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Kallelse till kommunfullmäktige 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, måndag den 
22 november 2021, kl 17:00. Lindeskolans aula. Sammanträdet webbsänds via 
www.lindesberg.se  

Allmänhetens frågestund startar ca 18.15 eller som sista punkt i dagordningen om 
sammanträdet slutar innan kl. 18.15. Skicka gärna in frågor i förväg via 
kommun@lindesberg.se  

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! 
 

 

Arnold Bengtsson Anna Lundström 

Ordförande Sekreterare 

 

 

Ledamöter Ersättare 

Daniel Andersson (S) Kristine Andersson (S) 

Joacim Hermansson (S) Sanna Jansson (L) 

Linda Svahn (S) Christina Pettersson (C) 

Jonas Bernström (S) Maria Lindkvist (C) 

John Omoomian (S) Maria Odheim Nielsen (V) 

Ingela Larsson (S) Zaki Habib (S) 

Anders Ceder (S) Björn Pettersson (C) 

Ulla Lundqvist (S) Inger Karlsson (-) 

Nafih Mawlod (S) Bertil Jansson (M) 

Lennart Olsson (S) Christian Kokvik (M) 

Bengt Storbacka (S) Agneta Nilsdotter (MP) 

Margareta Ahlm (S) Göran Gustavsson (M) 

aan14
Överstruket
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Arnold Bengtsson, ordförande (S) Mats Lagerman LPO 

Sofie Krantz (S) Vakant (SD) (SD) 

Ulf Axelsson (V) Vakant (SD) (SD) 

Gunilla Remnert (V) Vakant (SD) (SD) 

Hans Lindkvist (V) Stefan Eriksson (S) 

Jonas Kleber (C) Inger Söderberg (V) 

Susanne Karlsson (C) Victoria Johansson (S) 

Magnus Storm (C) Bo Stenberg (S) 

Inga Ängsteg (C) Bengt Evertsson (MP) 

Johan Andersson (C) Vakant (S) 

Tuula Marjeta (C) Kent Hiding (KD) 

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

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

Jan Hansson (M) Ingrid Rörick Richter (L) 

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

Tomas Klockars (M) Lars Ljunggren (SD) 

Fredrik Lindmark (M) Tommy Kragh (S) 

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

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

Markus Lundin (KD) Marina Mehtäläinen (SD) 

Margareta Andergard (KD) Reidar Larsson (SD) 

Nils Detlofsson (L)  

Inger Griberg (MP)  

Per Söderlund (SD)  

Björn Larsson (-)  

Tommy Lönnström (SD)  
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Jari Mehtäläinen (SD)  

Thord Durnell (SD)  

Fredrik Rosenbecker (SD)  

Tom Persson (SD)  

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Delårsrapport 2021 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 

• Godkänna delårsrapporten. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens årshjul upprättas delårsrapporten per sista augusti.  

Delårsrapporten redovisar ett resultat på 24,6 Mnkr, vilket är en försämring 
med 31,3 Mnkr jämfört med samma period 2020. Resultatförsämringen 
förklaras främst med att staten under 2020 tillfört kommunen extra 
statsbidrag av engångskaraktär för att säkerställa välfärdens uppdrag inom 
skola, vård och omsorg och kompensationer av förlorade skatteintäkter med 
anledning av pandemi.  

Helårsprognosen visar ett resultat på 5,6 Mnkr och är 2,9 Mnkr sämre än 
budget. Vad gäller nämnder och styrelse redovisas underskott mot budget 
med totalt 34,7 Mnkr. Samtliga av kommunens nämnder prognosticerar 
underskott. Socialnämnden underskott på 34,7 Mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden med 17 Mnkr, tillväxtutskottet med 2,3 Mnkr samt 
Bergslagens miljö- och byggnämnd med 0,9 Mnkr. Kommunstyrelsens 
prognos är däremot positiv och uppgår till 20,1 Mnkr. 

Investeringarna under perioden uppgår till 33,4 Mnkr att jämföra med 
budgeterade 180 Mnkr. Prognosen är att112,8 Mnkr kommer att förbrukas 
under 2021. För vidare information om orsakerna till avvikelser för såväl 
drift- som investeringsbudgeten hänvisar vi till delårsrapporten. 

De finansiella målen är uppfyllda per 2021-08-31. 

Den gemensamma kommunala verksamheten, d v s kommunkoncernens 
resultat per 2021-08-21 uppgår till 77,7 Mnkr att jämföra med 58,2 Mnkr 
föregående år. Helårsprognosen beräknas till 55,1 Mnkr. 
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Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning och per sista augusti blev det 2,4 procent. Soliditeten 
ska vara oförändrad eller öka, under 2021 så har soliditeten ökat från 23,42 
procent till 25,98 procent. Grunduppdragen uppnås till stora delar tillsammans 
med kvalitetsfaktorerna som finns under kommunfullmäktige. Den 
kvalitetsfaktorer som inte uppnås och det är friska medarbetare. Sjukfrånvaron är 
fortsatt hög men den är på väg nedåt. Att den är högre beror på att pandemin 
fortsatt pågår och uppmaningen är att man är hemma vid symtom. 

De finansiella målen är uppnådda för kommunen per sista augusti vilket är en 
viktig del för att uppnå god ekonomisk hushållning, tillsammans med 
utvecklingsmålet långsiktig ekonomisk planering så bedöms kvalitén var på väg 
att uppnås. Den samlade bedömningen från nämnderna gällande uppfyllelse av 
sina mål och grunduppdrag så är även de uppfyllda och därmed är god ekonomisk 
hushållning uppfyllt. 

När en samlad bedömning sker av de finansiella målen, grunduppdragen och 
kvalitetsfaktorerna för hela kommunen så är god ekonomisk hushållning uppfylld. 
Det finns dock en viss oro om helårsprognosen verkställs att kommunen kommer 
att ha svårt att uppnå god ekonomisk hushållning och balanskravet .Faktorer som 
kan påverka är hur stora intäkterna blir resterande del av året för såld mark, hur 
kostnadsutvecklingen blir särskilt för socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden, hur kommer pandemin att utvecklas under hösten, vilka 
ambitionsnivåer och vilken kvalitet ska vi ha i kommunen i våra verksamheter 
utifrån kommande effektiviseringar framåt. 

