunens verksamhetsområde för dricksvatten.  

Sammankoppling mellan föreningens och huvudmannens dricksvattenledningar skall 

göras på ett fackmannamässigt sätt och skall utföras av föreningen. 

Gemensamhetsanläggningen vilken föreningen förvaltar får inte tas i bruk förrän av 

huvudmannen godkänd mätarplats är upprättad och inkopplingsavgiften är betald enligt 

punkt 4 respektive 5 nedan. 

Gemensamhetsanläggningen har inrättats genom förrättning enligt anläggningslagen, se 

bilaga 4. Deltagande fastigheter framgår av bilaga 3 till anläggningsbeslutet. 

 

2. Genomförande 

Huvudmannen skall presentera: 

• Plan- och höjdläge för anslutningspunkt till vilken gemensamhetsanläggningens 

ledningar för dricksvatten skall kopplas till den allmänna VA-anläggningen 

(framgår av bilaga 1.)  

Föreningen skall presentera: 

• Deltagande fastigheter enligt bilaga 3.  

• Förrättningsbeslut från lantmäteriet enligt bilaga 4. 

3. Brukande 
Inkoppling av den blivande gemensamhetsanläggningen får endast ske vid 

anslutningspunkt. Föreningen äger rätt att genom sin VA-anläggning distribuera 

dricksvatten till de fastigheter som med huvudmannens godkännande anslutit sina VA-

installationer till gemensamhetsanläggningen. Detta under förutsättning att ägarna till 
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anslutna fastigheter i tillämpliga delar iakttar vad som enligt gällande ABVA ankommer 

på fastighetsägare. 

Det är strikt förbjudet att leda vatten vidare (sälja) till fastigheter som inte 

huvudmannen godkänt för inkoppling till gemensamhetsanläggningen. Det får inte 

finnas någon fysisk kontakt mellan vattenledningar som distribuerar huvudmannens 

dricksvatten och vattenledningar med vatten från enskild vattentäkt. 

Vid överträdelser äger huvudmannen rätt att vid anslutningspunkten stänga 

dricksvattenförsörjningen till föreningen, kräva bortkoppling samt skadestånd. 

4. Mätning 

Föreningens dricksvattenförbrukning fastställs genom mätning med mätare som 

huvudmannen tillhandahåller och som förblir huvudmannens egendom. 

Huvudmannen bestämmer det antal mätare samt mätarstorlekar som skall mäta 

föreningens totala dricksvattenförbrukning, utifrån fastighetens nytta av vattentjänsten, 

vilket beräknas från det totala antalet anslutna enheter/lägenheter eller motsvarande. 

Mätare skall placeras i en mätarbrunn med höj- och sänkbar anordning för 

mätaren/mätarna (teleskopisk insats), vilken bekostas och installeras av föreningen och 

skall godkännas av huvudmannen. Föreningen ansvarar för att vattenmätarbrunnen 

med mätarkoppel som förblir föreningens egendom, placeras i direkt närhet till 

anslutningspunkten. 

Föreningen är skyldig att upplåta utrymme för mätare kostnadsfritt. Mätarplats skall 

vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att fritt och utan kostnad disponera 

platsen och ensamt har befogenhet att sätta upp, ta ner, kontrollera, justera, underhålla 

samt till och från koppla mätaren. För dessa åtgärder liksom för avläsning skall 

huvudmannen äga fritt och obehindrat tillträde till mätarplatsen.  

Om huvudmannen anser att mätarbrunnen eller mätarplatsen inte är tillräckligt säker, 

eller lever upp till gällande arbetsmiljökrav, kommer huvudmannen kräva att 

föreningen ändrar eller åtgärdar de problem som finns eller kan uppstå. Ändringen eller 

åtgärden av mätarbrunnen eller mätarplatsen bekostas av föreningen.  

Föreningen äger rätt att på egen bekostnad i varje ansluten fastighet installera 

vattenmätare, lämpligt för att mellan anslutna fastigheter fördela föreningens kostnader. 

Det ankommer på föreningen själva att utföra avläsning av sådana mätare. 

5. Avgifter 

5.1 Inkopplingsavgift 

Inkopplingsavgift skall erläggas med XX XXX kr inkl moms (bilaga 2). 

Inkopplingsavgiften beräknas i första hand enligt prislista för anslutning utanför 
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verksamhetsområdet, eller om sådan inte finns, enligt vid varje tidpunkt gällande VA-

taxa. Inkopplingsavgift för tomtyta tas ej ut. Beloppet skall betalas enligt villkor i separat 

faktura. Om föreningen inte betalar faktura inom tid angiven på fakturan, utgår 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. Huvudmannen har också rätt att ta ut 

påminnelseavgift för eventuell påminnelsefaktura. 

Föreningen får inte ansluta fler fastigheter eller byggnader på arrenderad mark till 

gemensamhetsanläggningens ledningsnät, utan att huvudmannen skriftligen har 

godkänt det.  

Om huvudmannen godkänner inkoppling av ytterligare fastigheter eller byggnader på 

arrenderad mark, utgår tilläggsavgift i första hand enligt prislista för anslutning utanför 

verksamhetsområde, eller om sådan inte finns, enligt vid varje tidpunkt gällande VA-

taxa. 

Fastigheter som är anslutna till gemensamhetsanläggningen får inte ansluta fler 

byggnader eller utöka lägenhetsantal på den egna fastigheten eller den arrenderade 

marken, utan att huvudmannen skriftligen har godkänt det.  

Om fastighet som är ansluten till gemensamhetsanläggningen, efter huvudmannes 

skriftliga godkännande, ansluter fler byggnader eller lägenheter, skall föreningen 

erlägga tilläggsavgift i första hand enligt prislista för anslutning utanför 

verksamhetsområde, eller om sådan inte finns, enligt vid varje tidpunkt gällande VA-

taxa. 

5.2 Brukningsavgift 

Brukningsavgift utgår i första hand enligt prislista för anslutning utanför 

verksamhetsområde, eller om sådan inte finns, enligt vid varje tidpunkt gällande VA-

taxa.  

Om huvudmannen godkänner och utför byte av mätarstorlek eller antal mätare eller om 

föreningen, efter huvudmannens godkännande, kopplar in ytterligare byggnader eller 

lägenheter, skall föreningen erlägga eventuella tilläggsavgifter i första hand enligt 

prislista för anslutning utanför verksamhetsområde, eller om sådan inte finns, enligt vid 

varje tidpunkt gällande VA-taxa.  

Om föreningen inte betalar faktura inom tid angiven på fakturan, utgår dröjsmålsränta 

enligt 6 § räntelagen. Huvudmannen har också rätt att ta ut en påminnelseavgift för en 

eventuell påminnelsefaktura. Om föreningen, trots påminnelse, inte betalar inom tid 

som anges på påminnelsefakturan, har huvudmannen rätt att stänga av 

dricksvattentillförseln till dess betalning, inklusive påminnelseavgift, är gjord. 

Dröjsmålsränta läggs på egen eller nästkommande faktura. Avgifter för avstängning och 

påsläpp av dricksvatten utgår i första hand enligt prislista för anslutning utanför 
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verksamhetsområde, eller om sådan inte finns, enligt vid varje tidpunkt gällande VA-

taxa. 

Föreningen är skyldig att betala avgifter enligt detta avtal så länge avtalet gäller, 

oberoende av om tjänsterna används eller inte. Avgiftsskyldighet kan endast upphöra 

om avtalet sägs upp och slutar gälla. 

6. Andra kostnader 

Föreningen bekostar anläggande, drift, underhåll och förnyelse av alla ledningar, 

pumpar och tillhörande anordningar efter anslutningspunkten.  

7. Villkor för användandet av anläggningen 

För föreningens inkoppling till, och användande av den allmänna VA-anläggningen, 

gäller vid varje tillfälle gällande allmänna bestämmelser för brukande av XXX kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). Det är föreningen som är ansvarig för 

hur mycket vatten som förbrukas, oavsett hur mycket vatten varje enskild medlem 

förbrukar. Föreningen är ansvarig att betala för allt vatten som passerar vattenmätaren, 

även om det skulle uppstå en läcka på det gemensamma ledningsnätet eller inne på en 

medlems fastighet eller arrenderad mark. 

Om det finns verksamhet på någon fastighet vilken är kopplad till det gemensamma 

ledningsnätet, som måste ha återströmningsskydd av högre skyddsklass, exempelvis 

lantbruk, ansvarar föreningen för att erforderligt återströmningsskydd installeras på 

fastigheten. 

Huvudmannen garanterar inte ett visst vattentryck, eller viss vattenmängd per 

tidsenhet. Dricksvattenleveransen kan brytas på grund av huvudmannens planerade 

arbeten eller driftstörningar. Under avbrottet garanteras inga vattenleveranser och 

föreningen har ingen rätt till ersättning på grund av avbrottet, varken brukningsavgifter 

eller skadestånd.  

Samtliga anslutna fastigheters ägare skall ha kännedom om detta avtal, tilldelas kopia av 

avtalet samt vidareföra det till nästkommande ägare. 

8. Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med undertecknandet tills vidare.  

9 Avtalets upphörande 

Tas fastigheterna som ingår i gemensamhetsanläggningen, vilken föreningen förvaltar, 

med i verksamhetsområdet för dricksvatten, upphör detta avtal att gälla samma dag som 

verksamhetsområdesbeslutet vinner laga kraft. Fastighetsägarna kommer då erlägga 

anläggningsavgift enligt vid den tiden gällande VA-taxa. Föreningen har då rätt att få 
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erlagd inkopplingsavgift enligt detta avtal återbetald enligt principen nedan i fjärde 

stycket. 

Föreningen får säga upp detta avtal med en uppsägningstid om tre (6) månader. 

Huvudmannen får, med en uppsägningstid om ett (1) år, säga upp avtalet dels om 

föreningen i väsentligt avseende åsidosätter förpliktelser enligt avtalet, dels om den 

allmänna VA-anläggningen ändras så att föreningen inte utan olägenhet för 

huvudmannen kan försörjas genom den allmänna VA-anläggningen.  

Om föreningen säger upp avtalet skall den betala kostnaden som huvudmannen har för 

borttagandet av anslutning (proppning). Huvudmannen skall meddela föreningen innan 

vad det ungefärliga priset blir för borttagandet. Oavsett ungefärligt pris skall föreningen 

betala den slutliga självkostnad som huvudmannen har haft för borttagandet. 

Upphör avtalet att gälla till följd av att huvudmannen säger upp detsamma med 

anledning av ändring i den allmänna anläggningen, eller att fastigheterna som ingår i 

föreningen tas med i verksamhetsområdet, är föreningen berättigad att återfå erlagd 

inkopplingsavgift med avdrag av 1/30 för varje helt år som avtalet varit gällande. OBS! 

ta bort denna bestämmelse i avtal där det inte finns uppgifter om erlagd 

inkopplingsavgift. 

10. Fastighetsöverlåtelse 

Vid överlåtelse av någon fastighet som ingår i gemensamhetsanläggningen vilken 

föreningen förvaltar, är föreningen skyldig att uppdatera informationen till 

huvudmannen. 

 

Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

 

_____________________   ________-_____-_____  _____________________   ________-_____-_____ 

 

___________________________________________  ___________________________________________ 

Namn Efternamn, Avdelningschef VA  Namn Efternamn  

För huvudmannen   För Samfällighetsföreningen 
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Luleå 2022-08-02

Objekttyp Borrad brunn
Matris Egen brunn/vattentäkt

Provnr A83986 Kundnr 53499

Lars Gårlid
Fanthyttan 278

71196 Storå

Analysutlåtande
Kemisk bedömning: Otjänligt.

- Bly - Otjänligt (h)
Blyhalten var hög. Orsaken är ofta korrosion av blyhaltiga material i äldre fastighetsinstallationer. Kan också vara en
indikation på påverkan från industriutsläpp, deponi o. dyl. Risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag, särskilt
hos små barn. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.

- Arsenik - Otjänligt (h)
Arsenikhalten var hög. Kan indikera påverkan från föroreningskälla. I bergborrade brunnar är dock orsaken oftast
naturlig (sulfidmineral). Ev. risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag. Vattnet bör inte användas till dryck
eller livsmedelshantering.

- Nickel - Otjänligt (h)
Nickelhalten var mycket hög. Kan förekomma naturligt i surt grundvatten. Kan även indikera att råvattnet förorenats
av industrier.

- Färg - Tjänligt med anmärkning (e)
Färgen kan iakttas med blotta ögat. Vattnet innehåller troligen järn eller humus. Orsaken till onormala förändringar
bör alltid undersökas.

- Turbiditet - Tjänligt med anmärkning
Är ett mått på vattnets grumlighet. Orsaken till onormala förändringar bör alltid undersökas. Indikerar påverkan på
ytvatten.

- Järn - Tjänligt med anmärkning (e, t)
Järnhalten var hög. Kan medföra utfällningar, missfärgning, smak och lukt. Risk för skador på textilier vid tvätt och
igensatta ledningar. I vissa vatten kan olägenheterna uppstå såväl vid lägre som högre halter än vad riktvärdet anger.

- Mangan - Tjänligt med anmärkning (e, t)
Manganhalten var hög. Kan i vattenledningar bilda utfällningar, som när de lossnar ger missfärgat (svart) vatten. Risk
för skador på textilier vid tvätt. Om manganhalten i vattnet överstiger 0,4 mg/l bör vattnet inte användas vid tillredning
av modersmjölksersättning.

Fluoridhalten understiger värdet för kariesförebyggande effekt.

Mikrobiologisk bedömning: Tjänligt.

Provet har bedömts enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (Dnr 3449/2013).

(e) = Estetisk anmärkning / (t) = Teknisk anmärkning / (h) = Hälsomässig anmärkning

+46 (0) 920-255 220 • www.svenskvattenanalys.se • info@svenskvattenanalys.se
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Luleå 2022-08-02

Objekttyp Borrad brunn
Matris Egen brunn/vattentäkt

Provnr A83986 Kundnr 53499

Lars Gårlid
Fanthyttan 278

71196 Storå

Provtagningsdatum 2022-07-19 10:20 Kemisk analys påbörjad 2022-07-20 06:08:00
Ankomstdatum 2022-07-19 Mikrob. analys påbörjad 2022-07-19 20:35:00

Analysresultat - Kemisk analys
Analys Resultat Enhet Mätosäkerhet Gränsvärden Kommentar
Ankomsttemp ◦C Kem 7 ◦C
Lukt vid 20◦C Ingen Tjänligt
Lukt, art, vid 20◦C —
Turbiditet 91 FNU ±30% 0 - 3 Tjänligt med anmärkning
Färg (410 nm) 35 mg Pt/l ±20% 0 - 30 Tjänligt med anmärkning
pH 7.8 ±0.2 6.5 - 10.5 Tjänligt
Temp. pH-mätning 23,2
Alkalinitet 240 mg/l ±10%
Konduktivitet 47 mS/m ±10%
Klorid 27 mg/l ±10% 0 - 100 Tjänligt
Sulfat 5.2 mg/l ±15% 0 - 100 Tjänligt
Fluorid 0.74 mg/l ±10% 0 - 1.3 Tjänligt -EJ kariesförebyggande
Radon 120 Bq/l ±20% 0 - 1001 Tjänligt
COD-Mn 3.5 mg/l ±20% 0 - 8 Tjänligt
Ammonium 0.14 mg/l ±15% 0 - 0.50 Tjänligt
Ammoniumkväve (NH4-N) 0.11 mg/l ±15%
Fosfat (PO4) <0.020 mg/l ±30% 0 - 0.60 Tjänligt
Fosfatfosfor (PO4-P) <0.0050 mg/l ±30%
Nitrat (NO3) 1.7 mg/l ±20% 0 - 20 Tjänligt
Nitratkväve (NO3-N) 0.38 mg/l ±20%
Nitrit (NO2) 0.030 mg/l ±15% 0 - 0.1 Tjänligt
Nitrit-nitrogen (NO2-N) 0.0090 mg/l ±15%
NO3/50+NO2/0,5 <1.0 mg/l
Totalhårdhet (◦dH) 12 ◦dH 0 - 15 Tjänligt
Natrium Na (end surgjort) 14 mg/l ±15% 0 - 100 Tjänligt
Kalium K (end surgjort) 1.7 mg/l ±15% 0 - 12 Tjänligt
Kalcium Ca (end surgjort) 64 mg/l ±15% 0 - 100 Tjänligt
Järn Fe (end surgjort) 110 mg/l ±20% 0 - 0.50 Tjänligt med anmärkning
Magnesium Mg (end surgjort) 13 mg/l ±15% 0 - 30 Tjänligt
Mangan Mn (end surgjort) 0.82 mg/l ±20% 0 - 0.30 Tjänligt med anmärkning
Aluminium Al (end surgjort) 0.030 mg/l ±20% 0 - 0.50 Tjänligt
Antimon Sb (end surgjort) 0.0021 mg/l ±20% 0 - 0.005 Tjänligt
Arsenik As (end surgjort) 0.047 mg/l ±20% 0 - 0.010 Otjänligt
Bly Pb (end surgjort) 2.0 mg/l ±20% 0 - 0.010 Otjänligt
Kadmium Cd (end surgjort) 0.00026 mg/l ±20% 0 - 0.001 Tjänligt
Koppar Cu (end surgjort) 0.017 mg/l ±25% 0 - 0.2 Tjänligt
Krom Cr (end surgjort) 0.0021 mg/l ±20% 0 - 0.050 Tjänligt
Nickel Ni (end surgjort) 0.034 mg/l ±20% 0 - 0.020 Otjänligt
Selen Se (end surgjort) <0.0005 mg/l ±30% 0 - 0.010 Tjänligt
Uran U (end surgjort) 0.014 mg/l ±20% 0 - 0.030 Tjänligt
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Objekttyp Borrad brunn
Matris Egen brunn/vattentäkt

Provnr A83986 Kundnr 53499

Lars Gårlid
Fanthyttan 278

71196 Storå

Provtagningsdatum 2022-07-19 10:20 Kemisk analys påbörjad 2022-07-20 06:08:00
Ankomstdatum 2022-07-19 Mikrob. analys påbörjad 2022-07-19 20:35:00

Analysresultat - Mikrobiologisk undersökning
Analys Resultat Enhet Gränsvärden Kommentar
Ankomsttemp ◦C Mikro 7 ◦C
Odlingsb. mikroorg. 22◦C 11 cfu/ml 0 - 1000 Tjänligt
Koliforma bakterier <1 MPN/100 ml 0 - 50 Tjänligt
Escherichia coli (E. coli) <1 MPN/100 ml Tjänligt
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FÖRKLARING AV ANALYSRESULTAT 
Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning 
 
Tjänligt: Vattnet är fullgott som dricksvatten och för övriga hushållsändamål.  
 
Tjänligt med anmärkning: Vattnet har något avvikande sammansättning men bedöms inte orsaka någon 
direkt risk för hälsan. Vattnet ligger dock i riskzonen och ogynnsamma förhållanden kan innebära en 
förändring i sammansättningen som leder till att vattnet blir otjänligt. En begränsad vattenanvändning kan 
vara nödvändig, exempelvis för barn och känsliga personer.  
 
Otjänligt: Vattnet bör inte användas som dryck eller vid matlagning, då detta kan innebära hälsorisker.  
 
ANKOMSTTEMPERATUR 
Optimal temperatur under transport är 2-8°C. Accepterad temperatur är 15°C för mikrobiologiska prover och 
18°C för kemiska prover. För prov med förhöjd ankomsttemperatur görs en helhetsbedömning av transporttid 
och temperatur, detta då de båda samverkar. Ett prov som hålls väl kylt kan gå längre i transport då kylan 
hindrar bakterietillväxt. Ett prov med kort transporttid men utan kyla kommer avvika mer från standard. Har 
analys utförts då temperaturen var något förhöjd har laboratoriet bedömt att det inte är så pass avvikande att 
det föranleder nytt prov, det vill säga att en fullständig bedömning mot föreskriften har kunnat göras. 
 