 

Gunilla Sandgren Anette Persson 
Ekonomichef Controller 

 

Bilagor: 

Delårsrapport januari-augusti 2021 
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1 Sammanfattning 

Delårsrapporten omfattar periodbokslut för perioden januari-augusti samt en helårsprognos 
för 2021. Lindesbergs kommun redovisar ett delårsresultat på 24,6 Mnkr och 2020 var det 
55,9 Mnkr. Resultatet motsvarar 2,3 procent av skatteintäkterna. Det är högre än kommunens 
finansiella mål på 1 procent. Kommunkoncernens resultat är 77,7 Mnkr efter åtta månader 
och motsvarande period 2020, var det 58,2 Mnkr 

Nettoinvesteringarna efter åtta månader är 36,4 Mnkr, för samma period 2020 var det 13,3 
Mnkr Budgeten för år 2021 är 180,1 Mnkr och helårsprognosen är 112,8 Mnkr. 

Nämndernas prognoser för helåret är ett underskott på 34,8 Mnkr och finansförvaltningens 
prognos är ett överskott med 31,8 Mnkr. 

Prognosen för årets resultat är 5,6 Mnkr, vilket är 2,9 Mnkr sämre än budgeterat resultat som 
är 8,5 Mnkr. 

Grunduppdragen kvalitetsfaktorerna uppnås till stor del på övergripande nivå tillsammans 
med de finansiella målen och därmed uppnås god ekonomiskhushållning efter åtta månader. 

  

2 Händelser under året 

Lindbackaskolan är klar och invigd i samband med skolstart. 

 

Återställning av byggnad efter brand vid Ölsjöbadet i Ramsberg är klart.  
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 Första etappen av ny gång- och cykelväg vid Siggebohyttevägen i Lindesberg är 
färdigställd. 

 Sommarkollo för personer med funktionsnedsättning har genomförts med mycket 
lyckat resultat. Dessutom har verksamheten haft sommarkollo för äldre där cirka 30 
personer deltog under en vecka. Även här med väldigt lyckat resultat. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen har flyttat till nya lokaler. 
 Under sommarlovet vecka 24–32 genomfördes aktiviteter för barn mellan 6–15 år. 
 En ny detaljplan är framtagen för området där Kristinaskolan ligger. Den nya 

detaljplanen gör det möjligt att bygga om skolan till bostäder och skapar även plats för 
nya byggnader inom området.  
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3 Vision 

Visionen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå på längre sikt. Lindesbergs kommuns 
vision är en kortfattad framtidsbild hur vi vill att Lindesbergs kommun ska uppfattas år 2030. 

 

Lindesberg- Bergslagens själ 

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

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

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

Här bygger vi ett hållbart samhälle som inkluderar alla människor. En god välfärd och rika 
möjligheter med ett sprudlande kultur- och föreningsliv ger det lilla extra som vi behöver. 
Förutsättningarna för handel och näringsliv är utmärkta. I kommunen finns en framsynt 
planberedskap så olika boendealternativ i attraktiva lägen snabbt erbjuds likaväl som mark 
för industrietablering och effektivt företagsstöd. 

I Lindesbergs kommun finns unika förutsättningar med flera idrottsanläggningar och klubbar 
som erbjuder bredd- och elitverksamhet. Här finns sjukvård på nära håll var du än befinner 
dig och akutsjukhus på huvudorten. De goda kommunikationerna gör det enkelt att pendla. 
Lindesbergs kommun ligger i hjärtat av Bergslagen och har drygt 23 500 invånare. 
Näringslivet präglas både av historisk tillverkningsindustri och många nya små och stora 
företag inom både teknik, tjänste- och varuproduktion. 
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4 Förvaltningsberättelse 

4.1 Lindesbergs styrmodell och hållbara utveckling 

Lindesbergs kommuns styrmodell ska baseras på tillit och inte leda till ökade krav på 
detaljerad planering och uppföljning av verksamheterna. Hållbar utveckling i Lindesbergs 
kommun innebär att resurserna används på ett sätt så att kommande generationers 
möjligheter till utveckling inte äventyras.  Styrmodellen omfattar hela kommunens 
organisation och ska främja att mervärde för medborgarna skapas. Det är genom en 
helhetssyn kring medborgaren där det finns en balans mellan formell styrning och kultur, 
förhållningssätt, ledarskap och delaktighet som detta kan uppnås. 

Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning som berör kommunens verksamheter. 

Styrmodellen är både en struktur och ett arbetssätt för planering och uppföljning. 

Styrningen utgår från verksamheternas grunduppdrag. 

Ansvaret för att planera, utveckla och följa upp verksamheten ska ligga så nära medarbetare 
och medborgare som möjligt. 

Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över tid. De 
politiska viljeinriktningarna framkommer i det som man fyller styrmodellen med. 

 

I arbetet med att ständigt förbättra verksamheten är analysen i uppföljningen viktig för att 
kunna prioritera vad som behöver göras framöver för att uppfylla målen. Även den interna 
kontrollen är en väsentlig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. 

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

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnder, kommunala bolag och 
kommunalförbund enligt Kommunallagen och ansvarar också för att den interna kontrollen 
fungerar i kommunen. 
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4.2 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse 

God ekonomisk hushållning 

Kommunallagen anger att kommunen skall fastställa mål och riktlinjer och bedriva sin 
verksamhet så att god ekonomisk hushållning uppnås. 

Lagen säger även att finansiella mål ska finnas för att betona att ekonomin är en begränsning 
för i vilken omfattning verksamheten kan bedrivas och att ingen generation ska behöva betala 
för det som en tidigare generation förbrukat. Balanskravet ska vara uppfyllt, vilket innebär att 
kostnaderna inte får överstiga intäkterna. 

Ur ett koncernperspektiv så bedöms god ekonomisk hushållning vara uppfyllt när 
ägardirektiven är uppnådda.  Varje kommuns mål beror dock på lokala förutsättningar så som 
investeringsbehov och soliditets nivå. 

Finansiella mål 

Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning och per sista augusti blev det 2,4 procent. Soliditeten ska vara oförändrad eller öka, 
under 2021 så har soliditeten ökat från 23,42 procent till 25,98 procent. Grunduppdragen 
uppnås till stora delar tillsammans med kvalitetsfaktorerna som finns under 
kommunfullmäktige. Den kvalitetsfaktorer som inte uppnås och det är friska medarbetare. 
Sjukfrånvaron är fortsatt hög men den är på väg nedåt. Att den är högre beror på att 
pandemin fortsatt pågår och uppmaningen är att man är hemma vid symtom. 

De finansiella målen är uppnådda för kommunen per sista augusti vilket är en viktig del för att 
uppnå god ekonomisk hushållning, tillsammans med utvecklingsmålet långsiktig ekonomisk 
planering så bedöms kvalitén var på väg att uppnås. Den samlade bedömningen från 
nämnderna gällande uppfyllelse av sina mål och grunduppdrag så är även de uppfyllda och 
därmed är god ekonomisk hushållning uppfyllt. 

När en samlad bedömning sker av de finansiella målen, grunduppdragen och 
kvalitetsfaktorerna för hela kommunen så är god ekonomisk hushållning uppfylld. Det finns 
dock en viss oro om helårsprognosen verkställs att kommunen kommer att ha svårt att uppnå 
god ekonomisk hushållning och balanskravet. Faktorer  som kan påverka är hur stora 
intäkterna blir resterande  del av året för såld mark, hur kostnadsutvecklingen blir särskilt för 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, hur kommer pandemin att utvecklas 
under hösten, vilka ambitionsnivåer och vilken kvalitet ska vi ha i kommunen i våra 
verksamheter utifrån kommande effektiviseringar framåt. 

För att få fram vad god ekonomisk hushållning är för kommunkoncernen så har den 
processen påbörjats genom införandet av nuvarande styrmodell där hela kommunkoncernen 
ingår men ett arbete kvarstår att få med det ekonomiska perspektivet. Ett arbete kommer att 
fortsätta när utredningen om en effektiv ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning är 
beslutad.  

Betänkandet gällande utredningen om en effektiv ekonomistyrning och god ekonomisk 
hushållning i kommuner och regioner har överlämnats till regeringen. Förslaget i utredningen 
är att det ska jobbas med långsiktighet.  
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Grunduppdraget

Grunduppdrag Uppfyl lelse av grunduppdrag

Arbetsgivare Grunduppdraget uppnås till stor del

Välfärd och service Grunduppdraget uppnås till stor del

Samhälle och demokrati Grunduppdraget uppnås till stor del

Arbetsgivare

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Det är glädjande att notera en fortsatt låg sjukfrånvaro, även om den sannolikt grundar sig i
orsaker kopplade till pandemin och tillhörande hemarbete.

Restriktionerna i samhället är på väg att tas bort vilket kommer innebära en återgång till
arbetsplatsen för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens medarbetare. Det kommer fortsatt
finnas möjlighet till distansarbete, men i något begränsad omfattning. Begränsningar grundar
sig i studier som påvisar att det viktigt att befinna sig i ett sammanhang med kollegor, både
för verksamhetens bästa och den psykosociala arbetsmiljön. Det kommer att inledas ett
omfattande arbete på enheterna gällande grupputveckling och feedback när restriktionerna
hävs för att skapa det bästa möjliga arbetsklimatet för alla medarbetare. Alla ska se fram emot
att gå till arbetsplatsen.

Bar n- och utbildningsnämnden

Under våren 2021 har den pågående Corona-pandemin fortsatt att påverka barn- och
utbildningsförvaltningens verksamheter på många olika sätt.

Som arbetsgivare har förvaltningen fått göra flera omställningar för att möta de
rekommendationer som kommit från regeringen och folkhälsomyndigheten, bl.a. i form av
övergång till distansundervisning i grundskolans senare årskurser och på gymnasieskolan.
Den pedagogiska personalen har då fått kraftigt förändrade förutsättningar att utföra sitt
arbete.

Självklart har pandemin även medfört en oro bland personal, inte minst inom förskolan där
pedagoger ofta är fysiskt nära barnen i verksamheten. Skyddsutrustning i form av visir och
munskydd har tillhandahållits.

Under våren 2021 ökade sjukfrånvaron i förvaltningens verksamheter månad för månad på
samma sätt som skedde 2020. De absoluta talen låg dock generellt sett på en lägre nivå än
2020 och trenden under den tidiga hösten är sjunkande sjukfrånvaro. Administrativ personal
har i hög utsträckning kunnat utföra sitt arbete hemifrån. Inom grundskola och
gymnasieskola har undervisande personal i perioden kunnat utföra sitt arbete hemifrån då
tillfälliga beslut om distansundervisning varit aktiva. Erfarenheterna av detta är generellt sett
goda. Effekterna på längre sikt behöver dock bevakas då möjligheterna att som arbetsgivare
se till att personalen har en god arbetsmiljö hemma är sämre än på arbetsplatsen.

Hösten 2021 står förvaltningens verksamheter inför ett nytt läge. Per den 29 september har
Folkhälsomyndighetens rekommendationer dragits tillbaka och vi är inte längre i den akuta
delen av pandemin. Vad innebär detta för möjligheterna att arbeta på distans? Förvaltningen
har ett arbete att göra för att hitta ett nytt normalt läge.
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Socialnämnden 

Förvaltningen har arbetat med nya flexibla lösningar, modeller för samarbete och en förmåga 
att agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar. Förvaltningen huvudsakliga huvuduppgift 
har varit att leverera verksamheternas grunduppdrag samtidigt som att minska risken för 
smittspridning och skydda äldre och svårt sjuka som är i riskgrupp. I början av året 
påbörjades vaccinering av målgruppen samtidigt som omvårdnadspersonal fick möjlighet till 
vaccinering. Socialförvaltningen har haft en sjukfrånvaro som har varit ett par procentenheter 
högre än innan pandemin då rekommendationerna har varit att stanna hemma vid minsta 
förkylningssymtom. Sjukfrånvaron har dock minskat en del i jämförelse med samma period 
2020 men det skiljer sig också en hel del mellan de tre olika verksamhetsområdena. 