ALKALINITET 
Halt över 60 mg/l HCO3 minskar risken för korrosionsangrepp i distributionsanläggningen.  
Alkalinitet är ett mått på vattnets buffrande förmåga och har tillsammans med pH och hårdhet betydelse för 
vattnets metallangripande egenskaper. Ju högre alkalinitet desto mindre benäget blir vattnet att angripa 
metall.  
 
ALUMINIUM Al 
Halter över 0,50 mg/l bedöms som tjänligt med teknisk anmärkning. 
Kan i grundvatten indikera aluminiumutlösning från marken på grund av surt vatten (pH <5,5). Kan medföra 
slambildning i ledningar och installationer. 
 
AMMONIUM 
Halter över 0,5 mg/l bedöms som tjänligt med teknisk anmärkning. 
Halter över 1,5 mg/l bedöms som tjänligt med hälsomässig och teknisk anmärkning. 
Förhöjd halt av ammonium kan indikera påverkan från avlopp eller liknande. Förekommer främst vid 
syrefattiga förhållanden. Risk för nitritbildning, särskilt i filter och långa ledningsnät. Höga halter kan orsaka 
lukt och kraftig nitritbildning (höga halter nitrit kan medföra hälsorisker, läs mer under rubriken ”nitrit”). 
 
ANTIMON Sb 
Halter över 0,005 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl. 
Antimon kan bero på förorening från industri, deponi eller rötslam, kan även tillföras från material i VA-
installationer.  
 
ARSENIK As 
Halter över 0,01 mg/l (10 µg/l) bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl. 
Kan indikera påverkan från föroreningskälla. I bergborrade brunnar är dock orsaken oftast naturlig 
(sulfidmineral). Eventuell risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag. Vattnet bör inte användas till dryck 
eller livsmedelshantering då långvarigt intag kan ge kroniska hälsoeffekter. 
 
BLY Pb 
Halter över 0,01 mg/l (10 µg/l) bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl. 
Orsaken till förhöjda halter är ofta korrosion av blyhaltiga material i äldre fastighetsinstallationer. Kan också 
vara en indikation på påverkan från industriutsläpp, deponi o. dyl. Risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt 
intag, särskilt hos små barn. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.  
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FOSFAT PO4 
Halter över 0,6 mg/l bedöms som tjänligt med anmärkning. 
Kan indikera påverkan från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor. Kan även ha naturligt geologiskt 
betingat ursprung.  
 
FÄRG 
Halt över 30 mg Pt/l bedöms som tjänligt med estetisk anmärkning. 
Färgen kan iakttas med blotta ögat. Vattnet innehåller troligen järn eller humus. Färgat vatten innebär i sig 
ingen hälsorisk men ger ett mindre tilltalande utseende. Orsaken till onormala förändringar bör alltid 
undersökas. 
 
FLUORID F 
Halter över 1,3 mg/l bedöms som tjänligt med hälsomässig anmärkning. 
Halter över 6 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl. 
Förhöjd fluoridhalt medför risk för tandemaljfläckar (fluoros). Högre halter medför risk för fluorinlagring i 
benvävnad (osteofluoros). Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. 
 
<0,8 mg/l Begränsat kariesskydd. 
0,8-1,2 mg/l Kariesförebyggande effekt. 
1,3-1,5 mg/l Kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock inte ges i större omfattning till barn under 1 ½ år. 
1,6-4,0 mg/l Kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad omfattning ges till barn under 
1 ½ år. 
4,1-5,9 mg/l Bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 7 år och endast vid enstaka tillfällen till 
barn under 1 ½ år. 
>6,0 mg/l Dricksvattnet bedöms som otjänligt och ska ej användas till mat eller dryck. 
 
JÄRN Fe 
Halter över 0,50 mg/l bedöms som tjänligt med estetisk och teknisk anmärkning. 
Finns ofta i grundvatten och kan medföra utfällningar, missfärgning, smak och dålig lukt. Risk för skador på 
textilier vid tvätt och igensatta ledningar. I vissa vatten kan olägenheterna uppstå såväl vid lägre som högre 
halter än vad riktvärdet anger. Förekomst av järn medför normalt ingen hälsorisk. 
 
KEMISK SYREFÖRBRUKNING COD-Mn 
Halter över 8 mg/l bedöms som tjänligt med estetisk anmärkning. 
Detta är ett mått på vattnets halt av organiska ämnen, vilka oftast utgörs av multnande växtdelar (humus). 
Dessa ämnen kan ge färg, lukt och smak. Hög halt kan tyda på att brunnen påverkas av ytligt markvatten eller 
föroreningar. Bakterietillväxt gynnas om halten av COD-Mn är hög.  
 
KADMIUM Cd 
Halter över 0,001 mg/l bedöms som tjänligt med hälsomässig anmärkning. 
Halter över 0,005 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl. 
Förekommer i grundvattnet i några områden med sedimentär berggrund. Kan orsakas av korrosion av 
kadmiumhaltiga material i fastighetsinstallationer, särskilt om vattnet är surt (pH <5). Högre halter medför risk 
för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.  
 
KALCIUM Ca 
Halter över 100 mg/l bedöms som tjänligt med teknisk anmärkning. 
Halt mellan 20 och 60 mg/l minskar korrosionsrisken i distributionsanläggningen. Olägenheter som vid 
hårdhet, vid anmärkningsvärda halter se parametern total hårdhet.  
 
KALIUM K 
Halter över 12 mg/l bedöms som tjänligt med anmärkning. 
Kan i brunnsvatten indikera påverkan från förorening, exempelvis konstgödsel. Kan även ha naturligt 
geologiskt betingat ursprung.  
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KLORID 
Halter över 100 mg/l bedöms som tjänligt med teknisk anmärkning. 
Halter över 300 mg/l bedöms som tjänligt med estetisk och teknisk anmärkning. 
Kan påskynda korrosionsangrepp. Halt som överstiger 50 mg/l Cl kan indikera påverkan av salt grundvatten, 
avlopp, deponi, vägsalt eller vägdagvatten. Högre halter medför risk för smakförändringar.  
 
KONDUKTIVITET 
Är ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga och stiger med ökad salthalt. Höga värden (>70 mS/m) kan 
indikera höga kloridvärden.  
 
KOPPAR Cu 
Halter över 0,20 mg/l bedöms som tjänligt med estetisk och teknisk anmärkning. 
Halter för 2,0 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga, estetiska och tekniska skäl. 
Orsakat av korrosion på kopparledningar. Risk för missfärgning av sanitetsgods och hår (vid hårtvätt). Högre 
halter medför risk för diarréer, särskilt hos känsliga småbarn. Estetiska och tekniska olägenheter som ovan. 
Vattnet (kallvatten) bör spolas någon minut innan det används till dryck och matlagning, särskilt vid beredning 
av barnmat, efter längre tids stillestånd samt vid nya installationer.  
 
KROM Cr 
Halter över 0,05 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl. 
Kan indikera påverkan från industriutsläpp, deponi o. dyl. Kroniska hälsoeffekter är inte kända, men kan inte 
uteslutas. Riktvärdets syfte är att begränsa dricksvattnets bidrag till totalintaget av krom. Vattnet bör inte 
användas till dryck eller livsmedelshantering. 
 
LUKT 
• Tydlig (e) – Tjänligt med estetisk anmärkning. Svag lukt indikerar påverkan. Normalt görs bedömningen 

efter undersökning vid 20°C, men kan på förekommen anledning (t.ex. klagomål) göras vid 50°C. 
• Tydlig (h) – Otjänligt av hälsomässiga skäl. Bedömningen görs när främmande lukt indikerar att vattnet är 

så förorenat att det inte bör användas som dricksvatten.  
• Mycket stark (e) – Otjänligt av estetiska skäl. Bedömningen görs när lukten gör vattnet uppenbart 

motbjudande.  
 
Vattens lukt har ofta naturliga orsaker, exempelvis påverkan från jord, mossa, lera eller sjövatten. 
Järnförekomst kan ge upphov till lukt som vid höga halter är direkt motbjudande (lukten brukar liknas vid den 
från rotfrukter eller stall). Ett vanligt problem är förekomst av svavelväte, detta resulterar i en lukt liknande den 
från ruttna ägg. Om lukten tydligt indikerar påverkan från främmande ämnen eller är mycket starkt 
motbjudande bör vattnet inte användas som dricksvatten. 
 
MAGNESIUM Mg 
Halter över 30 mg/l bedöms som tjänligt med estetisk anmärkning. Risk för smakförändringar.  
 
MANGAN Mn 
Halter över 0,30 mg/l bedöms som tjänligt med estetisk och teknisk anmärkning. 
Mangan finns ofta i grundvatten. Kan i vattenledningar bilda utfällningar, som när de lossnar ger missfärgat 
(svart) vatten. Risk för skador på textilier vid tvätt. Om manganhalten i vattnet överstiger 0,4 mg/l bör vattnet 
inte användas vid tillredning av modersmjölksersättning. 
 
NATRIUM Na 
Halter över 100 mg/l bedöms som tjänligt med teknisk anmärkning. 
Halter över 200 mg/l bedöms som tjänligt med estetisk och teknisk anmärkning. 
Kan indikera påverkan från relikt saltvatten eller havsvatten. Kan även orsakas genom avhärdning genom 
jonbyte med natrium. Högre halter medför risk för smakförändringar. 
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NITRAT NO3 
Halter över 20 mg/l bedöms som tjänligt med teknisk anmärkning. 
Halter över 50 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga och tekniska skäl. 
Indikerar påverkan från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor. Vattnet bör inte ges till barn under 1 års 
ålder på grund av risk för methämoglobinemi (försämrad syreupptagning i blodet). I ett helt opåverkat 
dricksvatten är halten lägre än 5. 
 
NITRIT NO2 
Halter över 0,10 mg/l bedöms som tjänligt med hälsomässig och teknisk anmärkning. 
Halter över 0,50 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl. 
Kan indikera påverkan från förorening. Kan bildas genom ammoniumoxidation i filter och ledningsnät. Kan 
finnas i djupa brunnar vid syrebrist i vattnet. Vattnet bör inte ges till barn under 1 års ålder på grund av viss risk 
för methämoglobinemi (försämrad syreupptagning i blodet). Högre halter medför ökad risk för 
methämoglobinemi (försämrad syreupptagning i blodet). Vattnet bör inte användas till dryck eller 
livsmedelshantering.  
 
NICKEL Ni 
Halter över 0,02 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl. 
Kan förekomma naturligt i surt grundvatten. Kan även indikera att råvattnet förorenats av industrier.  
 
pH 
Halter under 6,5 bedöms som tjänligt med anmärkning. 
Halter över 10,5 bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl. 
Låga pH-värden medför risk för korrosion på ledningar som kan leda till ökade metallhalter i dricksvatten. Kan 
indikera påverkan av ytvatten eller ytligt grundvatten. pH-värdet bör ligga inom intervallet 6,5-9,0. Halter över 
10,5 är troligen orsakat av överdosering av alkaliskt medel eller utlösning av kalk från cementbelagda 
ledningar. Risk för skador på ögon och slemhinnor. Vattnet kan inte användas som dricksvatten.  
 
RADON Rn 
Halter över 1000 bq/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl. 
Risk för hälsoeffekter. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Störst risk för hälsoeffekter 
vid inandning av radonhaltig luft, t.ex. vid duschning. Radon från vatten kan tillsammans med radon från mark 
och byggnadsmaterial ge höga halter i bostadsluften. I en enskild fastighet kan halten minskas genom kraftig 
luftning i radonavskiljare eller med andra metoder. För att undvika höjningar av radonhalten inomhus måste 
avgående gas ledas bort från bostaden.  
 
SELEN Se 
Halter över 0,01 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl. 
Halter över riktvärdet kan finnas naturligt i vattnet.  
 
SULFAT 
Halter över 100 mg/l bedöms som tjänligt med teknisk anmärkning. 
Halter över 250 mg/l bedöms som tjänligt med hälsomässig, estetisk och teknisk anmärkning. 
Kan påskynda korrosionsangrepp. Högre halter medför risk för smakförändringar. Kan ge övergående diarré 
hos känsliga barn.  
 
URAN U 
Halter över 0,03 mg/l bedöms som tjänligt med hälsomässig anmärkning. 
Kan förekomma naturligt i grundvatten. Både epidemiologiska studier och djurförsök visar att uran i 
dricksvatten kan påverka njurfunktionen. Njurarna påverkas av uranets kemiska egenskaper, inte av dess 
strålning. Åtgärder rekommenderas vid förhöjd halt.  
 
TOTALHÅRDHET °dH 
Halter över 15 °dH bedöms som tjänligt med teknisk anmärkning. 
Bildas av kalcium- och magnesiumjoner. Risk för utfällningar i ledningar, kärl och fastighetsinstallationer, 
särskilt vid uppvärmning. Skador på textilier vid tvätt.  
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TURBIDITET 
Halter över 3 FNU bedöms som tjänligt med anmärkning. 
Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet. Grumlighet kan utgöras av synliga partiklar eller opalescens, 
d.v.s. mycket små partiklar som ger vattnet en viss ”mjölkighet”. Är vattnet mycket grumligt bör orsaken 
utredas. Oftast beror grumligheten på järnföreningar eller leror. Turbiditet indikerar påverkan från ytligt vatten 
och kan tyda på att brunnen är otät. Onormalt ökad turbiditet innebär större risk för vattenburen smitta och 
mikrobiologisk tillväxt.  
 
ESCHERICHIA COLI (E. COLI) 
Påvisade (>1) bedöms som tjänligt med hälsomässig anmärkning. 
Halter över 10 st/100 ml bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl. 
Finns normalt i tarmkanalen hos människor och varmblodiga djur. Förekomst av denna bakterie i vattnet tyder 
på påverkan från avlopp, gödsel eller liknande, men kan också vara ett resultat av direkt påverkan (t.ex. att 
smådjur har fallit ner i brunnen). Förekomst av E. coli ökar risken för vattenburen smitta.  
 
KOLIFORMA BAKTERIER 
Halter över 50 st/100 ml bedöms som tjänligt med hälsomässig anmärkning. 
Halter över 500 st/100 ml bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl. 
Kan indikera både fekal och annan förorening som kan innebära hälsorisk. Koliforma bakterier finns i 
tarmkanalen hos människor och djur men även som omgivningsbakterie i jord och förorenat vatten. 
Förekomst av koliforma bakterier ökar risken för vattenburen smitta. Parametern indikerar i första hand att 
ytligt vatten påverkar brunnen.  
 
ODLINGSBARA MIKROORGANISMER VID 22°C I 3 DYGN 
Halter över 1000 st/ml bedöms som tjänligt med hälsomässig anmärkning. 
Ger en allmän uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Dessa föroreningar är normalt inte av 
fekalt ursprung. Förhöjda värden kan bero på att ytvatten läcker in i brunnen och/eller på otillräcklig 
vattenomsättning. Det höga bakterieantalet kan bero på dålig omsättning, nyanläggning, ytvattenläckage eller 
nyligen utförda arbeten. I nyanlagda brunnar kan det finnas ett högt antal mikroorganismer men antalet 
brukar sjunka efter någon tids användning.  
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Bakgrund 

Nio fastigheter inom del av Fanthyttan har en gemensamhetsanläggning, med 
ledningsnät, för sin vattenförsörjning. De önskar ansluta till det allmänna VA-nätet. 

Detta PM undersöker vilka konsekvenser denna anslutning kan få för övriga 
abonnenter inom försörjningsområdet, vad avser kapacitet och tryck. 

Nedan en bild som visar det nuvarande samfällda ledningsnätet, hämtat från 
förrättning 2002. 

 

 

 Nuvarande förhållanden 

Dricksvatten, som ska distribueras till Fanthyttan/Mårdshyttan, tryckstegras i punkt 
A (läge, se bilaga 1) till 7,0 bar (193 möh). Utgående vatten efter tryckstegring delas 
upp i två ledningar med en flödesmätare på var ledning för driftsövervakning. 

Mätare benämnd FM101 registrerar flödet till huvuddelen av Fanthyttan samt till 
Mårdshyttan, totalt är 38 fastigheter anslutna till denna mätare. Se ledningsplaner 
bilagorna 1-3, där ledningssträckningar samt nuvarande och planerade anslutna är 
redovisade.   

Mätare FM102 registrerar flödet till tre fastigheter inom Fanthyttan. 
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Nedan en sammanställning av registrerade volymer per dygn genom respektive 
flödesmätare. 

 FM101 FM102 

Medeldygn 
(m3) 

10,2 0,8 

Mindygn (m3) 6,7 0,5 

Maxdygn (m3) 24,3 2,0 

 

 

 

Ledningen från punkt A (tryckstegringen, läge se bilaga 1) till punkt C är 2 260 m 
lång och utförd med PVC med dimension 63/57 mm. Mellan C och F (ca 615 m) är 
ledningen PE75/61 mm. 

Högsta tappställe av de anslutna fastigheterna inom försörjningsområdet är 
Mårdshyttan 3:9 (+158 möh), läge se bilaga 2. 

 För att bibehålla en god standard bör trycklinjen på högsta tappställe inte 
underskrida 1,5 bar (15 mvp). 
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Beräkning 

Ledningsförlust och trycklinje vid momentanförbrukning har beräknats för två 
scenarier.  

1. Dimensionerande vattenförbrukning har hämtats från schablonvärden i 
Svenskt Vattens publikation P114 ”Distribution av dricksvatten”. Där utgår 
man från ett summerat normflöde per villa (1,6 l/s) och får då med hjälp av 
ett diagram för tolkning av det sannolika flödet. 

 

2. För att få ett värde på momentanförbrukning har det uppmätta dygnsflödet  
fördelats till tre av dygnets 24 timmar. För övrigt visar uppmätt distribuerad 
vattenförbrukning (FM101) på en mycket låg förbrukning per villa (270 
l/dygn). 

Redovisning av ledningsförluster och trycklinjer framgår av bilaga 4, ritning 22170-
801. 

Förbrukning per hushåll är alltså i medeltal över året 270 l/dygn,hushåll vilket är 
mycket lågt. Normalt dimensionerande medelförbrukning är enligt P114 400-500 
liter per hushåll. 

Men dygnsförbrukningen är inte dimensionerande för ledningsnätet, utan 
kapaciteten vid momentanförbruknng. Alltså de tider under dygnet då behovet av 
vatten är störst, normalt morgon och kväll i denna typ av försörjningsområde.  

Tabellen ovan ger dock en indikation om antalet personer som nyttjar ledningsnätet, 
och eftersom det färre än vad en schablonberäkning ger så får man lägre flöden och 
förluster vid momentanförbruknng. 

 

Förutsättningar 

 Sträcka A-C Ledningslängd 2260 m, ledning PVC 63/57 mm 
 Sträcka C-F  Ledningslängd 615 m, ledning PE 75/61 mm 
 Ledningsförlust ytråhet 0,04 mm 
 Antal anslutna villor 

Fanthyttan   7 st 

Mårdshyttan   31 st 

Tillkommande i Fanthyttan 9 st 

  



§177/22 Hemställan om kommunalt vatten och avlopp i Fanthyttan, Lindesbergs kommun - KS 2021/263-14 Hemställan om kommunalt vatten och avlopp i Fanthyttan, Lindesbergs kommun : 22170 PM Ledningskapacitet Fanthyttan

 

22170 PM Ledningskapacitet.docx  Sida 6 av 6 
 

Beräkningsresultat 

På VA-profilen (bilaga 4, ritning 22170-801) redovisas resultatet av beräkningar för 
de två scenarierna beskrivna ovan, tillsammans med trycklinjer vid anslutning för de 
nio fastigheterna. 