Tillväxtnämnden 

Förvaltningen har i snitt många behöriga sökanden till de tjänster som har varit 
utannonserade. Förvaltningen utökar samverkan både internt mellan enheter och 
förvaltningar men också externt med föreningar, företag och ideella organisationer. 
Verksamheterna har gemensam kompetensutveckling och gemensamma planeringsdagar. 

Förvaltningen har haft stort fokus på att möta upp medarbetarnas behov av en god fysisk 
arbetsmiljö med anledning av pandemin och distansarbete bland annat. Förvaltningen har 
genomfört en del kompetenshöjande och stöttande insatser under våren och har fler insatser 
inplanerade under hösten. 

En löpande avstämning sker med alla medarbetare där förvaltningen jobbar för att 
medarbetarnas resurser och kompetenser ska nyttjas på bästa möjliga sätt. Inom 
förvaltningen arbetar medarbetarna under frihet och tillit inom givna ramar och man har ett 
eget ansvar med goda möjligheter att utvecklas. 

I januari 2021 gjordes en organisationsförändring utifrån beslut om en ny politisk 
organisation. Detta har haft en stor påverkan hos en del av förvaltningens medarbetare och 
verksamheter och förändringen har medfört en hel del praktiskt arbete som fortfarande 
pågår. 

Kommunstyrelseförvaltning 

Distansarbetet har inneburit nya arbetssätt för medarbetare och chefer. Förvaltningen har 
jobbat och jobbar med omfallsplanering för att säkerställa att arbetsuppgifter alltid kan 
genomföras. Risk- och konsekvensanalyser görs löpande gällande distansarbetet och 
arbetsmiljön vid hemmaarbete. Stort fokus på arbetsmiljöfrågor sker utifrån gällande läge. 

Det finns dock en risk med nya typer av sjukskrivningar för "hemarbetande" utifrån Corona-
situationen. Det finns också en risk för att de som arbetar hemma utesluts på ett sätt då de 
inte deltar i de dagliga diskussionerna. Om detta sker under lång tid kan det få långvariga 
negativa konsekvenser. 

 Sjukfrånvaron ligger lite högt och det beror på pandemin då man ska vara hemma vid minsta 
förkylningssymtom. Vilket tyder på att personalen tar sitt ansvar, det har inte varit någon stor 
smittspridning under 2021 bland personalen. 

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. 
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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. 

Den pågående pandemin har påverkat alla verksamheter i kommunen mer eller mindre i 
vilken omfattning de har kunnat leverera välfärd och service. Utifrån rådande situation som 
varit en lång tid så har kommunen levererat en bra välfärd och service. Det tuffa ekonomiska 
läget kan påverka vilken välfärd och service kommunen kan leverera i framtiden om inte 
underskotten inte minskar samt utmaningen i framtiden gällande kompetensförsörjningen. 

 I och med rådande pandemi har det dock på ett fåtal enheter inom vård och omsorg fått 
begränsa sin verksamhet. Daglig verksamhet har haft begränsat öppethållande. Samtliga 
enheter inom verksamheten har verkställt beviljade insatser förutom dagrehabiliterings 
gruppaktiviteter och dagverksamhet som varit inställda för att bromsa smittspridningen. 
Verksamheten med Träffpunkter har lagts ner under året och dagrehab har förändrat sin 
verksamhetsplats, p g a besparingsåtgärder. 

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. 

Att invånare ska få delta i den demokratiska processen och nå inflytande har varit en 
utmaning under pandemin då alla sammanträden skett digitalt och det har bla påverkat 
allmänhetens talartid på kommunfullmäktige då ledamöter funnits på plats. 

Ett flertal detaljplaner finns beställda och är under utredning. Detaljplan för Frövi, Mariedal 
1:1 är antagen för att kunna iordningsställa ett industriområde. Så att etableringar kan ske 
och förhoppningsvis leda till nya arbetstillfällen. 
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Kvalitetsfaktorer

Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet Kval i tetsindikator Ut fal l 2020 Utfal l 2021

God ekonomisk
hushållning

Kvalitén är på
väg att uppnås

Soliditeten ska vara
oförändrad eller
öka jämfört med
föregående år

24,5 % 25,98 %

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

4,3 % 2,3 %

Nämndernas
effektiviseringar
ska beslutas och
genomföras under
planperioden

Ja

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

Följs upp på helåret

Samverkan internt
och externt för att
möta framtidens
välfärdsutmaningar

Kvalitén är på
väg att uppnås

Befolkning
Lindesbergs
kommun

23 658 per sista
december

23 702 per sista
juli

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

38 % 53 %

Företagsklimat enl.
ÖJ
(Insikt) Livsmedels-
kontroll - Totalt,
NKI

76 % 72 %

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

67 % 74 %

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

65 % 66 %

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

64 % 66 %

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

65 % 71 %

Företagsklimat enl.
ÖJ (Insikt) - Totalt

- Rättssäkerhet, NKI

63 % 67 %
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Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet Kval i tetsindikator Utfal l 2020 Utfal l 2021

Attraktiv
arbetsgivare med
fokus på
arbetsmiljö,
ledarskap,
medarbetarskap och
kompetens-
försörjning

Kvalitén är på
väg att uppnås

Resultat i
medarbetar-
enkätens fråga om
att se fram emot
att gå till arbetet

4,1 % Följs upp i sin helhet på
helåret

God kommunal service Kvalitén är på
väg att uppnås

Långtids-
arbetslöshet 25–
64 år, andel (%) av
befolkning,
kvinnor

4,6 %

Långtids-
arbetslöshet 25–
64 år, andel (%) av
befolkning, män

4,6 %

Utbetalning av
försör jningsstöd
exklusive intäkter
tom sista augusti

24,8 Mnkr
21,6 Mnkr

Vuxna
biståndstagare
med långvarigt
ekonomiskt
bistånd andel % av
befolkningen

1,6 %

Vuxna
biståndstagare
med långvarigt
stöd, andelen (%)
av befolkningen

1,6 %

Ej
återaktualiserade
vuxna personer
med
försör jningsstöd
ett år efter avslutat
försör jningsstöd,
(andel) %

72 %

Friska medarbetare
Kvalitén är på

väg att inte
uppnås

Sjukfrånvaro hos
medarbetare

6,84 % 6,16 %
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God ekonomisk hushållning 

Enligt prognosen så kommer kommunens resultat att hamna på 5,6 Mnkr och nämndernas 
prognos är - 34,8 Mnkr i budgetavvikelse. 

Samverkan internt och externt för att möta framtidens välfärdsutmaningar 

Följs upp på helåret i sin helhet. 

Det kommer att krävas att kommunen samverkar internt för att hitta lösningar för att klara av 
välfärdens utmaning i framtiden, befolkningsutvecklingen där invånarna i kommunen blir allt 
äldre och de i arbetsför ålder blir färre. I Sverige så är glappet mellan personer i arbetsför 
ålder och personer i behov av skola, förskola, och äldreomsorg historiskt högt och innebär en 
stor konkurrens om rätt kompetens. Arbetslivet förändras kontinuerligt och vi kommer att 
behöva vidareutbilda oss och byta yrken allt oftare i karriären. Individers syn på traditionellt 
förvärvsarbete förändras. Fler söker levnadsmöjligheter där lönearbete kombineras med 
andra intressen. Mycket talar för en kombination av distansarbete -och kontorsarbete. 

Trenden ser lika ut i Lindesbergs kommun så det kommer att vara en utmaning även här i 
kommunen för att vara en attraktiv arbetsgivare, hitta personer med rätt kompetens och 
individers syn på traditionellt förvärvsarbete. 

 Användare driver teknisk utveckling 

Medarbetare i kommuner och regioner behöver moderna tekniska hjälpmedel för att 
effektivisera arbetet och för att arbetsmiljön ska upplevas som attraktiv. Smarta beslutsstöd, 
robotar och andra hjälpmedel förväntas avlasta det administrativa arbetet men med en 
ansträngd ekonomi måste prioriteringar göras. 

Som stödfunktion i Lindesbergs kommun är det viktigt att jobba vidare med, vilka smarta 
beslutsstöd, robotar och andra hjälpmedel som kan erbjudas för att avlasta verksamheterna 
så att de kan fokusera på sina grunduppdrag, vilka åtgärder skapar mest nytta för verksamhet 
och medborgare och samtidigt hantera en ansträngd ekonomi. 

 Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer 

Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är grundläggande för såväl 
ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. Tillitens betydelse för samhällsutvecklingen 
uppmärksammas i allt högre utsträckning. För den sociala dimensionen i hållbar utveckling, 
för en ökad tillit i styrning av den offentliga sektorn, för förmågan att samverka över 
organisations- och avdelningsgränser och för att skapa överbryggande möten. Det behövs 
kunskap om hur tillit byggs upp och vad som riskerar att rasera den. 

Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser 

I Sverige har ett högt förtroende för det offentliga skapats och underhållits genom en påtaglig 
stabilitet och integritet i förvaltningen.  Omfattande fall av korruption, fusk och oegentligheter 
har dock uppdagats under de senaste åren och pekar på förändringar i omvärlden och i den 
offentliga sektorn. Stora brottshärvor som också kopplas till exempelvis hemtjänst och 
personlig assistans har ställt krav på både resurser och kompetens i den kommunala 
organisationen och hos rättsväsendet.  Flera av dessa fall utgör inte enskilda företeelser eller 
misstag utan är en del av en organiserad kriminalitet som genom avancerade brottsupplägg 
kommer åt pengar från välfärdssystemen. Det drabbar enskilda som inte får den omsorg som 
de har rätt till och finansierar annan grov och organiserad brottslighet. I förlängningen 
urholkas också medborgarnas tillit och förtroende till samhällets institutioner. 
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Här behöver Lindesberg kommun vara med och omvärldsbevaka samt samverka med 
befintliga nätverk, hantera risker och rutiner för att minimera risken att kommunen utsätts 
för välfärdsbrottslighet och minskad tillit för kommunens arbete. 

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och 

kompetensförsörjning 

Ledarforum har haft uppehåll under stor del av pandemin. Återupptaget ledarforum under 
våren 2021 vilket är mycket uppskattat i chefsorganisationen. Vidare arbete med 
chefsutveckling planlagt under hösten. 

God kommunal service 

Under 2020 har fokus varit på företagsklimatet och där har ett arbete påbörjats under året så 
mycket som har gått utifrån pandemin. Arbetet har skett både inom organisationerna samt 
extern tillsammans med näringslivet. Arbetet kommer att fortsätta under 2021 för att 
förbättra resultatet, det är viktigt att inte enbart fokusera på dessa nyckeltal utan se helheten. 

Under pandemin har näringslivsenheten under året prioriterat att löpande sprida relevant 
information till företagen i kommunen. Det har varit av stor vikt att i denna rådande situation 
lyssna in vad företagen haft för behov och vad kommunen har kunnat stödja dem med, likväl 
att kunna informera om vilka andra insatser som funnits att erbjuda företagen från statligt 
håll och från regionen. Generellt sett har arbetet varit brett för att stötta företagen utifrån 
deras olika behov och förutsättningar i detta svåra läge. Ett uppstartsmöte initierades under 
våren av näringslivsenheten tillsammans med Alfred Nobel Science Park, Almi, Masugnen och 
Business Region Örebro gällande vad olika aktörer inom regionen kunde erbjuda för 
utbildningar både på kort och lång sikt för att bidra till en god kompetensförsörjning. Ett 
flertal företag deltog i de utbildningsinsatser som erbjöds under våren och försommaren. 
Flera arbeten som har involverat regionens aktörer och Lindesbergs kommuns näringsliv har 
pågått löpande under året. Företagens engagemang och egna initiativ har ökat under hösten 
och detta bidrar positivt till utvecklingen av Lindesbergs kommun. 