Vid nolltappning är trycklinjen +193 möh, vid tappning sjunker trycklinjen beroende 
på storlek av flöde.  

Utgångspunkt ”Förbrukning enligt FM101” 
Med den låga förbrukning som finns inom försörjningsområdet så är lednings-
förlusterna små, och påverkar inte abonnenterna i Mårdshyttan. Inte heller en 
anslutning av de nio fastigheterna i Fanthyttan kommer att påverka mer än att 
vattentrycket i Mårdshyttan sänks ca 1,0 bar (10 mvp). Den högst belägna 
fastigheten (Mårdshyttan 3:9) kommer ändå att ha ca 2,0 bar i sin förbindelsepunkt. 

Men – om förbrukningen ökar från den mycket låga nivån idag så kommer denna 
fastighet troligen att få ofta återkommande problem med lågt tryck. Enligt uppgift 
förekommer detta redan idag vid enstaka tillfällen. Om man scrollar igenom 
dygnsvärdena i flödesmätaren FM101 under 2021 och 2022 så avviker värdena 
sällan från medelvärdet utom vid enstaka tillfällen. De dygnen sammanfaller 
sannolikt med upplevt lågt tryck i den högst belägna fastigheten.    

Utgångspunkt ”P114” 
Som framgår av VA-profilen så är ledningskapaciteten i befintlig PVC63 otillräcklig 
redan utan inkoppling av de nio fastigheterna. 

Om ledningen mellan Fanthyttan och Mårdshyttan dimensionerats idag, med P114 
som utgångspunkt, skulle dimensionen vara PE90. 

 

Sammanfattning 

Med utgångspunkt från antal anslutna abonnenter idag (38 st), och nuvarande 
vattenförbrukning, kan de nio fastigheterna anslutas till det allmänna ledningsnätet 
i Fanthyttan. 

Även om trycklinjen i Mårdshyttan sänks med ca 0,5-0,6 bar på grund av anslutning 
av de nio fastigheterna i Fanthyttan, så kommer inte abonnenterna i Mårdshyttan 
uppleva försämring av tryck eller kapacitet. 

Men det bör påpekas att kapaciteten till Mårdshyttan saknar god marginal, och om 
ytterligare fastigheter ska anslutas så bör det undersökas vilka konsekvenser det får 
för i första hand trycklinje inom Mårdshyttan.  

Åtgärder som kan krävas är att befintlig överföringsledning PVC63 byts till PE90, 
möjligen kan det räcka med ytterligare en tryckstegring strax före Mårdshyttan. 

______________ 
2022-10-20 
Mikael Melin ,VAP VA-Projekt AB  
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/257 

 Ekonomienheten 
Sara Andersson 
   
sara.andersson1@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Internkontrollplan för kommunstyrelseförvaltningen 2023 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Att anta kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan för 2023.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens beslutande dokument Reglemente för internkontroll Kf 
§60/2004 2§ har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att 
det finns en god internkontroll i Lindesbergs kommun. Reglementet syftar till 
att inom rimlig grad säkerställa att kommunen bedriver ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och 
information om verksamheten. Samt efterlevnad av lagar, föreskrifter och 
riktlinjer med mera.  
 
Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsat 
till uppföljning av ekonomi. Den ska ses som en del av arbetet med det 
systematiska kvalitetsledningssystemet och ett sätt för huvudman att utföra 
sin uppsiktsplikt av verkställigheten av det offentliga uppdraget.  
 
Internkontroll omfattar uppföljning av kontrollmoment, riskbedömning av 
följsamheten gällande fastställda rutiner och riktlinjer, identifiering av brister 
samt planering och genomförande av åtgärder för att minimera att brister 
fortgår eller upprepas. Sammanställning och analys redovisas årligen.  

 

Henrik Arenvang Sara Andersson 
Kommundirektör Kommunstrateg 

För åtgärd: 

Ekonomi-, kansli-, personal-, it-, tele-, näringliv- och måltidsenhet 

 

Bilagor: 

Internkontrollplan 2022 
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1 Inledning 

En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, med 
medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika 
allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda! 

Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf § 60/2004 2§ har 
kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll i 
Lindesbergs kommun. 

2 Arbetet med Internkontroll 

I Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige beslutat ett Reglemente för internkontroll Kf § 
60/204 som syftar till att man med rimlig grad kan säkerställa att kommunen bedriver en 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och 
information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och 
tillämpningar mm. 

Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning 
av ekonomi. Den ska ses som en del av arbetet med det systematiska 
kvalitetsledningssystemet och ett sätt för huvudman att utföra sin uppsiktsplikt av 
verkställigheten av det offentliga uppdraget. 

Internkontroll omfattar: 

• Uppföljning av kontrollmoment. 
• Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och riktlinjer följs i organisationens 

verksamheter. 
• Identifiering av brister. 
• Planering och genomförande av åtgärder för att minimera att brister fortgår eller 

återupprepas. 
• Årlig sammanställning och analys som presenteras för huvudman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§178/22 Internkontrollplan för kommunstyrelseförvaltningen 2023 - KS 2022/257-1 Internkontrollplan för kommunstyrelseförvaltningen 2023 : Internkontrollplan (Kommunstyrelseforvaltning 2023

  

Kommunstyrelseförvaltning, Internkontrollplan 4(9) 

3 Riskhantering 

3.1 Riskmatris 
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  1 2 3 4 

  Allvarlighetsgrad 

 

Hanteras omedelbart Hanteras snarast  Totalt: 11 

 

Hanteras omedelbart 

Hanteras snarast  

Accepteras 
 

 Sannolikhet Allvarlighetsgrad 

4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen)  Allvarlig (Stor för intressenter och / eller 
kommunen) 

3 Stor (Kan inträffa varje vecka)  Kännbar (Besvärande för intressenter 
och / eller kommunen) 

2 Liten (Kan inträffa varje månad)  Lindrig (Liten för intressenter och / eller 
kommunen) 

1 Mycket liten (Inträffar mer sällan)  Försumbar (Obetydlig för intressenter 
och / eller kommunen) 

 

  

 

 

Grunduppdrag Kvalitetsfaktor   Risk 

Arbetsgivare 
 

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

1  Svårt att återbesätta 
specialisttjänster när 
personal slutar 
 

10 11 

7 9 4 2 

8 6 5 3 1 

9 2 
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Grunduppdrag Kvalitetsfaktor   Risk 

Attraktiv arbetsgivare med 
fokus på arbetsmiljö, ledarskap, 
medarbetarskap och 
kompetensförsörjning 
(Näringsliv och infrastruktur) 

2  Kompetens 
(Näringsliv och infrastruktur) 

Friska medarbetare 
 

3  Vikariesamordningen har 
inte tillgång till  vikarier med 
rätt kompetens 
 

Att servera goda, säkra och 
näringsriktiga måltider som 
främjar jämlik hälsa och hållbar 
miljöutveckling. 
 

Näringsriktig- och variationsrik 
kost 
(Måltidsenheten) 

4  Det senaste året har medfört 
kraftiga prishöjning på såväl 
livsmedel som drivmedel. De 
höjda priserna på drivmedel 
påverkar kostnaderna för 
kommunens mattransporter. 
Utan en indexuppräkning på 
livsmedel och 
mattransporter i kommande 
budget finns risk för att 
kommunen inte kommer att 
kunna tillhandahålla en 
näringsriktig och 
variationsrik kost till 
medborgarna. De i sin tur 
leder till att Måltidsenheten 
kan få svårt att fullfölja sitt 
grunduppdrag. 
(Måltidsenheten) 

Driva utveckling och leverans 
av servicetjänster till övriga 
förvaltningar och politiken 
inom befintliga regelverk. 
 

Att avtalen är uppdaterade 
 

5  Antalet leverantörer ökar 
när bredden av sortiment för 
kontorsmaterial minskar vid 
länsupphandlingar 
 

6  Antalet leverantörer ökar 
när bredden av sortiment för 
kemikaliska varor minskar 
vid länsupphandlingar 
 

Kvalitetssäkring av it-system 
inom 
kommunstyrelseförvaltningen 
avseende funktionalitet, 
behörighet och 
informationssäkerhet 
 

7  Att personliga utlägg ökar 
när digitala rekvisitioner 
införs 
 

Enheten finns till för att 
upprätthålla rättssäkerheten 
och möjliggöra för att skapa 
kommunikation och demokrati, 
vårda och bevara historien 
samt för att de vi är till för ska 
känna förtroende och trygghet. 
 

Beredningsprocess 
(Kanslienheten) 

8  Inkommande remisser till 
kommunen hanteras inte rätt 
(Kanslienheten) 

9  Det tar tid innan 
inkommande  motioner 
hanteras 
(Kanslienheten) 

Förändringarna i lagen 
(2009:724) om nationella 
minoriteter och 

1
0 

 Lagkraven uppfylls inte 
(Kanslienheten) 
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Grunduppdrag Kvalitetsfaktor   Risk 

minoritetsspråk följs 
(Kanslienheten) 

Säkerställa 
kommunkoncernens data 
 

Identifierade 
informationstillgångar 
(IT- och teleenheten) 

1
1 

 Vi vet inte vilken information 
som behöver skyddas 
(IT- och teleenheten) 

3.2 Kontroller 

Arbetsgivare 

Beskrivning 

Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen 
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en 
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna. 
 
Personalenhetens arbete handlar övergripande om relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Att ge stöd och råd till främst chefer men även medarbetare, inom : 
 
* Chefs- och ledarskapsutveckling 
* Arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete  
* Hälsofrämjande arbete 
* Strategisk kompetensförsörjning 
* Vikariesamordning av korttidsvikarier för förskolor, fritids, F-6, kulturskola och 
måltidsenheten 

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll 

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

 Svårt att återbesätta 
specialisttjänster när personal 
slutar 
 
 
 

Har du funnits specialisttjänster 
som inte har kunna återbesättas 
och hur har det påverkat 
 
 
 

Attraktiv arbetsgivare med 
fokus på arbetsmiljö, ledarskap, 
medarbetarskap och 
kompetensförsörjning 
(Näringsliv och infrastruktur) 

 Kompetens 
(Näringsliv och infrastruktur) 
 
Vad händer om risken inträffar?  
Näringslivs - och 
infrastrukturenhetens uppdrag är 
brett. För att nå framgång i 
uppdraget behöver det finnas ett 
strukturerat och tydligt arbetssätt 
kopplat till andra förvaltningar 
och kommunala bolagen. 
Avsaknad av struktur och 
arbetssätt påverkar medarbetarna 
på näringslivsenheten negativt och 
kan leda till att medarbetare byter 
jobb. Ansvaret för ett bra 
samarbetsklimat mellan 
kommunala förvaltningar och 
bolag ligger såväl hos 
Näringslivsenheten som hos 
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Kvalitetsfaktor Risk Kontroll 

kommunens förvaltningar och 
bolag. 

Friska medarbetare 
 

 Vikariesamordningen har 
inte tillgång till  vikarier med 
rätt kompetens 
 
 
 

Har du funnits tillfälle där man 
inte har kunnat ordnat vikarie 
pga att det inte funnits vikarier 
med rätt kompetens 
 
 
 

Att servera goda, säkra och näringsriktiga måltider som främjar jämlik hälsa och 

hållbar miljöutveckling. 

Beskrivning 

Måltidsenheten skall leverera måltider till personer inom socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll 

Näringsriktig- och variationsrik 
kost 
(Måltidsenheten) 

 Det senaste året har medfört 
kraftiga prishöjning på såväl 
livsmedel som drivmedel. De 
höjda priserna på drivmedel 
påverkar kostnaderna för 
kommunens mattransporter. 
Utan en indexuppräkning på 
livsmedel och mattransporter i 
kommande budget finns risk för 
att kommunen inte kommer att 
kunna tillhandahålla en 
näringsriktig och variationsrik 
kost till medborgarna. De i sin 
tur leder till att Måltidsenheten 
kan få svårt att fullfölja sitt 
grunduppdrag. 
(Måltidsenheten) 
 
Vad händer om risken inträffar?  
Kommunen kan inte fullfölja sitt 
grunduppdrag gentemot sina 
medborgare 

Har priserna påverkat 
leveransen av näringsriktig och 
variationsrik kost till kunderna 
 
 
 

Driva utveckling och leverans av servicetjänster till övriga förvaltningar och politiken 

inom befintliga regelverk. 

Beskrivning 

Genom att ge ett samordnat stöd bidrar det till en helhetssyn av verksamhet, personal och 
ekonomi och att förvaltningarna  kan fokusera på sina grunduppdrag 

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll 

Att avtalen är uppdaterade 
 

 Antalet leverantörer ökar 
när bredden av sortiment för 
kontorsmaterial minskar vid 
länsupphandlingar 
 

Kontrollera antalet 
leverantörers om använts för att 
handla  kontorsmaterial 
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Kvalitetsfaktor Risk Kontroll 

 
Vad händer om risken inträffar?  
Svårare för användare att veta 
vilka leverantörer som ska 
användas samt att det kan blir 
dyrare 

 
 

 Antalet leverantörer ökar 
när bredden av sortiment för 
kemikaliska varor minskar vid 
länsupphandlingar 
 
 
Vad händer om risken inträffar?  
Svårare för användare att veta 
vilka leverantörer som ska 
användas samt att det kan blir 
dyrare 

Kontrollera antalet 
leverantörers om använts för 
att  handla  kemikaliska varoor 
 
 
 

Kvalitetssäkring av it-system 
inom 
kommunstyrelseförvaltningen 
avseende funktionalitet, 
behörighet och 
informationssäkerhet 
 

 Att personliga utlägg ökar 
när digitala rekvisitioner införs 
 
 
Vad händer om risken inträffar?  
Det handlas av leverantörer som 
inte kommunen har avtal på 

Utdrag ur ekonomisystemet hur 
mycket personliga utlägg som 
varit 2023 jämfört med 2023 
 
 
 

Enheten finns till för att upprätthålla rättssäkerheten och möjliggöra för att skapa 

kommunikation och demokrati, vårda och bevara historien samt för att de vi är till för 

ska känna förtroende och trygghet. 

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll 

Beredningsprocess 
(Kanslienheten) 

 Inkommande remisser till 
kommunen hanteras inte rätt 
(Kanslienheten) 
 
 

Finns en bra rutin och process 
för inkommande remisser 
 
 
 

 Det tar tid innan 
inkommande motioner hanteras 
(Kanslienheten) 
 
 

Hur lång tid har det tagit innan 
inkommande motioner har 
besvarats 
 
 
 

Förändringarna i lagen 
(2009:724) om nationella 
minoriteter och 
minoritetsspråk följs 
(Kanslienheten) 

 Lagkraven uppfylls inte 
(Kanslienheten) 
 
Vad händer om risken inträffar?  
Medborgare får inte sina 
rättigheter tillgodosedda. 
Kommunen kan bli anmäld till DO 
eller IVO. 

Följs den antagna strategin för 
finskt förvaltningsområde 
 
Vad skall kontrolleras?  
Hur verksamheterna jobbar med 
frågorna 
Hur skall kontrollen 
genomföras?  
Enkät till verksamheterna 
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Säkerställa kommunkoncernens data 

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll 

Identifierade 
informationstillgångar 
(IT- och teleenheten) 

 Vi vet inte vilken 
information som behöver 
skyddas 
(IT- och teleenheten) 
 
Vad händer om risken inträffar?  
Information kan gå förlorad utan 
vår vetskap, viss information kan 
behöva högre skydd. 

Har det upptäckts att det finns 
informationstillgångar som 
behövts skyddas som det inte 
fanns kunskap om 
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    KS 2022/279 

 Ekonomienheten 
Sara Andersson 
   
sara.andersson1@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Årshjul för planering och uppföljning och för kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt 2023 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Anta årshjul för planering och uppföljning samt uppsiktplikt 2023 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen ska 
kommunstyrelsen varje år besluta om ett årshjul för planering och 
uppföljning. Det innefattar arbetet med mål och budget, helårs- och 
delårsredovisningar, internkontroll, samt andra uppföljningar som 
kommunstyrelsen gör för att fullgöra sin uppsiktsplikt.  
 
Förslaget till årshjul för år 2023 innehåller datum när redovisning ska ske till 
nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Datumen är anpassade 
till kommunstyrelsens, kommunfullmäktige och nämndernas föreslagna 
sammanträdesdatum.  
 
Anvisningarna för årshjulet gäller till och med 2026-12-31. Bilagan med 
datum och belopp gäller till och med 2023-12-31 och uppdateras därefter 
inför varje nytt kalenderår.  
 

 

Henrik Arenvang Sara Andersson 
Kommundirektör Kommunstrateg 

För åtgärd: 

Kommunstyrelseförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning, 
socialförvaltning, tillväxtförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning 

 

Bilagor: 

Årshjul 
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1. Styrmodell 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ansvarar för styrningen i 
Lindesbergs kommun. Kommunstyrelsen har en samordnande roll för planering och 
uppföljning av kommunfullmäktiges mål samt ett särskilt ansvar när det gäller samordning 
och uppsikt över nämndernas verksamhet. Nämndernas verksamhetsplan beslutas i 
respektive nämnd ock skickas som meddelande till kommunstyrelsen. 
 
Flerårsplanen är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens heltäckande plan för att 
styra hela den kommunala verksamheten. Flerårsplanen är navet i styrmodellen och allt 
det som är styrande för de kommande tre åren synliggörs där. 
Styrmodellen utgår från grunduppdraget för respektive verksamhet för att sedan identifiera 
vilka kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål som behövs för att uppnå grunduppdraget med en 
bra kvalité. 
Kommunfullmäktige har fyra grunduppdrag tillsammans med ett antal kvalitetsfaktorer 
och utvecklingsområden. 
 
Arbetsgivare 
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många 
arbetstillfällen både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. 
Genom att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår 
bra och gör att vi når en högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god 
kvalitet till medborgarna. 
 
Välfärd och service 
Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och 
utvecklande arbete. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja en 
positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i åldrarna. En 
genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en aktiv 
samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en god och 
jämlik hälsa. 
 
Samhälle och demokrati 
Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå 
inflytande över de beslut som tas. Lindesbergs kommun har respekt för människors 
olikheter och arbetar för en samhällsutveckling som inte äventyrar möjligheterna för 
kommande generationer. Aktuella översiktsplaner och en planberedskap för byggande i 
hela kommunen ska finnas. Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt 
som är avgörande för kommunens utveckling. 
 
Hållbar utveckling i Lindesbergs kommun 
 
Agenda 2030 syftar till att skapa hållbarutveckling och består av 17 globala mål. Hållbar 
utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. De tre dimensionerna av hållbar 
utveckling; det vill säga de ekonomiska, social och miljömässiga dimensionerna, var en 
viktig utgångspunkt i framtagande av de 17 globala målen. De tre perspektiven 
genomsyrar målen för att skapa hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla. 
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2. God ekonomisk hushållning och hållbar utveckling 

 
Lindesbergs kommun står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. De 
demografiskt betingade kostnaderna för verksamheten växer snabbare än intäkterna. Det är 
därför viktigt att redan nu fokusera på åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen. För att 
hantera dessa utmaningar krävs en långsiktig och effektiv ekonomistyrning.  
God ekonomisk hushållning för Lindesbergs kommun innebär att säkerställa en ekonomi som 
håller över tid samtidigt som vi uppnår våra grunduppdrag med kvalitet som är hållbara. Det 
innebär att kommunens finansiella mål och verksamhetens mål uppnås. Att verksamheten 
bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt för att uppnå hållbar utveckling.  
Hållbar utveckling innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling innefattar 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska hållbarheten väger tungt vid 
bedömning av god ekonomisk hushållning, men finns det inte en social- och ekologisk hållbarhet 
så försvårar det att uppnå en god ekonomisk hushållning.  
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande 
intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör inte öka i snabbare takt än 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Genom att inte förbruka alla intäkter i den ordinarie 
verksamheten skapas förutsättningar för att finansiera investeringar, betala räntor på lån samt 
för att klara oförutsedda kostnader.  
För att skapa ett finansiellt handlingsutrymme är Lindesbergs kommuns finansiella mål:  
1. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka under planperioden 2022–2024.  
2. Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning.  
 

3. Framtagande av Mål och budget 2024–2026 
Planeringsprocessen ska syfta till planering på lång sikt, utifrån välfärdens utmaningar och trender. 
Kommunen ska varje år upprätta grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål och budget för 
minst tre år (budget och verksamhetsplan) för att uppnå en god ekonomisk hushållning. 
Mottagaren av Mål och budget är kommunfullmäktige. Processen att ta fram flerårsplanen är en 
gemensam process mellan politik och förvaltningar. Den gemensamma processen ger 
förutsättningar för bra diskussioner och ökad förståelse mellan politik och förvaltningar.  
Den kommunövergripande antagna Mål och budgeten är grunden för all planering för 
nämnderna.  
Under kommunstyrelsen finns en planeringsreserv samt en pott för att driva utvecklingsprojekt. 
Utgångspunkten för alla nämnder är att beslutad rambudget i kommunfullmäktige gäller. Men 
under kommunstyrelsen finns en planeringsreserv för att hanteras volymförändringar och 
tillfälliga kostnadsökningar samt om skatteprognosen försämras (se bilaga för belopp):  
 

• Skatteprognosreserv  
 - Nyttjas enbart om skatteprognosen försämras annars går det ut i resultatet. 

• Reserv för demografisk volymavstämning  
– Nyttjas om befolkningsutfallet ser ut att avvika mot befolkningsprognosen. 
Avstämning 2 ggr/år, vid delår och årsbokslut. Utifrån det senaste befolkningsutfallet 
tas en ny prognos på befolkningstillväxten för året. Om den prognosen avviker mot 
den befolkningsprognos som ligger till grund för budgeten så justeras det för barn- 
och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Då kan en prognos göras till delår om 
hur mycket som beräknas användas av reserven. 

• Verksamhetsreserv  
– Nyttjas främst när vi får följdeffekter av tillfälliga kostnader i verksamheterna för att 
sedan jobbas in i ordinarie budgetprocess nästkommande år.  
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Nämnderna ska avisera detta i samband med lägesrapport och delårsbokslut om det 
finns kostnader som faller inom ramen för att nytta reserven och då sker en 
avstämning om att nyttja reserven.  
Detta sker mellan ekonomichef, kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande. 
Om behov finns att reserven ska användas så blir det ett beslut om tillskott i samband 
med rapporten i kommunstyrelsen.  

• Projektmedel   
– Används till politiska satsningar/kostnader i projektform som inte är ramhöjande. 
Projekten ska ske tillsammans med någon annan förvaltning för att utveckla och höja 
kvaliteten på våra verksamheter. Projekten kan initieras av politiken eller en 
förvaltning och ska alltid beslutas i kommunstyrelsen. 

• Förebyggande arbete 
- Används för att skapa ett förebyggande arbete inom olika förvaltningar genom 

olika arbetsformer.  
 

 
Arbetsprocessen 
Under processens första fas pågår olika delprocesser parallellt för att sedan vävas samman till 
en gemensam bild. Gemensamt för dessa delprocesser är att de handlar om att skapa en förenad 
bild av vår omvärld, utmaningar samt behov och fungera som underlag för politiska 
prioriteringar och vägval.  
 
En kommunövergripande analysdag och en dag med planeringsförutsättningar under våren ger 
en bild av de utmaningar som verksamheten står inför. Både inom organisationen såväl som i 
vårt närområde och omvärld och hur dessa utmaningar kan hanteras. Analysdagen ska också ge 
en bild om hur verksamheten klarat av sitt uppdrag utifrån en hållbar kommun, vad finns det 
för utmaningar i framtiden och hur vi står oss i jämförelse med andra. Det kan exempelvis 
handla om hur vi kan hanterar det ökade behovet av vård- och omsorgsinsatser, hur vi kan höja 
skolresultaten samt hur vi kan vara en hållbar kommun. Samtidigt som verksamheterna styrs 
och påverkas av lagar, Agenda 2030, strategier med mera. Dessa faktorer behöver 
verksamheterna förhålla sig till och de utmaningar det innebär behöver fångas upp och 
konkretiseras i det inledande arbetet med flerårsplanen. 
Dagen för Planeringsförutsättningar ska ge en bild om vad har vi för ekonomiska 
förutsättningar för att leverera våra grunduppdrag med bra kvalitet. Exempelvis 
befolkningsprognos, prognos över volymförändringar, skatteunderlag och omvärldsanalys för 
att identifiera de trender som kan vara av stor vikt för Lindesbergs kommun som geografisk 
plats. Även behöver den långsiktiga behovsanalysen av framtida investeringar tidigt synliggöras 
vad vi har att hantera de kommande åren.  
 
Den politiska prioriteringen sker genom att koppla och väga samman de olika redovisade del-
processer som sedan leder till en flerårsplan som behandlas i kommunstyrelsen i maj och i 
kommunfullmäktige i juni 
Nedan illustreras processen fram till kommunfullmäktiges beslut om flerårsplan i juni. Mål och 
budget kan eventuellt behöva kompletteras utifrån exempelvis förändrade skatteprognoser och 
då görs detta till november.  
 
Respektive nämndordförande ansvarar för att under processens gång föra dialog med och 
informera nämnden kring politiska prioriteringar, analys av möjligheter och konsekvenser och 
ekonomiska ramar.  
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Arbetet med nämndernas verksamhetsplaner och internkontroll påbörjas i juli månad 
efter att Mål och budget är antaget i kommunfullmäktige och ramarna fördelade till 
nämnderna. I verksamhetsplanen sker en konkretisering av hur nämnd planerar att 
leverera grunduppdraget med en bra en kvalitet samt vilka utmaningar och vägval som 
nämnden står inför. Internkontroll är en del av verksamhetsplanen. Under processen för 
verksamhetsplanering genomför samtliga nämnder en riskanalys med internkontroll i 
fokus för att identifiera de viktigaste riskerna för nämnden. Verksamhetsplan 2024 
beslutas i respektive nämnd under november månad för överlämnande till 
kommunstyrelsen i december.  
 
Parallellt med framtagande av verksamhetsplan pågår också nämndens budgetarbete med 
att fördela ekonomiska resurser per verksamhetsområde och framtagande av verksplaner 
för alla enheter. I verksamhetsplanen beskriver chefer och medarbetare hur och genom 
vilka aktiviteter de planerar att arbeta för att nå grunduppdrag och nämndens mål.  
Samtliga medarbetare har en utvecklingsplan. I den beskrivs vad den enskilda 
medarbetaren ska bidra/ansvara för utifrån arbetsplanens aktiviteter.  
 
I november kan kommunfullmäktige besluta om en kompletterad flerårsplan utifrån 
eventuella större förändringar som skett sedan beslutet i juni. I december fastställs 
slutligen förvaltningens planer och detaljbudgetar. 

• Behov 
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• Förvaltningar redovisar 
året som gått utifrån 
grunduppdrag 
,risker,demografi 

• Vad finns för 
utmaningar framåt ?

Analysdag

• Prioriteringar 
och 
ambitionsnivåe
r av 
driftkostnader 

• Prioriteringar 
av 
investeringar 

Politiska 
prioriteringar

• Beslut om 
Mål och 
budget 
2024-
2026 i KS 
och KF

Beslut av 
Mål och 
budget

• Planerings-
förutsättningar

• Påverkan av nya lagar
• Demografi  mm
• Resursfördelning

Omvärldsspaning

nov-mars                                   mars-april                                         maj-juni 

Underlag för politisk prioritering 



§179/22 Årshjul för planering och uppföljning och för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2023 - KS 2022/279-1 Årshjul för planering och uppföljning och för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2023 : KS 2022/279-2 Årshjul för planering och uppföljning och för kommunstyrelsens uppsiktplikt 2023

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsbehov 
Lindesbergs kommun har stora utmaningar framför sig för att klara av att både finansiera 
och genomföra de investeringar som krävs för att möta de ökade behoven. För att hantera 
detta är det viktigt att ha framförhållning, en god planering och prioritering för att i tid 
kunna agera. Den behovsanalys som är utifrån ett 5 års perspektiv påbörjas under 
september och oktober och behoven för 2025–2029 redovisas i november för 
kommunstyrelsen. I och med ny mandatperiod redovisas behoven för 2024–2028 i 
februari på kommunstyrelsen arbetsutskott. Analysen innefattar en redogörelse för när i 
tid en investering behöver genomföras samt en beskrivning av ekonomisk effekt för ökad 
eller minskad driftkostnad till följd av genomförd investering. Analysen innefattar även en 
beskrivning av konsekvenser om investering inte genomförs. Denna redogörelse och 
beskrivning utgör sedan underlag till den framtida investeringsplanen. Fördelning av 
investeringsmedel sker med utgångspunkten behov och prioritering och hållbarhet. 
 
Arbetet sker genom en behovsanalys av skattefinansierade och taxefinansierade framtida 
investeringar uppdelat: 
 

• Inventarier nya lokaler 
• Reinvesteringar inom gata, gång- och cykelvägar, park, idrott och belysning 
• Nyinvesteringar inom gata, gång- och cykelvägar, park, idrott och belysning 
• IT- och digitalisering 
• Exploatering 
• Vatten och avlopp 
• Avfall- och renhållning 

 
För att säkerställa god ekonomisk hushållning och en samsyn kring behov bedrivs en del 
av behovs- och prioriteringsarbetet i förvaltningsledningen, förbund och bolagen. Syftet 
med arbetet är att bereda förslag till prioritering av investeringar inför investeringsdagen i 
november och de politiska prioriteringarna.  
 
Anspråk på investeringsmedel från kommunstyrelsens budgetpost ska ske till 
kommunstyrelsens i samband med begäran av ombudgetering av investeringsmedel som 
sker på första sammanträdet varje kalenderår.  
 

juli-september                 oktober-november                      oktober-december 

Verksamhetsplaner 
Nämnderna beslutar om 
verksamhetsplan inkl 
internkontrollplan 

Verksamhetsplan 
Detaljbudgetering på 

enhetsnivå 
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Underlag inför analysdag, planeringsförutsättningar  
Med de stora utmaningar kommunen står inför är det viktigt att fokusera på åtgärder som kan 
bidra till att hantera dem och kommunens måluppfyllelse. Politik och förvaltning har ett 
gemensamt ansvar för det arbetet.  
 
Inför dialogmöten ansvarar respektive nämndordförande för att tillsammans med förvaltningen 
diskuterat kring nedanstående och presentera:  

• Utmaningar för nämnden de kommande åren samt hur dessa utmaningar kan hanteras 
under de närmsta åren  

• Analys av möjligheter och konsekvenser utifrån föreslagen driftram och investeringsram 
• Förslag på åtgärder för att öka verksamhetens/kommunens intäkter  
• Förslag på åtgärder för att minska verksamhetens/kommunens kostnadsutveckling  

 
Materialet ska presenteras i samband med dialogmöten i en särskild PowerPoint-mall. Mail 
skickas ut när mallen finns i OneDrive. 
 
 
 

4. Uppföljning 

Delårsredovisning per den 31 augusti  
Delårsredovisningen är en uppföljning och analys av ekonomi, personal och verksamhet per 
den 31 augusti. Det är en avstämning av kommunens arbete med god ekonomisk hushållning 
med helårsprognos.  
 
Internkontroll 
Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut och fastställda 
grunduppdrag samt kvalitetsfaktorer uppfylls genom att kommunstyrelsen, nämnder och 
bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.  
Uppföljning av internkontrollplanen sker i samband med delårs- och helårsuppföljningen.  

Årsredovisning och verksamhetsberättelser 
Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse med bland annat en analys om hur 
kommunen uppnått god ekonomisk hushållning genom måluppfyllelse av de övergripande 
målen och de finansiella målen. Den innehåller även en personalredovisning, ekonomisk 
översikt och analys och räkenskaper för hela kommunkoncernen. Verksamhetsberättelsen 
ska innehålla nämndernas och bolagens måluppfyllelse samt kommentarer och analys. 
 
Övrig uppföljning och analys 
Förutom årsredovisning och delårsredovisning får kommunstyrelsen uppföljning och analys 
med helårsprognos i mars, april och oktober. Uppföljningen i april är mer omfattande och 
innehåller uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet för att kommunstyrelse och 
nämnder ska kunna vidta åtgärder vid eventuella avvikelser. Som en del i kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt ska rapportering av hur beslut verkställts/eller inte verkställts ske både till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med lägesrapporten, delårsrapporten 
samt verksamhetsberättelsen.  

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Enligt kommunallagen 6 kap. 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma 
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nämnders verksamhet, verksamhet enligt avtalssamverkan, verksamhet i kommunala bolag 
samt verksamheter i kommunalförbund som kommunen är medlem i.   
 
Enligt kommunallagen 6 kap 9 § har kommunstyrelsen en så kallad förstärkt uppsiktsplikt 
över kommunala bolag. Det innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut, för varje kommunalt 
aktiebolag, ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska kommunstyrelsen 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen har till uppgift att följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Uppsiktsplikten finns för att kommunstyrelsen ska kontrollera att 
kommunens verksamhet bedrivs och utvecklas i enlighet med lagar, förordningar och 
beslutade styrdokument samt att dessa efterlevs.  
 
Uppsiktsplikten innebär dock inte att kommunstyrelsen ska gå in och granska enskilda 
ärenden hos nämnder, bolag med flera. Detta gäller särskilt andra nämnders 
myndighetsutövning, tillämpning av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda. I dessa 
ärenden får inte kommunstyrelsen agera. 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utförs inom ramen för styrmodellen och är ingen 
sidoordnad eller separat uppgift. Uppsikten utövas genom analys av förutsättningar och 
omvärld, samt uppföljning av mål, finansiella mål, resursfördelning, indikatorer och intern 
kontroll. För att kommunstyrelsen ska kunna uppfylla sin uppsiktsplikt och följa 
verksamheternas arbete och den ekonomiska utvecklingen under året finns en tidplan för 
kommungemensamma uppföljningar. Kommunstyrelsen antar varje år ett årshjul för 
kommande års planerings- och uppföljningsprocess.  
 
Nämnder 
För nämndernas verksamheter utövas uppsiktsplikten såväl horisontellt som vertikalt. Det 
horisontella perspektivet tas i beaktning vid analysdagen samt i årsredovisning, lägesrapport 
och delårsrapport. Uppsiktplikten över respektive nämnd sker via dialoger i 
kommunstyrelsen en gång per år per nämnd.  

Nerikes brandkår 
För att hålla sig informerad om verksamheten som bedrivs i Nerikes Brandkår, kallas de 
kommunstyrelsens sammanträde en gång per år för att rapportera om bland annat verksamhet 
och ekonomi. 
 
Överförmyndarnämnden  
För att hålla sig informerad om verksamheten som bedrivs i Överförmyndarnämnden, kallas de 
kommunstyrelsens sammanträde en gång per år. Nämnden följ även upp via årsredovisning.  

Kommunala bolag 
Uppsiktsplikten för de kommunala bolagen sker i samband med analysdagen samt 
ägardialoger. Ägardialogerna genomförs årligen under november och december. De 
återrapporteras därefter till kommunstyrelsen. Vid kommunstyrelsens sammanträde i maj 
deltar bolags VD och informera om nuläge och framtid.   
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Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har kommunstyrelsen beslutat om ett årshjul 
för vilka områden som ska hanteras inom ramen för uppsiktplikten.  
Detta protokollförs i kommunstyrelsen och protokollsutdraget meddelas 
kommunfullmäktige. 

 
 
Bilaga  
 
Tidplan 2023–2024 för framtagande av Mål och budget 2024–2026 
 

Datum Uppgifter 
Politiska möten  
  
7 februari Investeringsdag gällande behov för 2024–2028 KSAU   

 
20 mars  Analysdag för förvaltningar och bolag  

27 mars  Planeringsförutsättningar 2024–2026 
28 mars Årsredovisningen 2022 (KS) 
28 mars Nerikes brandkår 
27 april Gemensamt budgetseminarium med Nora, Ljusnarsberg och 

Hällefors gällande Teknisk nämnd samt Bygg- och miljönämnd 
 

17 april Kommunfullmäktige Årsredovisning 2022 
9 maj Mål och budget 2024–2026  
23 maj Kommunstyrelsen beslut Mål och budget 2024–2026 
23 maj   Kommunstyrelsen lägesrapport tom april månad 
 19 juni Kommunfullmäktige beslut Mål och budget 2024–2026 
24 oktober Kommunstyrelsen Delårsrapport 2023 
13 november  Kommunfullmäktige Delårsrapport 2023 
20 november Investeringsdag gällande behov för 2025–2029 med 

kommunstyrelsen  
 

19 december Kommunstyrelsen information Verksamhetsplaner och 
internkontrollplaner 2023 från samtliga nämnder 

19 december Överförmyndarnämnden  
 
 
Årliga reserver  
 

Skatteprognosreserv 0,5 % av skattenetto 7 Mnkr 
Reserv för demografisk volymavstämning 4,0 Mnkr 
Verksamhetsreserv 9,0 Mnkr 
Projektmedel  6,0 Mnkr 
Förebyggande arbete 3,4 Mnkr  
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/271 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Utökat verksamhetsbidrag för Hopajola 2023 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

 Bevilja utökat verksamhetsbidrag för Hopajola år 2023 på 23 800 
kronor. 

Ärendebeskrivning 

Hopajola har inkommit med en ansökan om utökat verksamhetsbidrag från 
sina offentliga huvudmän framöver, med start 2023. Det totala beloppet från 
samtliga huvudmän blir då 610 000 kronor år 2023, med en årlig 
indexuppräkning på 2,8%. Från Lindesbergs kommun, ansöker Hopajola om 
23 800 kronor år 2023. Det beräknas utifrån samma invånarantal som år 
2022. 

Hopajola är en unik naturvårdsorganisation som samlar in pengar och ger 
bidrar till naturskydd och naturvård i Örebro län, samt arbetar med 
naturvägledning. Huvudmän (medlemmar) för Hopajola är länets samtliga 
tolv kommuner, Region Örebro län, Naturskyddsföreningens lokala kretsar 
samt länsförbund i Örebro län. Alla kommuner och regionen har som 
medlemmar i Hopajola beslutat att vara med i samverkan kring Hopajola och 
att medfinansiera kärnverksamheten. Naturskyddsföreningens bidrag är 
ideell tid, arbetsgivaransvar, kansliansvar och ansvar att söka ytterligare 
medel för att bedriva verksamheten. 

Alla kommuner i länet har fått bidrag från Hopajola. Lindesberg kommun har 
beviljats drygt 1,8 miljoner genom åren. I bilagan på sida 3–4 finns en 
sammanställning på de bidrag och åtgärder som beviljats till Er kommun. 
Dessutom har ca 3,5 miljoner delats ut till föreningar och offentliga 
organisationer som kan beröra er kommun. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 

För kännedom: 

Hopajola 

Bilagor: 

Ansökan Hopajola om utökat verksamhetsbidrag för år 2023 
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HOPAJOLAS ANSÖKAN TILL LINDESBERG KOMMUN 
Till Kommunstyrelsen, 2022-10-19 

 
Ansökan om finansiering år 2023 

Hopajola ansöker om utökat verksamhetsbidrag från sina offentliga huvudmän framöver, med start år 
2023. Det innebär ett belopp på totalt 610 000 kr år 2023, med årlig indexuppräkning på 2,8%.  
För Lindesberg kommun blir det 23 800 kr år 2023, beräknat på samma invånarantal som år 2022. 