Friska medarbetare 

Sjukfrånvaron per sista augusti börjar sakta närma sig nivån som innan pandemin. Den högsta 
sjukfrånvaron finns inom socialförvaltningen som är 7,12 procent men även den 
sjukfrånvaron är på väg nedåt. 
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Utvecklingsmål

Utvecklingsmål Måluppfyl lnad Utveckl ingsindikator Utfal l
2020

Utfal l
2021

Trend

Samverkan mellan
kommunen och
näringsliv ska öka

Målet är på väg
att uppfyllas

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

38 % 53 %

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

76 % 72 %

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

67 % 74 %

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

65 % 66 %

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

64 % 66 %

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

65 % 71 %

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

63 % 67 %

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

64 % 66 %

Det är lätt för mig
(företagare) att
komma i kontakt med
kommunens
handläggare (Svenskt
näringsliv)

4,13 % 3,92 %

Dialog mellan företag
och kommunens
beslutsfattare
(Svenskt näringsliv)

3,72 % 3,68 %

Kommunens
handläggningstid
framstår som rimlig
(Svenskt näringsliv)

3,32 % 3,11 %

Vilken
sammanfattande
bedömning vill du ge
företagsklimatet i
kommunen

2,7 % 2,91 %

Ökad måluppfyllelse i
skolan

Målet är på väg
att uppfyllas

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

76,4 %
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Utvecklingsmål Måluppfyl lnad Utveckl ingsindikator
Utfal l
2020

Utfal l
2021 Trend

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

79,2 %

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

60 %

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

47 %

Gymnasieelever med
examen inom 4 år,
högskoleförberedande

programhemkommun,
andel (%) Kvinnor

87,5 %

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

90,2 %

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

30,8 %

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

72,7 %

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

82,7 %

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

20 %

En ökad långsiktig
ekonomisk planering Målet är uppfyllt

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

4,3 % 2,3 %
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Utvecklingsmål Måluppfyl lnad Utveckl ingsindikator
Utfal l
2020

Utfal l
2021 Trend

Prognossäkerhet vid
ekonomiska
uppföljningar

Följs upp
på helåret

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

Målet är på väg
att uppfyllas

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

62,6 %

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

Ja

Lindesbergs kommun
ska bli mer
inkluderande

Målet är på väg
att inte uppfyllas

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

4,6 %

Långtidsarbetslöshet
25–64 år, andel (%) av
befolkning, män

4,6 %

Utbetalning av
försör jningsstöd
exklusive intäkter

3 124 1 983

Vuxna biståndstagare
med långvarigt
ekonomiskt bistånd
andel % av
befolkningen

1,6 %

Samverkan mel lan kommunen och när ingsl iv ska öka

Vid den senaste mätningen så har sju stycken av åtta indikatorer utvecklats positivt. Den
indikator som fick ett lägre värde är livsmedelskontrollen. Den största positiva ökningen är
för bygglov.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har fortfarande utmaningar med tillgängligheten.
Feedback från kunder anger att det ibland är svårt att få tag i en handläggare via telefon och e-
post och att lokalerna upplevts som otillgängliga eftersom dörren varit låst och reception
saknats. Från och med juni månad finns förvaltningen i nya lokaler. Lokalerna är ett stort lyft
och förutsättningarna för ökad tillgänglighet goda i och med att vi nu har en reception. Tyvärr
har förvaltningen inte haft möjlighet att ta emot besökare än pga pandemin, men räknar med
att öppna upp för externa besök under hösten. Förvaltningen kommer även att ta hem
telefonin från Servicecenter så fort en teknisk lösning för detta är på plats.

Utökning av resurser på bygglov och administrationen har gjorts för att utöka tillgängligheten.
Dock har stor mängd ärenden på bygglov inte möjliggjort någon utökning av telefontiderna
än, då prioriteringen varit handläggning av inkommande ärenden för att hålla nere
handläggningstiderna.

Näringslivet i Lindesbergs kommun efterfrågar en bättre dialog med kommunens
beslutsfattare. Den dialogen genomförs på olika sätt, formaliserade inom ramen för
Näringslivsenheten, och i det vardagliga arbetet mellan en kommunal organisation inklusive
de kommunala bolagen och företag samt invånare i Lindesbergs kommun.
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En träff med kommunens verksamma mäklare har genomförts för att få en bättre bild av 
kommunens attraktivitet som bostadsort. Kontakten med kommunens mäklare kommer 
fortsätta. Strukturen för företagsbesöken ses över och anpassas mot exempelvis utfallet av de 
rankingar som kommunen tillhandahåller. Näringslivsenheten är representerade i olika 
forum och sammanslutningar tillsammans med det lokala Näringslivet. 

Andelen UF-företag har över tid ökat i Lindesbergs kommun och flera av dessa UF företagare 
fortsätter med sitt företagande efter gymnasieskolan. Näringslivsenheten vill erbjuda såväl 
UF-företag, och andra som väljer att starta företag, hjälp att utveckla sitt företagande. Detta 
genom att bidra med ingångar till lokalt näringsliv, myndighetskontakter, riskkapital, politik 
och relevanta nätverk. Ett samarbete mellan gymnasieskolan, som ansvarar för UF, och 
näringslivsenheten har initierats men behöver tydliggöras ytterligare. 

Ökad måluppfyllelse i skolan 

Flera av indikatorerna för måluppfyllelse är positiva det som är lägre är för svenska för 
invandrare (SFI). Här har pandemin stor påverkan då det är svårt att driva SFI på distans. 