 
 
Hopajola är en unik naturvårdsorganisation som samlar in pengar och ger bidrar till naturskydd och 
naturvård i Örebro län, samt arbetar med naturvägledning. Huvudmän (medlemmar) för Hopajola är 
länets samtliga tolv kommuner, Region Örebro län, Naturskyddsföreningens lokala kretsar samt 
länsförbund i Örebro län. Alla kommuner och regionen har som medlemmar i Hopajola beslutat att vara 
med i samverkan kring Hopajola och att medfinansiera kärnverksamheten. Naturskyddsföreningens bidrag 
är ideell tid, arbetsgivaransvar, kansliansvar och ansvar att söka ytterligare medel för att bedriva 
verksamheten.  

 
Alla kommuner i länet har fått bidrag från Hopajola. Lindesberg kommun har beviljats drygt 1,8 miljoner 
genom åren. I bilagan på sida 3-4 finns en sammanställning på de bidrag och åtgärder som beviljats till Er 
kommun. Dessutom har ca 3,5 miljoner delats ut till föreningar och offentliga organisationer som kan 
beröra er kommun. 

 

Hopajolas verksamhet har stadigt vuxit under flera år, med fler guideuppdrag och projekt, fler sponsorer, 
studiebesök och medverkan i olika forum. Men det finns ett behov av att växla upp arbetet ytterligare 
under kommande år. Ett skäl är att öka insamlingsverksamheten, för att kunna stödja fler 
naturvårdsinsatser i länet. Ett annat skäl är att stora grupper i samhället idag saknar friluftsvana. Hopajola 
fungerar som ett nav för ideella aktörer som verkar för ökat friluftsliv. Föreningens arbete lyfts fram som 
gott exempel av aktörer utanför länet, och uppmärksammades även nationellt vid Friluftskonferensen i 
Åre dec 2021 (se motivering nedan).  

 
Hopajola fick 2021 ett hedersomnämnande i utmärkelsen Årets naturvägledning. Juryns motivering: 

”Hopajola har sedan 1990-talet arbetat för utveckling av naturvägledning i Örebro län. Den ideella naturvårds-
organisationen samlar ett hundratal naturguider som samverkar, fortbildas, visar och tillgängliggör natur, 
 naturvård och biologisk mångfald för alla invånare och besökare i länet. Hopajolas arbetssätt inspirerar  
aktörer inom naturvägledning i hela landet att arbeta långsiktigt och i bred samverkan.” 
 

 

Hopajolas guideprogram som ges ut 2 ggr/år har ökat, både i innehåll och antal de senaste åren. På några 
år har vi gått från 6-7 000 till 10 000 ex, vilket lett till ökade kostnader. Guideprogrammet är inte bara en 
kostnadsfri service till länets medborgare. Det är också en bra turistguide till länets natur. De 
naturguidningar och naturaktiviteter för olika åldrar som presenteras där bedrivs av både ideella, 
offentliga och privata aktörer. Tillsammans bidrar de till att fler hittar ut i naturen, vilket ökar välmåendet 
hos fler individer. Hopajolas arbete bidrar till både fler arbetstillfällen (inom naturturism) och en ökad 
folkhälsa i länet! 
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Hopajola är initiativtagare och projektägare till Rosenbergdagarna, 
länets första konferens kring naturvård och biologisk mångfald.  
På konferensen 14-15/10 deltog ca 140 personer, varav flertalet från 
länet, men även från Stockholm, Göteborg, Alingsås m m.  Vi har redan 
fått mycket positiv feedback från dagarna. Region Örebro län, Örebro kommun och ett 10-tal av länets 
föreningar var medarrangörer, och ambitionen är att göra konferensen till en återkommande biennal. 

 
Bakgrund      

På Hopajolas årsmöte år 2014 beslutades enhälligt att styrelsen för Hopajola skulle föra samtal med 
medlemmarna (däribland Örebro kommun) om en bidragsnivå som säkrar Hopajolas verksamhet 
framöver. Detta godkändes och genomfördes år 2015 med ett startbelopp på 350 000 kr, och en årlig 
indexuppräkning på 2,8%. Sedan 2015 betalar Region Örebro län hälften av verksamhetsbidraget och 
kommunerna resterande summa baserat på invånarantal. Medlemmarnas finansiering har inte täckt hela 
förvaltnings-kostnaden så Hopajola söker även medel för olika projekt/uppdrag inom naturvård och 
naturvägledning. Läs mer om Hopajolas verksamhet under rubriken ”Sammanfattning av 
verksamhetsberättelsen 2021” eller i bifogad verksamhetsberättelse.   

År 2022 beräknas förvaltningen av Hopajola till 585 000 kr. I detta ingår lön för en 80 % tjänst, lokalhyra, 
telefon, kopior, IT-tjänster m m. Föreningens verksamhetsledare sköter hantering av bidragsansökningar 
till Hopajola, underlag inför/efter styrelsemöten, marknadsföring, fakturering, bokföring. Hen tar emot 
guideuppdrag och anordnar guidningar året runt, sammanställer guideprogram, samordnar länets nätverk 
för naturguider, skriver projektansökningar, medverkar i olika forum/samverkansråd m m. 
 
 
Sammanfattning av verksamhetsberättelsen 2021 

Hopajola är en ideell naturvårdsorganisation i Örebro län som samlar in pengar till skydd och vård av 
värdefull natur i länet. Under 2021 beviljade styrelsen 125 000 kronor till fem olika naturvårdsprojekt. 
Föreningen förenar naturvård, naturvägledning och naturpedagogik genom samverkan med olika aktörer. 
Under året genomfördes ca 30 naturguidningar med olika uppdragsgivare, varav merparten öppna för 
allmänheten. Vi har även anordnat ”Naturäventyr”, d v s friluftsdagar för 20 skolklasser i länet.  
 

I Hopajola möts ideella naturvårdare, politiker och biologer/ekologer inom offentlig förvaltning. Här möts 
naturpedagoger och naturguider. Hopajola är på så sätt ett viktigt nav för naturvård och naturvägledning i 
länet. Arbetet med att skydda natur och bevara förutsättningar för en rik biologisk mångfald är oerhört 
viktigt även för vår egen överlevnad. 

 
 
 
Örebro 2022-10-19 
 
Ankie Rauséus   Britt Eklöf 
 

…………… …………………… 
Verksamhetsledare Hopajola  Ordförande Hopajola 
natur@hopajola.se  britteklof00@gmail.com 
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Bilaga 1 
 
Utdrag ur stadgar för Hopajola - ideell förening för naturskydd och naturvård i Örebro län. 
 
Benämning och ändamål 

§ 1 

Föreningen benämns Hopajola vilket är ett gammalt uttryck för den jord man förr ägde tillsammans,  
d v s byallmänningen. Hopajola ska fungera som en naturlig mötesplats mellan Region Örebro län, 
länets kommuner, statliga myndigheter och civilsamhället vad gäller natur, naturvård och 
naturvägledning.  
 

Hopajolas ändamål är att, med ekonomiska och andra resurser, stödja, aktivera, stimulera och 
informera om naturskydd och naturvårdsinsatser i Örebro län. 
 

Hopajola är en insamlingsorganisation med 90-konto. De medel som inkommer till Hopajola används 
för naturvårdsinsatser i länet. Medlemmarna, andra föreningar och aktörer kan söka bidrag för att: 

• säkerställa skydd av ekologiskt känsliga miljöer t ex orörd natur, områden som hyser 
utrotningshotade arter, variationsrika marker, ängs- och hagmarker samt andra områden som 
på olika sätt bör bevaras och skyddas för att förstärka flora och fauna i Örebro län. 

• säkerställa förvärv av värdefulla naturområden för bildande av naturreservat och liknande. 

• genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande 
åtgärder. 

• underlätta allmänhetens tillgång till och förståelse för naturvärden i länet. Detta sker bl a 
genom informationsinsatser, naturguidningar och olika former av mottagarservice. 

• stödja inventeringar och kartläggningar i egen eller samverkande regi. 
 
 

Beviljade bidrag till Lindesberg kommun:  

Naturprojekt Känäs 1998 
Naturinventering, Lindesbergs kn 1998 
Naturreservat Näset, Lindesbergs kn 1999 
Naturinventering, Lindesbergs kn 2000 
Naturinventering, Lindesbergs kn 2001 
Kilskogen, naturområde Frövi 2003 
Munkhyttan naturreservat 2003 
Naturreservat Ramsbergs socken 2003 
Hassellund vid Håkansboda 2003 
Restaurering av salamanderdammar, Lindesbergs kn 2003 
Råsvalslund, Lindesberg 2004 
Naturguidning, Lindesberg  2004 



§180/22 Utökat verksamhetsbidrag för Hopajola 2023 - KS 2022/271-2 Utökat verksamhetsbidrag för Hopajola 2023 : Ansökan till Lindesberg kn_okt 2022 - signed.pdf

4 
 

Naturinventering Lindesberg 2005 
Inventering Nittälvsdalen 2006 
Lindesjön runt, Lindesberg kn 2007 
Råsvalslund, Lindesberg kn 2008 
Lindesby strandängar, Lindesberg kn  2010 
Fågeltorn Morskogasjön 2011 
Restaurering av betesmark i Ramsberg  2012 
Sinnenas stig på Kyrkberget, Lindesberg 2012 
Munkhyttans naturreservat  2014 
Torphyttan, Lindesberg 2014 
Fågeltorn i Frövi 2017 
Renovering salamanderdammar i Lindesby 2019 
Återskapande av Lindesby trädgård 2020 
Blomstrande skolgård, Björkhagaskolan 2020 
Summa: 1 828 500 kr  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 
Hopajola är en ideell naturvårdsorganisation i Örebro län som förenar naturvård, 
naturvägledning och naturpedagogik genom samverkan med olika aktörer. I Hopajola möts 
ideella naturvårdare och biologer/ekologer inom offentlig förvaltning. Här möts 
naturpedagoger och naturguider. Hopajola är på så sätt ett samarbete i länet för arbete 
med naturvård och naturvägledning.   
Hopajola är också en insamlingsorganisation med 90-konto. De medel som inkommer till 
Hopajola används för naturvårdsinsatser i länet. Medlemmarna, andra föreningar och 
aktörer kan söka bidrag för att: 

• säkerställa skyddet av ekologiskt särskilt känsliga miljöer t ex orörd natur, områden 
som hyser utrotningshotade arter, variationsrika marker, ängs- och hagmarker samt 
andra områden som på olika sätt bör bevaras och skyddas för att förstärka flora och 
fauna i Örebro län. 

• säkerställa förvärv av värdefulla naturområden för bildande av naturreservat och 
liknande. 

• genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och 
liknande åtgärder. 

• underlätta allmänhetens tillgång till och förståelse för naturvärden i länet. Detta sker 
genom folkbildning, informationsinsatser, naturguidningar och olika former av 
mottagarservice. 

• stödja inventeringar och kartläggningar i egen eller samverkande regi. 

Hopajola driver också naturvård- och naturvägledningsarbete i egen regi. Ett exempel på 
detta är samordning av Örebro läns naturguider.  
 

PROJEKT SOM BEVILJATS EKONOMISKT STÖD FRÅN HOPAJOLA 2021  
Hopajolas styrelse har under året beviljat bidrag till naturskyddsprojekt och därigenom 
uppfyllt vår verksamhet enligt stadgarna.  
 
Mottagare Användningsområde Belopp 
Södra HyttOmrådets Ideella Förening  Fladdermöss i Södra Hyttan 30 000 
Föreningen Hjärtats Eko Skogsfestivalen i Haddebo 20 000 
Närkes Ornitologiska Förening (NOF) Berguvar i Närke 20 000 
Hopajola Rosenbergdagarna – konferens 2022 35 000 
Sydnärke miljöförvaltning Artrika vägkanter söder om Tisaren 20 000 
   
Summa totalt:    125 000 
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UTVECKLINGEN AV FÖRENINGENS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING 
Verksamheten drivs i likhet med tidigare år.  
 
Ekonomisk översikt (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 
Balansomslutning 1 957 1 921 2 228 2 330 2 202 2 292 2 542 
Intäkter  1 299 1 111 1 148 1 265 977 735 744 

Kostnader 1 207 1 032 1 590 909 875 591 593 
Årets resultat 92 79 -434 356 102 143 151 
Lämnade bidrag 125 74 564 54 86 377 156 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
Under sommaren 2021 bytte Hopajola från Swedbank till Lekebergs Sparbank. Plusgirot 
på Nordea har bestått, med planen att avsluta kontot efter årsskiftet. Även detta år har 
präglats av coronapandemin och några av Hopajolas guidningar har ställts in eller ersatts 
med filmhälsningar. Styrelsen har under året beslutat om bidrag för 125 000 kr.  
 

HUR FÖRENINGEN HAR FRÄMJAT ÄNDAMÅLET  
Genom ekonomiskt stöd från Hopajola har ideella föreningar och offentliga organisationer 
(främst kommuner) under året kunnat arbeta med praktiska naturvårdsinsatser och 
naturvägledning, som bidrar till ökad naturkänsla och mer biologisk mångfald i länet. 
 
 

RESULTAT ÖVER TID 
Sen Hopajola bildades år 1994 har man delat ut drygt 16,5 miljoner. Bidrag har gått till 
många av länets kommunala och statliga naturreservat, till naturinventeringar i olika delar 
av länet, till restaureringsåtgärder av sjöar, våtmarker, skogar och ängar, informations- och 
tillgänglighetsåtgärder, guideutbildningar, naturpedagogiska material m m.  
 
Hopajola har även arbetat med informationsinsatser kring naturvård i Örebro län, genom 
naturguidningar runt om i länet, sammanställning av guideprogram, spridning av 
information via hemsidan, facebook, instagram, samt i egen YouTube-kanal. 
 

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 
De närmaste åren skulle vi behöva utöka verksamheten för att kunna samla in mer medel 
för naturvård och ge fler länsinvånare vägledning i naturen. Hopajolas guideverksamhet 
och stöd till andra aktörer kan bidra till det hälsoförebyggande arbetet och ge minskade 
kostnader för kommunerna och Region Örebro län.  
 
 
 



§180/22 Utökat verksamhetsbidrag för Hopajola 2023 - KS 2022/271-2 Utökat verksamhetsbidrag för Hopajola 2023 : Årsredovisning Hopajola 2021 - signerat.pdf

HOPAJOLA org. nr 875002-5994   ÅRSREDOVISNING  2021 
med säte i Örebro kommun 
 
 

5 
 

NATURGUIDNING 
Hopajola samordnar nätverket för Örebro läns naturguider. Arbetet med guidenätverket 
och guideutbildningar sker i samarbete med Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet 
samt andra natur- och friluftsföreningar i länet. 
 
Hopajola har på uppdrag av Länsstyrelsen genomfört guidningar i ”månadens reservat” i 
samarbete med Länsstyrelsen, Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, kommuner och 
lokala föreningar. Under sommarhalvåret har Hopajola även erbjudit tillgänglighets-
anpassade guidningar öppna för allmänheten. Dessa guidningar har genomförts med 
ekonomiskt stöd av Region Örebro län.  
 
För fjärde året har Hopajola arrangerat ”Naturäventyr” för länets skolklasser i årskurs 5, på 
uppdrag av Region Örebro län. I år då det var ”Friluftslivets år” fick eleverna lära sig om 
allemansrätten, använda trangiakök, bygga vindskydd, göra upp eld m m. Bussar hämtade 
upp och lämnade klasserna på respektive skola. Totalt deltog 18 klasser från sex 
kommuner i länet.  
 
 
Guideutbildning och träffar 
En digital nätverksträff med länets naturguider planerades i början av året, men den 
ställdes in p g a få anmälningar. Under våren bjöd Hopajola in länets natur- & 
friluftsföreningar till tre träffar (digitala) för att planera en gemensam bioblitz under 
biologiska mångfaldens dag 22 maj. Vid ett av tillfällena medverkade Henrik Josefsson 
från Länsstyrelsen som demonstrerade hur man rapporterar i Artportalen, i det projekt som 
skapats för länets bioblitz. 
 
 
Månadens reservatsguidningar 2021 
På uppdrag av Länsstyrelsen har Hopajola anordnat guidningar under hela året och 
marknadsfört dessa som ”månadens reservat”. Guidningarna sker i samarbete med 
Länsstyrelsen Örebro, Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet, lokala föreningar och 
naturturismföretagare i länet. I år har flera guidningar kopplats till de teman som funnits 
under Friluftslivets år 2021 (kursiv stil i rubriken). 

 
Sön 31 jan. Djurspår i Råsvalen, Lindesberg Tema Friluftslivets år: invigning friluftsliv 
Hopajola anordnade en livesänd guidning tillsammans 
med två av länets naturguider. Filmen finns på Hopajolas 
YouTube-kanal samt Facebook. Guidningen skedde i 
samarbete med Naturskyddsföreningen Lindesberg.   

Lör 27 feb. Vidga dina vyer i Karamossen, Laxå 
Inspiratör friluftsliv 
Under denna livesända guidning inspirerade två 
naturguider till att uppleva naturen på lite nya sätt! Tre 
inbjudna personer fick prova att gå med snöskor ute på 
mossen, köra fatbikes på skogsvägar m m.  En ihopklippt 
film finns på Hopajolas YouTube-kanal. 
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Mars månad. Filmhälsning från Stenbäcken, Lekeberg Friluftskompis 
I mars var temat ”friluftskompis” under Friluftslivets år, därför intervjuades två friluftskompisar som 
sover ute en natt per månad, året runt. Denna gång var de vid Stenbäcken, där de berättade vad 
platsen betyder för dem och tipsade vad man kan tänka på när man ska sova ute. Filmen finns på 
Hopajolas YouTube-kanal och FB.  
 
Lör 24 april. Besök spännande Örgivsmossen, Degerfors 
Denna månad blev det en filmhälsning från ett av Fasaskogens mest spännande och orörda 
område. Hopajola följde med en av eldsjälarna i området till platser som Paradishöjden, Stavas 
hälsokälla m m. Filmen finns på Hopajolas YouTube-kanal och FB. Guidningen skedde i 
samarbete med Degerfors Naturskyddsförening m fl.  

Tors 29 april. Skolaktivitet under Friluftslivets dag Sveriges friluftsdag 
Hopajola skickade ut erbjudande till skolklasser i årskurs 5 om att få en gratis friluftsdag på 
Kvarntorp Naturskola. En skolklass (20 elever) från Rönneshyttan lottades fram bland de sökande. 
De blev hämtade med buss och fick prova på olika friluftsaktiviteter.  

Lör 29 maj. Språka mellan tallarna i Lokadalen, Karlskoga Friluftsliv i skyddad natur 
I denna film fick vi följa med två naturvägledare från Naturskyddsföreningen Örebro län. De gav lite 
glimtar från reservatet, samtidigt som de berättade om 
allemansrätten, vad gäller i skyddade områden, var 
hittar man information om länets reservat m m.  

Ons 30 juni. Kvällspaddling & matlagning i Norra 
Vätterns skärgård, Askersund Äta ute 
I juni anordnades äntligen en ”öppen” guidning med 
fysiska deltagare. Det blev en guidad kajaktur med 19 
deltagare och start i Olshammar. De fick uppleva en 
kväll med olika väderinslag, trygga guider, fika över 
öppen eld och en fantastisk solnedgång.  
 