En ökad långsiktig ekonomisk planering 

Planering av budget för 2022–2024 pågår med en plan att VP gäller. De lagda 
effektiviseringarna ska genomföras i nämnderna. En planeringreserv under kommunstyrelsen 
finns from 2021. Soliditeten har ökat de senaste åren och närmar sig rikets. Beslutet om att 
införa resursfördelningsmodell är även en del i arbete med att skapa långsiktig planering.  

Ökad digitalisering inom verksamheter och kommunen för att klara av 

kompetensförsörjningen och välfärden i framtiden 

Tillgången till bredband om minst 100 Mbit/s har ökat lite under 2020 men det är långt under 
jämfört med riket (86,8) och jämförbara kommuner (73,3). 

Det finns nya digitala verktyg så att det går att genomföra digitala möten där 
sekretessärenden är aktuella. 

Lindesbergs kommun ska bli mer inkluderande 

Långtidsarbetslösheten (mer än 24 månader) ökar i hela landet. Jämfört med flera kommuner 
så är långtidsarbetslösheten lägre för kvinnor men högre för män men inte för liknande 
kommuner integration. 
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4.3 Översikt över verksamhetens utveckling 

Verksamhetens intäkter är högre efter åtta månader jämfört med samma period föregående 
år. Det är främst riktade statsbidrag som är högre 2021. Även verksamhetens kostnader är 
högre fram till sista augusti jämfört med samma period föregående år. De kostnader som är 
högre är främst lönekostnader som avser normala löneökning, kostnader för köp av 
huvudverksamhet. 

Soliditeten fortsätter att stiga vilket är positivt långsiktigt både i kommunen och 
kommunkoncernen. 

Antalet anställda är något högre per sista augusti jämfört med vid årsskiftet. 

Kommunen 2021-08-31 2020 2020-08-31 2019 2019-08-31 

Verksamhetens 
intäkter (Mnkr) 

219,2 330,3 191,7 351,3 226,7 

Verksamhetens 
kostnader (Mnkr) 

1 246,3 1 805,9 1 173,2 1 803,7 1 196,2 

Årets resultat 24,6 66,9 55,9 34,5 24,7 

Soliditet inklusive 
pensionsförpliktelser 
(%) 

25,98 23,42 23,20 18,38 16,99 

Nettoinvesteringar 
(Mnkr) 

33,4 50,4 13,3 54,4 15,5 

Antalet invånare 23 702 23 658 23 632 23 588 23 626 

Antalet anställda 1 904 1 886 1 855 1 845 1 825 

Sjukfrånvaro 6,16 6,84 6,34 5,16 5,09 

 

Kommunkoncernen 2021-08-31 2020 2020-08-31 2019 

Årets resultat 77,7 56,4 58,2 1,7 

Soliditet inklusive 
pensionsförpliktelse 
(%) 

12,44 10,70 10,73 9,82 
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4.4 Viktiga förhållanden för resultatet och ekonomisk ställning 

I detta avsnitt beskrivs förhållande som påverkar bedömningen av resultat och ekonomisk 
ställning för koncernen och kommunen. Här beskrivs befolkningsutveckling, arbetsmarknad och 
bostadsmarknad. En sammanfattande beskrivning av kommunens verksamheter samt en 
avstämning av riskhantering. 

Resultat och pandemi 

De ekonomiska konsekvenserna för året ser enligt prognosen ut att landa på ett resultat som 
är lägre än budgeterat. Så länge pandemin har en påverkan på verksamheten är det svårt att 
se de långsiktiga effekterna och hur det kan påverka verksamheten och kostnadsutvecklingen 
framåt. För Socialnämnden fortsätter den negativa avvikelsen.  Kommunfullmäktige beslutade 
i juni om en revidering av budget och tillförde socialnämnden 25 Mnkr, tillväxtnämnden 2 
Mnkr och kommunstyrelsen 6 Mnkr. 

Prognosen (aug-21) är att skatteintäkterna blir bättre än budgeterat år 2021 men de 
närmaste åren framåt är den lite lägre än budget. Skatteprognosen som kom i september 
2021, där är prognosen att intäkterna blir bättre framåt, under förutsättning att höstens 
förslag på budgetproposition antas i riksdagen i december. 

Befolkningsutveckling 

Örebro län 

Under perioden januari 2016 till december 2019 ökade Örebro läns befolkning i genomsnitt 
med ca 280 personer per månad. Från slutet på 2019 har ökningen minskat markant i länet. 
Under perioden januari 2020 till februari 2021 har länet en negativ folkökning under ett 
flertal månader och översteg genomsnittet under en enstaka månad. Den kommun som 
påverkats störst är Örebro kommun där ökningen var 838 personer under 2020, jämfört med 
2019 då det var en ökning med 2 553 personer och den trenden ser ut att fortsätta även under 
det första halvåret 2021. 

Födelseöverskottet var under perioden januari 2016 till december 2019 i genomsnitt 40 
personer per månad. Födelseöverskottet har under Coronapandemin minskat men efter de 
första sex månaderna 2021 på samma nivås som innan pandemin. 

Flyttöverskottet (samtliga inrikes - och utflyttningar) i länet har varit positiv de senaste åren 
men sedan Coronapandemin startade har det varit ett negativt överskott per månad och är så 
fortfarande efter de första sex månaderna. 

Invandringsöverskottet (samtliga in- och utvandringar) har varit ganska högt i länet fram till 
2016 för att sedan minska. Sedan pandemins start så har invandringsöverskottet varit ännu 
lägre än perioden fram till 2016 och är fortfarande på låga nivåer under de första sex 
månaderna 2021. Källa: Region Örebro län 

Lindesbergs kommun 

I Lindesbergs kommun ökade befolkningen under perioden 2016 till 2019 med ett snitt på 
mindre än, en person per månad och totalt 26 personer. Under perioden januari 2020 till juli 
2021 så har kommunen en positiv ökning med 114 personer snittet per månad har ökat till 
sex personer. Åldersgruppen 80- och äldre har ökat med 124 personer under de första sju 
månaderna. Medan personer i arbetsförålder har minskat med 62 personer. 