Tor 29 juli. Natursnoksaktiviteter & övernattning i Sixtorp, Lekeberg Sova ute 
I juli anordnades en familjedag ihop med Natursnokarna i Västernärke. Vi letade insekter, håvade i 
Igeltjärn, testade praktiska friluftsmoment och lagade mat. Aktiviteterna skedde i samarbete med 
Västernärke Naturskyddsförening m fl.  

Lör 14 aug. Blommor och nattflygare i Herrfallsäng, Hallsberg Jag har aldrig… 
Vi ordnade en kvällsexkursion ihop med Naturskyddsföreningen i Hallsberg. Först gick vi en 
blomster-vandring på ängen, hade fika och genomgång/uppsättning av nattfjärilsutrustning. Sen 
spanade vi fjärilar som lockades in med UV-lampa och 
lakan. Kvällen var kylig så det blev få insektsfynd, men en 
spännande upplevelse ändå för de 22 deltagarna!  

Lör 25 sep. Invigning & naturaktiviteter vid Brevens 
tallskogar, Örebro Gilla friluftslivet 
I september medverkade Hopajola när Brevens tallskogar 
invigdes. Hopajola ansvarade för en tipspromenad på 
temat ”biologisk mångfald”, samt familjeaktiviteter ihop 
med Närkes insektsförening med insektsspaning och 
håvning vid Lillsjön. 17 personer deltog varav 9 barn.  
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Sön 24 okt. Familjedag i vacker Bergslagsnatur, Nora Lära ute 
Hopajola anordnade barnanpassade naturaktiviteter vid Dammsjöhöjden, tillsammans med Nora 
Naturskola. 12 personer deltog varav 5 barn i åldern 3-6 år. Vi letade spår av djur, lärde oss om 
olika hackspettar, hörde om ”Moster mossa”, tittade på mossor och lavar i lupp m m. Familjedagen 
skedde i samarbete med Nora Naturskyddsförening.  

 
Lör 20 nov. Lugn vandring i hjärtats skog, Askersund Må bra 
Vi fick uppleva en fin höstdag på vår lugna vandring vid Hjärtasjöns skärgård, och provade olika 
skogsbadövningar för att öppna våra sinnen och naturen omkring oss. I fikapausen tändes en eld 
och en av Hopajolas sponsorer bjöd på kokkaffe från sitt rosteri i Tived. Det blev en mycket 
uppskattad tur med 11 deltagare, varav en blind kvinna.  

 
 
Sön 19 dec. Naturskogens röster i Kindla, Hällefors 
Dialog friluftsliv  
I december genomfördes en vandring i vintrigt 
snölandskap. Vi samtalade med varandra om den inre 
rösten, rösterna från skogen, naturens egen röst och 
livet för de människor som bott här.  Guidningen skedde 
i samarbete med Naturskyddsföreningen Hällefors.  
 
 
 

 
Externa guideuppdrag/föredrag åt företag och organisationer 

 
Under året har Hopajola arrangerat/medverkat vid följande externa uppdrag: 

- Månadens reservats-guidningar åt Länsstyrelsen, jan-dec. 
- Tillgänglighetsguidningar åt Region Örebro län, april-sep.  
- Naturäventyr för länets skolklasser i årkurs 5, aug-okt. 
- Samordnat & arrangerat bioblitz under biologiska mångfaldens dag, 22 maj.  
- Naturguidning i Viaskogen åt Kumla Bostäder, sep. 
- Guidning & samtal i Garphyttans NP med tyska skogsvaktarstudenter, okt. 

 
- Presentation av våra tillgänglighetsguidningar för Örebro kommuns 

tillgänglighetsråd, då Hopajola tilldelats Örebro kommuns tillgänglighetspris. 
- Moderator ihop med Daniel Gustafson vid regionala friluftskonferensen, dec. 
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NATUREN TILLGÄNGLIG FÖR FLER  
Under 2021 har vi fortsatt samarbetet med 
länets handikapporganisationer för att 
arrangera naturguidningar på temat 
tillgänglighet. Genom sina olika nätverk har 
föreningarna hjälpt till att sprida information 
om guidningarna till medlemmar. Rikard 
Södergren som själv sitter i rullstol har arbetat 
i projektet.  
 
 
Våren 2021 tilldelades Hopajola Örebro 
kommuns tillgänglighetspris för sina 
guidningar, med blommor, diplom och en check på 10 000 kr (se bild). 
 
 
Tillgänglighetsguidningar under 2021: 
  
 
25 april. Bland smålom, mossar & vildmark i Knuthöjdsmossen. Inställt! 
 
16 maj. Fågellivet vid stadsnära Boglundsängen. Filmhälsning med 5 inbjudna personer. 
 
13 juni. Blomsterprakt i Garphyttans nationalpark. 30 pers deltog.  
 
11 juli. En tur i Goldiahavets kant, vid Göljestigen. 7 pers deltog.  
 
25 juli. Röda näckrosor & trollsländor i Fagertärn. 13 pers deltog.  
 
22 aug. Grill & naturstig i Gryten. 12 pers deltog. 
 
29 aug. Våtmarker och eklandskap i Munkatorp, Oset-Rynningeviken. 9 pers deltog.  
 
12 sep. Stråtrövare & mytomspunna skogar i Tiveden. 8 pers deltog.  
 
 
Totalt deltog 84 personer i år. Det är 
betydligt färre deltagare än innan 
coronapandemin, men förståeligt då 
flera i målgruppen ingår i riskgrupp. 
Guidningarna finansieras av Region 
Örebro län. I år har vi även filmat tre 
av guidningarna; vid Boglundsängen, 
Fagertärn och Munkatorp. Samtliga 
filmer finns att se på Hopajolas 
YouTube-kanal samt i sociala 
medier.  
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HOPAJOLAs HEMSIDA 
Hopajolas hemsida www.hopajola.se ligger på Studiefrämjandets server. På sidan finns 
även ”naturkalendern” där föreningarnas naturaktiviteter i länet samlas i en gemensam 
kalender. Kalendern administreras av Studiefrämjandet eftersom funktionen är 
sammankopplad till deras rapporteringssystem.  
 
Hopajola administrerar även webbplatsen uteteket.se –
länets digitala naturvårdsbibliotek. Här samlas 
naturguider, naturprylar, utomhuspedagogiskt material och 
annat man kan hyra eller låna av varandra. 
 

SOCIALA MEDIER 
Hopajola finns på facebook sedan år 2010. Där berättar vi 
bland annat om våra guidningar och kommunicerar naturvårdsfrågor. Vi annonserar även 
på facebook för ökad räckvidd.  
 
Antal följare på facebook per 31 dec och år.  
 
2021: 2 019 
2020: 1 853 
2019: 1 426 

2018: 988 
2017: 746 
2016: 687 

 
 

 

Hopajola använder även Instagram och har i dagsläget 338 följare. På Hopajolas 
YouTube-kanal finns ett 50-tal egna videos. Dessa fick 2 511 visningar under 2021.  
 
 
 

MARKNADSFÖRING, PRESS, RADIO OCH TV 
Under 2021 har Hopajola synts ett antal gånger i press och media. Här är några exempel: 
 
22 feb. My Newsdesk: Tillgänglighetspriset 2020 till Hopajola. Länk.  
 
23 feb. Karlskoga Tidning/Kuriren: Inspirerande programpunkter och tips i Hopajolas 
guideprogram. Låst artikel. Länk.  
 
23 feb. Örebrokuriren: Hopajola prisas för sina tillgänglighetsanpassade guidningar. 
Länk.  
 
26 feb. Radio Örebro: Ankie på Hopajola berättar om den livesända guidningen vid 
Karamossen. Inslaget finns 1:35:25 in i förmiddagsprogrammet. Länk.  
 
6 mars. SVT Örebro: Inslag angående tillgänglighetspriset Hopajola fått av Örebro 
kommun. Inslaget ligger 1:40 in i programmet. Länk.  
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9 mars. Örebro kommuns Facebook: Tillgänglighetspriset 2020 gick till 
Naturvårdsorganisationen Hopajola. Länk.  
 
31 mars. Mittuniversitetet: Hopajolas tillgänglighetsarbete och andra tillgängliggörande 
insatser i länet har uppmärksammats av forskare på Mittuniversitetet. Länk. 
 
22 sep. Radio Örebro: Projekt vill väcka naturglädjen: "Ibland lyckas man fånga barnen" 
säger Britt Eklöf. Länk.  
 
22 sep. NA: Här lär sig eleverna det mesta om odling. Reportage från skolprojekt i 
Lindesberg som Hopajola gett bidrag till. Länk.  
 
10 nov. Sydnärkenytt: Hopajola får fortsatt stöd till naturupplevelser. Länk.  
 
6 dec. Centrum för Naturvägledning (CNV): Hopajola fick fint hedersomnämnande på 
den nationella friluftskonferensen i Åre. Länk.  
 
 

HOPAJOLA OCH NATURSKYDDSFÖRENINGEN I ÖREBRO LÄN 
Föreningen Hopajola bildades år 1994 med länets kommuner, dåvarande landstinget, 
Naturskyddsföreningens länsförbund och kretsar som medlemmar. De administrativa 
uppgifterna sköttes då av Fritid T-län. Sedan 2007 har Naturskyddsföreningen i Örebro län 
majoritet i styrelsen genom sina tre ledamöter, till skillnad från det offentliga som genom 
politiker har två ledamöter i styrelsen. Naturskyddsföreningen i Örebro län har ansvaret för 
kansliadministrationen och löne- och personalfrågor för verksamhetsledaren. För att kunna 
driva detta ger länets alla kommuner och Region Örebro län bidrag för att täcka en del av 
tjänsten och kansliet.  
 
Naturskyddsföreningen och Hopajola delar kansli på Slottsgatan 13A i Örebro. Vi 
samverkar också i olika projekt och nätverk i länet, t ex guidenätverket, skogsnätverket 
och med inventeringar.  
 

SAMVERKAN MED KOMMUNERNA 
Hopajola samarbetar gärna med kommunerna kring naturguidningarna runt om i länet.  
Hopajola brukar delta i den årliga naturvårdsträffen, men detta år ställdes den in p g a 
covid -19. På naturvårdsmötet träffar representanter från Länsstyrelsen Örebro länets alla 
kommunekologer och diskuterar gemensamma naturvårdsfrågor. 
 

SAMVERKAN MED LÄNSSTYRELSEN OCH SKOGSSTYRELSEN 
Hopajola har ett nära samarbete med både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Örebro 
län. Dessa myndigheter utser adjungerade sakkunniga till Hopajolas styrelse. Hopajola har 
också ett nära samarbete vad gäller naturguidningar i några av länets reservat. Se kapitlet 
om naturguidning.  
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SAMVERKAN MED REGION ÖREBRO LÄN 
Hopajola får verksamhetsstöd från Region Örebro län. Hopajola har även i år haft i 
uppdrag av Region Örebro län att erbjuda friluftsdagar för skolklasser i länet. Dessutom 
finansierar de tillgänglighetsanpassade naturguidningar under sommarhalvåret.  
 

PUBLIKATIONER 
Under 2021 har Hopajola producerat två 12-sidiga guideprogram, ett per halvår. 
Guideprogrammen delas ut i samband med guidningar och arrangemang. De har skickats 
hem till naturvärnare, samt spridits via sponsorer, samarbetspartners, föreningar, 
kommuner (turistbyråer, bibliotek, fritidsbanker), Länsstyrelsen, Region Örebro län samt 
Naturskyddsföreningens lokala kretsar.  
 
Under 2021 har Hopajola och föreningarna i länet marknadsfört 233 arrangemang i de två 
utgivna guideprogrammen. År 2020 var samma uppgift 238 st, år 2019 - 220 st, år 2018 - 
192 st, år 2017 – 180 st, år 2016 – 197 st, år 2015 – 159 st, år 2014 – 144 st. 
 
 

                                       
 
 

HUVUDMÄN FÖR HOPAJOLA 
Huvudmän för Hopajola är samtliga tolv kommuner i Örebro län, Region Örebro län, 
Naturskyddsföreningens länsförbund och lokala kretsar i länet. Länets kommuner och 
Region Örebro län hjälper till att finansiera Hopajolas kansli. Naturskyddsföreningen står 
formellt som arbetsgivare för Hopajolas verksamhetsledare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Årsavgiften till Hopajola har betalats in av samtliga huvudmän.  
 

ÅRSMÖTE 
Föreningens årsmöte genomfördes 7 september i Naturens Teater/Rånnesta, i Örebro 
kommun. Anna Eklund från Hjälmare Vattenvårdsförbund och Per Wedholm från Örebro 
kommun medverkade och berättade om hälsostatusen för Tysslingesjön, samt hur man 
samverkar för att försöka förbättra vattenkvaliteten. 
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STYRELSEN 
Hopajolas styrelse har under året haft fem protokollförda sammanträden.  
Styrelsen har bestått av:  
 
Från Region Örebro län 
Ordinarie       Ersättare 
Ewa-Leena Johansson (S) vice ordförande   Patrik Swens (C)  
Ingrid Fries Hansson (MP)     Larz Lundberg (L)  
 
Från Naturskyddsföreningen i Örebro län 
Ordinarie       Ersättare 
Britt Eklöf (ordförande)      Margareta Widell  
Örjan Fredriksson       Christer Klingberg  
Tomas Bergqvist       David Tverling     
 
Föreningens verksamhetsledare, sekreterare och ekonomiansvarig har varit Ankie 
Rauséus.  
 
Adjungerade ledamöter i Hopajolas styrelse har varit Anne Eriksson från Skogsstyrelsen 
och Daniel Gustafson från Länsstyrelsen. Per Wedholm har varit sakkunnig från Örebro 
kommun i Hopajola.  
 

REVISORER 
Revisorer i föreningen har varit auktoriserade revisor Ann-Christine Björnram-Evensen, 
KPMG samt förtroendevalde revisor Per Folkeson. Ersättare för Ann-Christine Björnram-
Evensen har varit Sofia Mårtensson samt för Per Folkeson, Sture Hermansson. 
 

SAMARBETSPARTNERS 
Under året har olika företag och organisationer stöttat vår verksamhet ekonomiskt, eller 
bidragit på annat sätt. Dessa är Hopajolas samarbetspartners 2021: 
 
AB Kontorsrutin  
Bergslagsguiderna 
Hasselberga Sport & Reklam 
Kumla Bostäder 
Lahall Fotografi  
Lekebergs Sparbank 
Trans Dev/Lindbergs Buss 
Länets alla kommuner  
Länets natur- och friluftsorganisationer  
Länsstyrelsen Örebro län 
Måns Grebäck grafisk design 
Naturskyddsföreningen Örebro län 
Outdoorfika Vildmarkskaffe 
Pennybridge 
Region Örebro län 
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Studiefrämjandet 
Tivedens guider 
Örebrobostäder (ÖBO) 
Örebro läns naturguider 
 

NATURVÄRNET 
Enskilda personer och organisationer som vill lämna ett bidrag till Hopajolas 
naturskyddsverksamhet kallas naturvärnare. Under 2021 har vi fått in ca 63 000 kr till 
naturskyddsarbetet i länet genom naturvärnare. Naturvärnarna har under året inbjudits till 
olika aktiviteter genom att guideprogrammet skickats till dem med posten.  

SKOGSDONATIONEN  
För ett antal år sen testamenterade en anonym donator drygt 3 miljoner kronor till 
Hopajola till skydd av värdefull skog. Detta år har inga medel ur denna skogsdonation 
delats ut.  

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL 
Hopajola är ansluten till Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att givarna kan vara trygga 
att pengarna går till de tänkta ändamålen enligt stadgarna och att Hopajola granskas av 
oberoende revisor.   
 
Hopajola har även ett swishnummer som är knutet till 90-kontot, 123 901 1024. 
 
 
 

EGET KAPITAL 
 
 Donation för skydd av skog Övrigt fritt eget kapital 
Ingående balans 1 266 731 190 685 
Årets resultat  91 997 
Utgående balans 1 266 731 282 682 
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RESULTATRÄKNING 
 
       
   2021 2020  
    Kr Kr  
VERKSAMHETSINTÄKTER      
Medlemsavgifter   12 000 12 500  
Gåvor från naturvärnare, allmänheten    62 800 67 248  
Bidrag från sponsorer   111 518 80 495  
Kommunala/regionala bidrag för 
kanslitjänst Not 7 

 
406 258 395 908  

Övriga bidrag  Not 1  706 406  539 463   
Nettoomsättning   0 15 000  
Övrigt   440 -  
SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER   1 299 422 1 110 614  
 
   

  
  

VERKSAMHETSKOSTNADER      
Lämnade bidrag Not 4  -117 164 -73 600  
Kanslitjänst Hopajola   -542 139 -509 641   
Övriga externa kostnader Not 2  -548 121 -448 823  
SUMMA 
VERKSAMHETSKOSTNADER   

  
-1 207 424 -1 032 064  

       
       
     
      
ÅRETS RESULTAT   91 997 78 550  
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BALANSRÄKNING 
 
         
    2021-12-31 2020-12-31 
      Kr Kr  
TILLGÅNGAR        
Omsättningstillgångar       
Övriga fordringar     200 000 8 995  
Kassa och bank     1 757 098 1 911 776  
SUMMA TILLGÅNGAR    1 957 098 1 920 771  

         
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital        
Ändamålsbestämda medel  Not 6   1 266 731 1 266 731  
Balanserat resultat     190 685 112 135  
Årets resultat     91 997 78 550  
SUMMA EGET KAPITAL    1 549 413 1 457 416  

         
       
KORTFRISTIGA SKULDER      
Skulder avseende beslutade, ej utbetalda 
bidrag       Not 5 

 
 360 000 294 368 

 

Övriga skulder   30 684 151 987  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    17 000 17 000  
SUMMA SKULDER   407 684 463 355  
 
     

 
   

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 957 098 1 920 771  
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NOTER 
  

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
 Belopp i kr om inget annat anges. 
  
 Redovisningsprinciper 
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. (K3). 
 Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. 

  
Ändamålsbestämda medel 
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och 
andra ändamålsbestämda medel. Se även not.  Avser donation avsedd för skyddande av skog. 
 
Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller 
kommer att erhållas. 
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar den del som avser medlemskap i organisationen.  Medlemsavgifter 
redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses. 
 
 
Gåvor och bidrag 
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan 
att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller 
tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om 
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det 
ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. 
 
Gåvor 
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. 
 
Bidrag 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. 
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Not 4. Lämnade bidrag år 2021 
 

 
   

Mottagare   Användningsområde Belopp  
Södra HyttOmrådets Ideella Förening   Fladdermöss i Södra Hyttan 30 000  
Föreningen Hjärtats Eko  Skogsfestivalen i Haddebo 20 000  
Närkes Ornitologiska Förening (NOF)  Berguvar i Närke 20 000  
Hopajola  Rosenbergdagarna – konferens 2022 35 000  
Sydnärke miljöförvaltning  Artrika vägkanter söder om Tisaren 20 000  
Summa lämnade bidrag    125 000  
 
 
 
Återföring av bidrag från gamla projekt 

 

   
Ätbara förskolegårdar   - 7 836  
Summa återförda medel 2021   - 7 836  
     
Slutsumma lämnade bidrag efter återföring   117 164  

 
 

   
2021 2020  

Not 1. Bidrag      
Länsstyrelsen Örebro, naturguidning 200 000 150 000  

Region Örebro län, skolprojekt 300 000 300 000  

Region Örebro län, tillgänglighet 84 500 64 463  
Region Örebro län, guideutbildning - 25 000  
Studiefrämjandet, Luften är fri-projekt 121 906 -  

Summa 706 406 539 463  
    

 
Not 2. Övriga externa kostnader  

 
  

Administrationskostnader  - 14 437  
Kostnader för naturguidning  518 390  400 636  
Revisionsarvode  22 375 21 875  
Bank, IT-tjänster m m  - 3 638  
Årsmöte, styrelsemöten  6 856 7 737  
Övriga kostnader 500 500  
Summa 548 121 448 823  
 
 
 
Not 3.  Anställda, personalkostnader och arvoden till 
styrelse 
Föreningen har inga anställda. Verksamhetsledaren är anställd 
av Naturskyddsföreningen. Inga arvoden har utgått till 
styrelsen. 
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Not 5. Skulder för beviljade naturprojekt 

 
 
 
 

2021-12-31 
 

2020-12-31   
     
Våtmark Hammarsjön, Laxå kn 50 000 50 000   
Mångfaldens landskap 27 000 27 000   
Handikappramp Hällefors 15 000 15 000   
Mångfaldsäng Kilsbergsstugan 20 000 20 000   
Naturvårdsprogram Degerfors kn 25 000 25 000   
Backsvaleprojekt Hällefors 3 000 10 000   
Guidebok Södra Kilsbergen 5 000 5 000   
Luften är fri, NFÖL 25 000 25 000   
Betesprojekt Finnkullberget, Ljusnarsberg 30 000 30 000   
Blomstrande skolgård, Lindesberg kn 25 000 25 000   
Lindesby trädgård, Lindesberg 25 000 25 000   
Naturstig Hägnanområdet, Karlskoga 5 000 5 000   
Naturens Teater  17 368   
Ätbara förskolegårdar  10 000   
Bok Bergslagsnatur  5 000   
Fladdermöss i Södra Hyttan 30 000    
Skogsfestivalen i Haddebo 0    
Berguvar i Närke 20 000    
Rosenbergdagarna – konferens 2022 35 000    
Artrika vägkanter söder om Tisaren 20 000    
Summa skuld 360 000 294 368   

 
 
 
Not 6. Donationen   
Under 2007 erhållen donation avsedd för skyddande av skog 3 095 232  
Avsättningar till reservat under 2009 (NR Vinteråsen och NR Råhöjden) -1 000 000  
Avsättning Hyttebacken -335 336  
Avsättning till Torphyttan -700 000  
Avsättning getbete Tåsta -25 000  
Avsättning buffertzon Tiveden -50 000  
Donation Örebro läns Naturskyddsförening          -168 433  
Avsättning Fuxboudden -300 000  
Tillkommen skatteåterbäring      1 218  
Ackumulerad värdeförändring   412 184  
 
Summa 1 266 731  
 
 
 
 

 
  



§180/22 Utökat verksamhetsbidrag för Hopajola 2023 - KS 2022/271-2 Utökat verksamhetsbidrag för Hopajola 2023 : Årsredovisning Hopajola 2021 - signerat.pdf

HOPAJOLA org. nr 875002-5994   ÅRSREDOVISNING  2021 
med säte i Örebro kommun 
 
 

19 
 

 
Not 7. Kommunalt bidrag för kanslitjänst 
Utnyttjande till kanslitjänst, utbetalning till NF Örebro län 2013 - 350 000  
Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2014 -253 451  
Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2015 -268 054  
Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2016 -273 900  
Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2017 
Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2018 

-369 374 
-379 616  

Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2019 -390 348  
Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2020 -395 908  
Utnyttjande till kanslitjänst utbetalning till NF Örebro län 2021 -406 258  
   

   
Återstår balanserad del 0  
Efter detta återstår en balanserad avsättning på 250 000 kr hos Naturskyddsföreningen 
för Hopajolas kanslitjänst.   
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UNDERSKRIFTER 
 
 
 
 
          Örebro april 2022 
  
         

 

   
…………………………………     …………………………………….  
    
  Britt Eklöf     Ewa-Leena Johansson   
  Ordförande     Vice ordförande    

  
 

………………………………… ………………………………    …………………………………….  
    
  Ingrid Fries Hansson   Örjan Fredriksson      Tomas Bergqvist    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 
    

 

  
   

………………………………………   ……………………..………………   
    
Ann-Christine Björnram Evensen  
Auktoriserad revisor 

Per Folkeson 
Revisor    

 

Britt Eklöf (Apr 27, 2022 22:39 GMT+2)

Ann-Christine Björnram Evensen (May 2, 2022 13:29 GMT+2) Per Folkeson (May 2, 2022 17:10 GMT+2)
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Konferensen fi nansieras med bidrag från LONA.
LONA är ett bidrag som ska stimulera kommuners 
och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Konferensen fi nansieras med bidrag från LONA.

Varmt välkommen!
Rosenbergdagarna 2022

14-15 oktober

Ett forum för biologisk mångfald 
”Hur står det till med den biologiska mångfalden i Örebro län?”
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Program 
Rosenbergdagarna

Invigning av konferensen

Fredag 14 oktober

Anna Olofsson, länsråd 
Länsstyrelsen i Örebro län

Mångfaldens landskap – 
en levande bildexposé

Grön infrastruktur för den 
biologiska mångfalden

Förändringar i Närkes fågel- 
population och dess orsaker

Situationen för insektsfaunan 
& konkreta naturvårdsexempel

Mats Rosenberg

Daniel Gustafson & 
Helena Rygne, Länsstyrelsen

Anders Wirdheim, ornitolog 
och skribent

Per Karlsson Linderum, biolog

Clas Thor, författareOm Erik Rosenberg

Utdelning av ”Rosenbergpriset” Närkes Ornitologiska förening

Skogsbruk och 
biologisk mångfald

Skogsbruk och
biologisk mångfald

Monica Pettersson, 
Skogsstyrelsen

Per Angelstam, prof. emeritus
SLU Skogsmästarskolan

Workshops

Biologisk mångfald -
från globalt till lokalt

Vinnaren av logga-tävlingen & Information om dag 2

Ola Jennersten, WWF

Presentation av Mats Rosenberg Ewa-Leena Johansson, 
vice ordförande i Hopajola.

Frågestund om skogsbruk 
och biologisk mångfald

Monica Pettersson & 
Per Angelstam

Forum för biologisk mångfald 
i Örebro län 14-15 oktober

9.00

8.30

9.15

9.25

9.55

10.20

11.00

11.30

12.00

12.15

12.30

13.30

13.50

14.10

14.20

15.30

16.00

16.30 - 16.45

Tid ca.

2022

17.00 Rosenbergdagarna dag 1 slut

registrering, Fika & utställningar

Fika & utställningar

Lunch & utställningar

Fika & utställningar
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Anna Olofsson, länsråd 
Länsstyrelsen i Örebro län

Ewa-Leena Johansson, 
vice ordförande i Hopajola.

Tema: Våtmarker & vattendrag
Markaskogen & Ässkog - Ett 500-årigt kulturlandskap som under senaste 5 åren fått ett ansiktslyft; gran-
planteringar som bytts tillbaka mot betesmark, utdikad åkermark som fått nya vattenspeglar.

Lindbacka - Bron som blev en damm som sen dämde. Hur kan man reparera skadan från mänsklig 
exploatering av vattendrag?

Naturens Teater, Rånnesta - Lunch

Tysslingen - En av Närkes fi naste fågellokaler och erkända svansjö som på sikt kan komma att växa igen trots 
stora restaureringsinsatser under 30 år. Varför växer den igen och vad kan göras för att minska risken?

Tema: Skogslandskapet
Skymhyttan - hygge på Sveaskogs mark, 5 ha, 4-5 år gammalt.

Järle gård - Järle gård är en gammal fastighet med anor från 1600-talet. Gården som omfattar 85 ha skog och 
35 ha åker/bete ligger i anslutning till Järleåns och Utterbäckens naturreservat. Sedan 2010 har skogen brukats 
kalhyggesfritt, vilket betyder att den är i början av en omställning.

Svalbo Café - Lunch

Hjälmarens lövskogar mellan Myrö och Vena - rester av trädbärande gräsmarker och ”ny naturskog” 
efter igenväxning av den ”blå bården”. Strategier för att öka lövskogens natur- & produktionsvärden.

Tema: Kulturlandskap & urban miljö
Kvarntorp - Kan den biologiska mångfalden spira i ett postindustriellt landskap präglat av tung 
industri, gruvbrytning, oljeutvinning och slagghögar?

Wärdshuset Utsikten - Lunch

Fjärilslandskapet - Ett projekt för ökad biologiska mångfald och friluftsliv i ett landskap präglat av kalkrika 
alvarsliknande marker med kalkbrott, ängar, gräsmarker och lövskogar.

Tema: Odlingslandskapet

Ormesta Åkrar - Arrenderad kommunal jordbruksmark.

Berga Gård - Kravgård på många ben. Produktion av KRAV-ägg, lammkött, spannmål. Café och gårdsbutik 
med bl.a. egenproducerade Lyckliga hönans glass.

Berga Skafferi - Lunch

Hidinge Gård - Pilotgård inom ”Odling i balans” som visar hur ekologi kan kombineras med ekonomi. 
Gården är stor producent av slaktsvin samt bedriver plogfri och integrerad växtodling av spannmål, oljelin, ärtor, 
potatis m.m. Nya typer av kantzoner utvecklas för att gynna biologisk mångfald.

Lördag 15 oktober
Samling kl 8.30 

Återkomst kl 14.00 
Avslut 16.00

Stora Hjortstorp, Venan 413, 703 81 Örebro

Kl. 14.00 - Återsamling och summering av exkursionerna med förstärkt fi ka vid Stora Hjortstorp. 

Kl. 15.00 - Förvandlingen av Oset - Rynningeviken, presentation & guidning av Mats Rosenberg. 

Kl. 16.00 - Avslutning för Rosenbergdagarna 2022. 



§180/22 Utökat verksamhetsbidrag för Hopajola 2023 - KS 2022/271-2 Utökat verksamhetsbidrag för Hopajola 2023 : Broschyr Rosenbergdagarna_2022.pdf

  

Mats Rosenberg, föreläsare och fotograf

Mats har varit kommunekolog i Örebro kommun under 25 år. Han har utvecklat kun-
skaper och praktiska tekniker inom återställande av natur och ligger bakom fl era storskaliga 
restaureringar, t.ex. Oset-Rynningeviken, Kvismaren och Tysslingen. Efter pensioneringen 
arbetar han som konsult inom landskapsrestaurering. Han har drivit fram utvecklingen av 

praktiska åtgärder för landskapsrestaurering.

Anders Wirdheim, journalist och fågelskådare

Anders Wirdheim är fågelskådare sedan barnsben. De senaste 30 åren har han 
jobbat med fåglar, bland annat som redaktör för BirdLife Sveriges tidskrift 

Vår Fågelvärld under 20 år, men också med frågor som rör fågelskydd, 
naturvård och fågelforskning.

Per Karlsson Linderum, biolog och naturpedagog

Uppvuxen i Dalsland, numera rotad närking boende i Sköllersta. Fågelskådare och 
entomolog. Numera med stort fokus på trollsländor, nattfjärilar och artrika vägkanter. 

Författare till Närkes trollsländor. Arbetar som kommunekolog i 
Askersund, Laxå och Lekeberg.

Clas Thor, reporter och författare 

Bosatt i Örebro och med goda kunskaper om Erik Rosenbergs långa gärning. 
Tillsammans med fotograf Jan-Peter Lahall gav han 2002 ut den omfattande biografi n 

Fågelliv betyder orden - Vandringar i Erik Rosenbergs riken. Bland andra av hans böcker 
om ornitologi och natur märks Svansjön - Dagbok från Tysslingen (1996 

med Jan-Peter Lahall), En guide till Oset och Rynningeviken (2012) och Koltrasten - 
Sveriges nationalfågel (2021), med fotograf Torbjörn Arvidson.

Monica Pettersson, skogskonsulent Skogsstyrelsen

Monica Pettersson arbetar både i Örebro och Södermanlands län inom Skogsstyrelsens 
rådgivningsverksamhet. Hon är inventerare för Skogsstyrelsens återväxtuppföljning och gör 
den årliga regionala uppföljningen av Levande skogar. Hon sitter även med i arbetsgruppen 

för Regionalt skogsprogram i Sörmland.

Per Angelstam, prof. emeritus SLU Skogsmästarskolan

Forskar om landskap som sociala och ekologiska system, ornitolog och 
byggnadsvårdare i Bergslagen och Södra Lappland. Efter studier i Lund disputerade 
Per i Uppsala 1983, och han har utnämnts som professor vid BOKU i Wien, SLU, 

Rijksuniversiteit Groningen, och Norges Inlandsuniversitet där Per är anställd.
Per samarbetar med internationella tvärvetenskapliga forskargrupper, offentliga och 

ideella organisationer samt företag rörande referenstillstånd och planering för hållbara 
landskap, och folkbildning.

Ola Jennersten, internationell naturvård WWF

Ola har arbetat inom WWF med internationell naturvård, framförallt art- och naturskydd, 
men även nationellt arbete. Han är även fotograf och författare, 

bland annat till boken Naturlycka.

Våra föreläsare
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Workshop fredag den 14 oktober

Under workshopen kommer vi diskutera följande frågor:
Vilka hot/hinder mot biologisk mångfald kan vi påverka? 

Hur borde vi agera och vilka samarbeten behövs?

Nedan kan du skriva ner dina tankar och förslag.

Fakta kring biologisk mångfald i Örebro län:

▶ I Örebro län har vi 293 naturreservat och 2 nationalparker. Tre nya naturreservat är på 
gång hösten 2022. 

▶ 37 981 ha är skyddad natur i länet (naturreservat, nationalparker och skogliga 
biotopskyddsområden) varav 32 768 ha landareal. Den skyddade naturen utgör ca 4,5 % 

av totala ytan (total yta 8517 km2 eller 851 700 ha).

▶ I Örebro län är cirka 65 arter av kärlväxter fridlysta. Vissa av arterna är fridlysta i hela 
landet, andra bara i länet. Till exempel så är de röda, rödlätta och vita näckrosorna fridlysta 

i några av sjöarna i Tiveden.

▶ Det fi nns fem arter av mossor, en lav och en svamp i Örebro län som är fridlysta.

▶ Sex av EU:s listade invasiva arter har med säkerhet konstaterats i Örebro län: 
jätteloka, jättebalsamin, sidenört, gul skunkkalla, smal vattenpest och signalkräfta.

▶ Fyra av Sveriges 30 största sjöar ligger delvis i Örebro län: Vättern, Hjälmaren, Skagern 
och Unden. Den största helt egna sjön är Sottern. 

▶ I Örebro län fi nns totalt cirka 1 640 sjöar. De fl esta sjöar är små, men cirka 125 sjöar är 
större än 1 km². I länet fungerar de fl esta av de större sjöarna som 

regleringsmagasin - dammar - till vattenkraftverk.

▶ Totalt täcker länets sjöar och vattendrag ungefär tolv procent av länets yta. Vatten från 
Örebro län rinner till de fyra stora sjöarna: Hjälmaren, Vättern, Mälaren och Vänern.
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Arrangörer för 
Rosenbergdagarna 2022

 Initiativ och projektsamordning av Rosenbergdagarna sker av Hopajola.

Hopajola – ett unikt samarbete för naturen i Örebro län!
Hopajola är en ideell förening som bildades 1994 av länets kommuner, Landstinget (nu Region 

Örebro län) samt Naturskyddsföreningens länsförbund och kretsar i länet, för att stärka upp 
naturvårdsarbetet i Örebro län. Föreningen samlar in pengar för att skydda värdefull natur i länet. 

Man stimulerar till lokala naturvårdsinsatser, samordnar länets naturguider och informerar om 
naturen i Örebro län.

www.hopajola.se
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    KS 2019/197 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  

Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) 

om alla elevers rätt till likvärdig medicinsk elevhälsa 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Motionen anses besvarad 

Ärendebeskrivning 

Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om alla 
elevers rätt till likvärdig medicinsk elevhälsa har varit på remiss hos barn- och 
utbildningsnämnden. Ett remissvar har inkommit den 15 augusti 2022 med 
förslag till beslut att motionen anses besvarad (BUN § 68/22). 

Bakgrund 

Elevhälsans medicinska insats (EMI) är en lagstiftad verksamhet som enligt 
skollag ska finnas. I verksamheten ska ingå skolsköterskor och skolläkare. I 
Lindesbergs kommun har satsning inom EMI varit prioriterat de senaste åren. 
EMI har därför god täckning gällande skolsköterskor som bedriver 
hälsofrämjande arbete via ett för Sverige standardiserat hälsoprogram 
inklusive hälsobesök och vaccinationer. Detsamma gäller även för öppen 
mottagning, samt att man är en del av skolans elevhälsoteam. Man samverkar 
med vårdnadshavare/elever och interna/externa aktörer.  

Skolläkartjänst inköps för närvarande via extern resurs med specialitet som 
distriktsläkare. Läkaren får uppdrag via skolsköterskorna och har även 
regelbundna mottagningstider med besök av barn/vårdnadshavare utifrån 
skolrelaterad medicinsk problematik eller bedömningar utifrån avvikelser i 
barns utvecklingsfaser. Läkaren genomför också den medicinska utredningen 
vid utredning gällande IF-diagnos.  

Utifrån information på verksamhetschefsmöte på länsnivå under vintern 2022 
framkom att det inom regionen just nu sker en omorganisation under 
benämningen ”nära vård” där en del är att all barnhälsovård ska finnas inom 
samma organisation med en chef för att möjliggöra närmare samverkan 
mellan kliniker i länet, men också kommuner. Under denna organisation ska 
specialistläkare inom BVC, men även skolläkare vara placerade. Detta ökar 
möjligheten för kommunerna att ta del av de resurser som finns i länet 
gällande skolläkare. En fördel är också att skolläkarna på detta sätt kan mötas 
i ett nätverk. Möjligheten att skriva avtal med enheten gällande köp av 
skolläkartjänster kommer att öppnas.  

Utifrån ovanstående finns möjlighet att skapa ytterligare förbättringar 
gällande elevhälsan i länet och kommunen.  



§181/22 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om alla elevers rätt till likvärdig medicinsk elevhälsa - KS 2019/197-7 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om alla elevers rätt till likvärdig medicinsk elevhälsa : Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om alla elevers rätt till likvärdig medicinsk elevhälsa

   
 

 2 (2)  

 
Motionärernas önskan om en möjlighet till ökad likvärdighet anses därmed 
kunna uppfyllas. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

Bilagor: 

Motion 
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden BUN § 68/22 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2022-08-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§68/22   Dnr: BUN 2022/16 

 

Elevers rätt till likvärdig medicinsk elevhälsa 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 Motionen anses besvarad 

Ärendebeskrivning 

En remiss för yttrande av motion från Markus Lundin (KD) och 
Margareta Andergard (KD) om alla elevers rätt till likvärdig 
medicinsk elevhälsa har inkommit till Barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Bakgrund 
 
Elevhälsans medicinska insats (EMI) är en lagstiftad verksamhet 
som enligt skollag ska finnas. I verksamheten ska ingå 
skolsköterskor och skolläkare. I Lindesbergs kommun har 
satsning inom EMI varit prioriterat de senaste åren. EMI har 
därför god täckning gällande skolsköterskor som bedriver 
hälsofrämjande arbete via ett för Sverige standardiserat 
hälsoprogram inklusive hälsobesök och vaccinationer. 
Detsamma gäller även för öppen mottagning, samt att man är en 
del av skolans elevhälsoteam. Man samverkar med 
vårdnadshavare/elever och interna/externa aktörer. 
 
Skolläkartjänst inköps för närvarande via extern resurs med 
specialitet som distriktsläkare. Läkaren får uppdrag via 
skolsköterskorna och har även regelbundna mottagningstider 
med besök av barn/vårdnadshavare utifrån skolrelaterad 
medicinsk problematik eller bedömningar utifrån avvikelser i 
barns utvecklingsfaser. Läkaren genomför också den medicinska 
utredningen vid utredning gällande IF-diagnos. 
 
Utifrån information på verksamhetschefsmöte på länsnivå under 
vintern 2022 framkom att det inom regionen just nu sker en 
omorganisation under benämningen ”nära vård” där en del är 
att all barnhälsovård ska finnas inom samma organisation med 
en chef för att möjliggöra närmare samverkan mellan kliniker i 
länet, men också kommuner. Under denna organisation ska 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2022-08-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

specialistläkare inom BVC, men även skolläkare vara placerade. 
Detta ökar möjligheten för kommunerna att ta del av de resurser 
som finns i länet gällande skolläkare. En fördel är också att 
skolläkarna på detta sätt kan mötas i ett nätverk. Möjligheten att 
skriva avtal med enheten gällande köp av skolläkartjänster 
kommer att öppnas.  
 
Utifrån ovanstående finns möjlighet att skapa ytterligare 
förbättringar gällande elevhälsan i länet och kommunen.  
Motionärernas önskan om en möjlighet till ökad likvärdighet 
anses därmed kunna uppfyllas. 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Motionen anses besvarad 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/284 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Reglemente för kommunstyrelsen daterat den XX 2023 antas att gälla 
från och med den XX 2023. 

 Reglemente för kommunstyrelsen (KF § 164/20) upphävs från och 
med den XX 2023. 

Ärendebeskrivning 

Den 7 juni 2022 beslutade kommunfullmäktige (KF §78/22) om att Utskottet 
för stöd och strategi ska upphöra från och med 1 januari 2023. Istället ska 
kommunstyrelsen arbetsutskott (KSau) bildas från och med 1 januari 2023. I 
samband med detta ska KSau bli krisledningsnämnd från och med 1 januari 
2023. Under sammanträdet fick kommunstyrelsen i uppdrag att revidera 
reglementet till 1 januari 2023. 

Den 24 oktober 2022 beslutade kommunfullmäktige (KF §6/22) att 
verksamheten Lokal och miljöservice blir en del av kommunstyrelsens 
ansvarsområde. I samband med detta uppdrog kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen att revidera reglementet enligt det beslutet. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Kommunfullmäktige 

Bilagor: 

Reglemente KS 
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Utöver det som föreskrivs om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

§ 1 Ledningsfunktionen 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för 
hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi och verksamheter. 

§ 2 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat: 

 utvecklingen av den kommunala demokratin, 
 personalpolitiken, 
 den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten, 
 mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas, 
 miljövårds- och naturvårdspolitiken 
 energiplaneringen samt främja energihushållningen 
 trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning, 
 informationsverksamheten, 
 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet, 
 arbetet med att effektivisera administrationen, 
 utvecklingen av informationssystem och kommunikation; samt 
 utveckling av brukarinflytande. 

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa: 

 socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas, 
 den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och 

sjukvård, 
 skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas, 
 räddningstjänsten och verka för ett gott kommunalt samhällsskydd 
 fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i 

kommunen. 
 att målen i miljöbalken och livsmedelslagen kan uppfyllas 
 att målen för de lagstadgade kommunaltekniska verksamheterna vatten och avlopp, 

avfall och gata kan uppfyllas. 

§ 3 Ägarfunktionen 

Kommunstyrelsen ansvarar för ägarfunktionen över Linde Stadshus AB (LSAB) med 
undantag för nedanstående ärenden som beslutas av kommunfullmäktige: 

1. Ärenden enligt KL 3 kap. 16–18 §§ att: 
 besluta om att viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform 
 fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten 
 välja styrelse och minst en lekmannarevisor samt suppleanter 
 säkerställa att fullmäktige får yttra sig i principiella frågor eller annat som är av 

större vikt innan bolaget fattar beslut 
2. Godkänna bolagsordningar och stadgar 
3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy- och inriktningsbeslut 



§182/22 Revidering av kommunstyrelsens reglemente - KS 2022/284-2 Revidering av kommunstyrelsens reglemente : Revidering av Kommunstyrelsens reglemente 2022-11-15

 
4. Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget 
5. Beslut om kommunal borgen 
6. Kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag mm) 
7. Ansvarsfrihet om revisor ej tillstyrkt sådan 
8. Godkännande av förvärv eller bildande av bolag 
9. Frivillig likvidation eller fusion av bolag 
10. Försäljning av bolag eller del av bolag eller sådant bolags rörelse 

§ 4 Styrfunktionen 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 

 leda arbetet med och samordna utformningen av strategisk samhällsplanering, 
övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala 
verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan 
nämnd, 

 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och 
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och 
ekonomiskt tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 

 ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 
 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller 

delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv men också om övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen, 

 tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i. 

 

KOMMUNENS ÖVRIGA VERKSAMHETER 

§ 5 Ekonomisk förvaltning 

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa 
fullmäktiges meddelade föreskrifter. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 
bland annat att: 

 underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, 
 tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera 

sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden. 

§ 6 Personalpolitiken 

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att: 

 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
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 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt 

utom vad gäller §§ 11–14 och 38, lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra 
nämnders verksamhetsområden, 

 besluta om stridsåtgärd, 
 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
 lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130), 

§ 7 Övrig förvaltning 

Uppgifter enligt speciallagstiftning. 

Utskottet för stöd och strategi Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd. 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglemente. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personregister som styrelsen för sin 
verksamhet förfogar över. Styrelsen ska utse personuppgiftsombud som tillser att 
personuppgifter hanteras på ett lagligt sätt. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 

§ 8 Övrig verksamhet 

Kommunstyrelsen har vidare hand om 

 kommunens centrala stödfunktioner (personal, ekonomi, kansli, it-/tele, måltid, 
folkhälsa, risk och säkerhet, lokal och miljöservice) 

 näringslivsfrågor 
 övergripande infrastruktur, inklusive färdtjänst och kollektivtrafikfrågor 
 mark- och exploateringsfrågor 
 marknadsföringen av kommunen 
 reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges 

handlingar 
 avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460) 
 kommunens heraldiska vapen 
 övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte uppdragits åt annan nämnd. 

§ 9 Delegering från kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 

 vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med 
särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit, 

 ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen, 
 leda styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 
 på begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 

budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra 
riktlinjer, 

 utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen, 
 överlåta och förvärva fastighet för en köpeskilling upp till och med en miljon kronor, 
 ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m. 
 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens 

talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, 
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 avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell 

betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta om 
yttranden av principiell betydelse om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på 
ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

 sluta avtal angående mottagning av flyktingar. 
 mindre avgifter inom kommunstyrelsens områden som inte är av principiell vikt. 

§ 10 Ansvar och rapporteringsskyldighet 

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 

Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER 

§ 11 Sammansättning 

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

§ 12 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
bestämda ordningen för inkallande av ersättare. En ersättare som har börjat tjänstgöra har 
dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna 
därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in 
i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

En vid sammanträde närvarande men inte tjänstgörande ersättare har rätt att delta i 
överläggningarna men har inte rätt att delta i besluten eller få sin mening antecknad i 
protokollet. 

§ 13 Närvaro på distans 

Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och 
ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring 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 eller ersättare 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. 

§ 14 Återinträde 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en 
gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen om 
ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
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§ 15 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
kallar själv in ersättare. Den ersättare som står på tur kallas. 

§ 16 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till tjänsteår mest erfarna ledamoten ordförandens 
uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

SAMMANTRÄDEN 

§ 17 Tidpunkt 

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 

§ 18 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
tjänsteår mest erfarna ledamoten göra detta. 

§ 19 Ordföranden 

Det är en plikt för kommunstyrelsens ordförande att: 

 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
 med uppmärksamhet följa de frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
 ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder, samt 
 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med de nämnder som 
fullmäktige angivit i särskilt beslut. Ordföranden får därmed delta i överläggningarna men 
inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon 
enskild. 

§ 20 Kommunalråd 

Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd. 

Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdraget för kommunen. 
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§ 21 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

§ 22 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 

§ 23 Delgivning 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchefen eller annan 
anställd som styrelsen bestämmer. 

§ 24 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd 
som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna 
handlingar. 

§ 25 Offentliga sammanträden 

Kommunstyrelsen får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. 

I ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som 
omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller dock inte offentlighet. 

§ 26 Närvarorätt för barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens ordförande 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande och socialnämndens ordförande, som båda är 
heltidsarvoderade, får delta i överläggningar med kommunstyrelsen och dess utskott och 
beredningar men inte i besluten. 

 

UTSKOTT OCH BEREDNINGAR 

§ 27 Utskott och beredningar 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett kommunstyrelsens arbetsutskott utskott för stöd och 
strategi. Arbetsutskottet ska bereda ärenden inför kommunstyrelsen från 
kommunstyrelseförvaltningen av strategisk karaktär. 

Utskottet har sju ledamöter och sju åtta ersättare. Ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska vara ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska spegla valresultatet, de sju första mandaten i kommunstyrelsen ska finnas 
representerade i arbetsutskottet.  

Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i utskottet och kommunstyrelsens vice 
ordförande är vice ordförande i utskottet.  

Utskottet ska sammanträda åtta gånger per år, eller vid behov. Sammanträden ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 3 ledamöter begär det. 
Kommunstyrelsen får utöver kommunstyrelsens arbetsutskott utskottet för stöd och strategi 
utse de utskott och beredningar som krävs för att fullgöra de uppgifter som styrelsen 
ansvarar för. 
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§ 28 Val av ledamöter och ersättare till utskott och beredningar 

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets eller beredningens 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare 
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

§ 29 Inkallande av ersättare i utskott och beredningar 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda 
ordningen.  

En vid sammanträdet närvarande men inte tjänstgörande ersättare har rätt att delta i 
överläggningarna men har inte rätt att delta i besluten eller få sin mening antecknad i 
protokollet. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet eller beredningen, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

§ 30 

Utskottet eller beredningen sammanträder på dag och tid som varje utskott/beredning 
bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst 3 ledamöter begär det. 

Utskottet/beredningen får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 

§ 31 Beslut i utskott 

Då utskotten fattar delegationsbeslut på kommunstyrelsens vägnar ska tillkännagivande om 
verkställd justering ske i den ordning som gäller för styrelsen. Anmälan ska ske till 
kommunstyrelsen av beslut fattade med stöd av delegation. 

Kommunstyrelsens ordförande ansvarar för att ärenden, som ska avgöras av 
kommunstyrelsen, blir beredda i vederbörande utskott. Efter beredning ska utskotten 
regelmässigt lägga förslag till beslut i varje ärende. 

Från kommunens nämnder, beredningar och anställda får utskotten ta in de yttranden och 
upplysningar som behövs för att utskotten ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
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    KS 2022/329 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen  

Firmatecknare - Bemyndigande att teckna avtal med mera 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

1. Från och med 1 januari 2023 upphävs kommunstyrelsens beslut från 
2020, KS § 201/20, om Firmatecknare – Bemyndigande att teckna avtal 
med mera.  

2. Två personer i föreningen bemyndigas, nämligen kommunstyrelsens 
ordförande Tomas Klockars och kommundirektör Henrik Arenvang 
eller ekonomichef Gunilla Sandgren eller kanslichef Anna Lundström 
med vice ordförande Tom Persson som ersättare för Tomas Klockars 
att tills vidare på kommunens vägnar underteckna pantförskrivnings- 
och dödningsmedgivanden och att teckna servitut samt besluta om 
avtal och överenskommelser, skuld- och borgensförbindelser, 
köpekontrakt, köpebrev och gåvobrev.  

3. Två personer i föreningen bemyndigas, nämligen kommunstyrelsens 
ordförande Tomas Klockars och kommundirektör Henrik Arenvang 
med vice ordförande Tom Persson som ersättare för Tomas Klockars 
respektive ekonomichef Gunilla Sandgren och kanslichef Anna 
Lundström som ersättare för kommundirektör Henrik Arenvang att 
tills vidare på kommunens vägnar underteckna beslutade avtal och 
överenskommelser för respektive verksamhetsområde.  

4. Kommunstyrelsen ordförande Tomas Klockars och kommundirektör 
Henrik Arenvang bemyndigas att tillsammans eller var för sig tills 
vidare föra kommunens talan i rättegångsmål eller förberedande för 
sådana mål.  

Ärendebeskrivning 

Från och med 1 januari 2023 är Tomas Klockars (M) kommunstyrelsens 
ordförande och Tom Persson (SD) kommunstyrelsens vice ordförande. Därför 
behöver kommunstyrelsen revidera tidigare beslut om bemyndigande att 
teckna avtal med mera. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

För kännedom: 

De valda 
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    KS 2022/195 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen  

Revidering kommunstyrelsens sammanträdestider 2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 Ändra beslutande kommunstyrelsen måndagen den 24 april 2023 till 
tisdagen den 25 april 2023. 

 Ändra beredande kommunstyrelsen tisdagen den 10 oktober 2023 till 
onsdagen den 11 oktober 2023. 

Ärendebeskrivning 

Den 18 oktober 2022 beslutade kommunstyrelsen om sammanträdestider för 
2023. I förslag till beslut stod det fel på beslutande kommunstyrelsen. Idag 
står det måndagen den 24 april, och den ska ändras till tisdagen den 25 april. 

Under samma sammanträde uppmärksammades det att beredande 
kommunstyrelsen den 10 oktober 2023 genomförs samma dag som 
regionfullmäktige den 10 oktober 2023. Därför föreslås det att beredande 
kommunstyrelsen ändrar sammanträdesdagen till onsdagen den 11 oktober 
2023. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 

Bilagor: 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 18 oktober 2022 
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    KS 2022/332 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen  

Uppföljning kommunstyrelsens projekt  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anser att uppsiktsplikt gällande uppföljning av 
kommunstyrelsens projekt uppfylld, enligt antaget årshjul för uppsiktsplikt. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och samordna 
kommunalförbunds och kommunala bolags verksamhet. Kommunstyrelsen 
ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt så föreslås att 
sammanträdena inleds med olika redovisningar utifrån grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer och hållbarhet hur kommunens verksamheter jobbar med 
respektive saker utifrån ett helhetsperspektiv. Om ytterligare frågor uppstår 
under året utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan berörda 
verksamheter kallas av kommunstyrelsen.  

Enligt antaget årshjul för uppsiktsplikt 2022 ska kommunstyrelsens projekt 
följas upp. Kommunstyrelsens projekt som ska följas upp är socialpedagoger, 
resursjobb och breddad rekrytering.  

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom:  

Tillväxtnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
 



Behandling Instans Typ
Tillägg 1 till Ramavtalsnr 24761 Upphandling av datorer och 
tillbehör samt mobiltelefoner Atea Sverige AB enligt punkt 
4.1 i kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Remiss ut Medborgarförslag om att gångpassage vid länsväg 
249 i Vedevåg byggs om till övergångsställe med bättre 
belysning

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Remiss ut Medborgarförslag om lekplats i Guldsmedshyttan Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Remiss ut Medborgarförslag om bibliotek i Frövi Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende
Remiss ut Medborgarförslag om cykelväg mellan Avdala och 
Frövi

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Remiss ut Medborgarförslag om att bygga nya villatomter på 
Lindesbygatan istället för Torphyttan

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Yttrande ansökan antagning i hemvärnet 
Hemvärnsförordningen 2022-07-15

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Personuppgiftsincident, personalenheten Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende
Utdelning ur Gustaf Svensson stiftelse 2022 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende
Svar: KS 2022/12-137 - Begäran om yttrande över ansökan 
om tillstånd Vaccination husbil april-augusti 2023 
Norrtullstorget Lindesberg Doktor.se Vaccinationsbussar 
Norden AB Dnr A614.763/2022

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Svar: KS 2022/12-133 - Begäran om yttrande över ansökan 
om tillstånd byggställning skylift Köpmangatan 8 F i 
Lindesberg 16 november 2022 Samuel Karlsson KB Dnr 
A644.261/2022

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Svar: Yttrande över ansökan om tillstånd insamling av pengar 
till barncancerfonden 21-23 december Kristinavägen 23 
Widaoud AB Dnr A651.docx

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Registreringsdokument Fullmakt internetbanken företag 
TURSAM ekonomisk förening

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Avtal Offert handledning KBT PA-avdelningen 2023 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende
Samverkansavtal mellan parterna inom regionalt Vård- och 
omsorgscollege Örebro län 2023-2027

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Avtal skoltransport för gymnasieelever från Finnåker som 
ersätter linje 350 och 352 samt buss från Gusselby

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Hyreskontrakt nr RP1-7-8A1101-3 Lindeskolan Västerplan 8A 
lägenhet 1101 Brodalen 18:9

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Hyreskontrakt nr 5990-1 Lindeskolan Granvägen 2A lägenhet 
0903 Kyrkberget 15:1

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Medfinansieringsintyg för LONA Projekt - Samordning 
förstärkning ledsystem information Munkhyttan nav - 
förstudie enligt punkt 4.1 i kommunstyrelsens 
delegationsordning

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Besvärshänvisning Sekretessprövning vid begäran om 
utlämnande av allmänna handlingar - Risk och 
sårbarhetsanalys m.m.

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende



Behandling Instans Typ
Samhällsbyggnadsförbundet § 135 Driftuppföljning per 2022-
10-31 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Samhällsbyggnadsförbundet § 136 Investeringsuppföljning 
per 2022-10-31 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Svar från ks ordf  samt konversation med Region Örebro län 
om kaos i länstrafik kollektivtrafik Nora - Uskavi

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Protokoll Bergslagens överförmyndarnämnd 23 november 
2022

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

TN § 77 Internkontrollplan för tillväxtnämnden 2023.pdf Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden
Synpunkt gällande utformning av hyresavtal Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden
Andra plats i Bästa Tillväxt 2022 för Lindesbergs kommun Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden
Protokoll Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- 
och översättarservice 14 november 2022

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Protokoll från Specifika samverkansrådet för skola utbildning 
och kompetensförsörjning 24 november 2022

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Svar från kommunstyrelsens ordförande om buss 350 och 352 
Finnåker - Brådskande vädjan från familjer i Lindesbergs 
kommun inkom 2022-10-07

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Svar från kommunstyrelsens ordförande om demonstration 
för kollektivtrafiken

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Hällefors KF § 169 Framtida organisation av verksamheter 
inom Samhällsbyggnad Bergslagen - Nya reglementen och 
samverkansavtal

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Ljusnarsberg KF § 114-117 Framtida organisation av 
verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen - Nya 
reglementen och samverkansavtal

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

BUN § 96 - Uppföljning och analys per sista oktober 2022 
barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

SN § 130 Månadsuppföljning oktober 2022 socialnämnden Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden
TN § 58 Delårsrapport för tillväxtnämnden 2022 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden
TN § 59 Uppföljning av internkontroll 2022 för 
tillväxtnämnden

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 
26 september 2022 - KF § 99 Kommunfullmäktiges 
sammanträdestider år 2023

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Underrättelse om beslut utvidgning av naturreservatet 
Liaskogen Dnr 511-3119-2016

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Kungörelse ansökan om upphävande eller ändring av villkor 
avseende utsläpp till luft vid massafabriken Billerud 
Rockhammar AB målnr M 7589-22 Aktbil 6

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Beslut om fördelning av anvisningar med fördelning av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning Dnr 851-7855-2022

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Samhälllsbyggnadsförbundet § 138 Kommentarer till 
revisorenas granskning av samhällsbyggnadsförbundets 
delårsrapport 2022

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Samhällsbyggnadsförbundet § 139 Dataskyddsombud för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 1 november 2022 till 
31 augusti 2023

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

TN § 68 Tillväxtnämndens sammanträdestider år 2023 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden
TN § 61 Remissvar Socialnämndens och tillväxtnämndens 
arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd 
till arbetsmarknadsinsatser

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Protokoll från stämma Bergskraft Bergslagen Ekonomisk 
förening 30 maj 2022

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Byggnadsminnesförklaring av Forshammars bergverk - beslut 
om avslag och beslut om anmälningsplikt

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden
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