Födelseöverskottet var under perioden januari 2016 till december 2019 i kommunen i 
genomsnitt minus en person per månad. Under Coronapandemin så har födelseöverskottet 
minskat och efter de första sju månaderna 2021, så är det ett snitt på minus två personer i 
födelseöverskott. Det innebär att fler personer dör än föds i kommunen. 



§121/21 Delårsrapport 2021

  

Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-aug 21(50) 

Flyttöverskottet (samtliga inrikes in- och utflyttningar) har varit negativt i Lindesbergs 
kommun de senaste åren totalt - 1 647 personer med ett snitt på - 34 personer per månad.  
Under pandemin (2020–202107) så har flyttöverskottet vänt till att vara positivt och under 
perioden så har ökningen varit 50 personer, snittet är tre personer per månad. 

Invandringsöverskottet (samtliga in- och utvandringar) har varit högt även i kommunen fram 
till 2016 för att sedan minska. Under perioden 2016–2019 så har invandringsöverskottet 
legat på ett snitt med 35 personer per månad för att minskat till tre personer per månad i 
snitt under perioden 2020–202107. 

Totalt sett så att Lindesbergs kommun gynnats under Coronapandemin när det gäller 
befolkningsutveckling till följd av ett något mer positivt flyttöverskott som motverkat ett 
negativt invandringsöverskott. 
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Arbetsmarknad 

Örebro län 

Coronapandemin har påverkat näringslivet väldigt olika, den del som har påverkats stort är 
restaurangbranschen samtidigt så har företag inom andra branscher visat rekordnoteringar. 

Antalet konkurser totalt sett under 2020 och fram till juli 2021 så är de färre än 2018 och 
2019. De flesta konkurserna avser aktiebolag med få eller inga anställda. 

 

Andelen arbetslösa (16–64 år) i Örebro län var 8,4 procent i juli 2021, det är något högre 
jämfört med riket 7,9 procent. Ungdomsarbetslösheten i länet var i julmånad 11,5 procent, det 
är högre jämfört med riket (10,5 procent). 

 

Långtidsarbetslösheten (öppet arbetslösa och sökande i program i mer än 12 månader). 
Antalet ungdomar (16–64 år) som var öppet arbetslösa ökade under 2020 till som mest 95 
procent fler än januari 2020. Under första halvåret 2021 så har antalet arbetslösa ungdomar 
sjunkit men är på en högre nivå jämfört med samma period 2019. 

Lindesbergs kommun 

Näringslivets påverkan under pandemin i kommunen följer samma trend som i länet och till 
stor del i hela landet, att det har påverkat olika branscher olika hårt. 

Antalet konkurser har vari i snitt 9 stycken per år under åren 2018–2019 och avser företag 
med få eller inga anställda. Det inte varit flera konkurser under pandemin och under de första 
sju månaderna 2021 har det inte varit någon konkurs. 

Andelen arbetslösa i Lindesbergs kommun 16–64 år var i juli månad 7,9 procent det är på 
samma nivå som i riket och lite lägre än i länet. 

Totala ungdomsarbetslösheten i Lindesbergs kommun (11,7 procent) är något högre jämfört 
med länet (11,3 procent). I juli månad var ungdomsarbetslösheten 0,6 procentenheter högre 
bland män än bland kvinnor.   
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Arbetslösheten för män är lägre i juli månad jämfört med ingången av 2021 och snittet under 
2020. För unga kvinnor är arbetslösheten högre i juli månad jämfört med ingången av 2021 
och snittet under 2020. 

 

Långtidsarbetslösheten där personer har varit arbetslösa mer än 24 månader är högre varje 
månad under 2021 jämfört med samma månad 2020. En ökning av långtidsarbetslöshet mer 
än 24 månader kan leda till en ökning av försörjningsstödet. 

 

Bostadsmarknad 

Mark  

Under 2021 har efterfrågan på småhustomter varit stor vid Vibyn i Frövi. Totalt är 16 stycken 
sålda under året och fem stycken tomter finns kvar i området. 

I Frövi är en detaljplan under behandling för planering av ett nytt industriområde. 
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Risker  

  

Risk Orsak Påverkan Hantering 

Omvärldsrisker    

Psykisk ohälsa 
Pandemin, arbetslöshet 
mm 

Familjer i behov av stöd, 
ökade kostnader 

Förebyggande arbete, 
samarbete med andra 
förvaltningar 

Ökad försörjningskvot 
Antalet medborgare i 
arbetsför ålder minskar 

Personalbrist Nya arbetssätt, ny teknik 

Verksamhetsrisker    

Personalbrist 
Sjukskrivningar, 
arbetsmiljö 

Hög arbetsbelastning för 
befintlig personal, höga 
kostnader för övertid 

Arbeta för att vara en 
attraktivarbetsgivare, 
hitta andra arbetssätt 

Kompetensbrist 
Svårt att få tag på rätt 
kompetens 

Svårare att uppnå bra 
kvalitet 

Antagen riktlinje för 
kompetensförsörjning 
implementeras i 
verksamheterna 

Grunduppdraget uppnås 
inte 

Stora effektiviseringar 
och kortsiktig planering 

Ambitionsnivån är för 
hög 

Viktigt med långsiktig 
planering, se helhet 

Finansiella risker    

Skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

Sjunkande antal invånare 
i arbetsför ålder 

Besparingar i 
verksamheterna 

Arbeta tillsammans för 
horisontella lösningar 

Riktade statsbidrag Tillfälliga 
Svårt att planera 
långsiktigt 

Prioritera vilka 
statsbidrag som ska 
aktiveras 

Ökade kostnader inom 
socialförvaltningen 

Psykisk ohälsa, fler äldre, 
ökad 
långtidsarbetslöshet 

Stora budgetavvikelser 

Nya arbetssätt, 
samarbeta med andra 
interna- och externa 
parter 

Behovet av investeringar är stort i hela koncernen och självfinansieringsgraden är låg sedan 
2017 för kommunkoncernen. Kommunens självfinansieringsgrad håller sig på en stabil nivå. 
Det finns omfattande investeringsbehov i form av bostäder och förvaltningslokaler som 
därmed ställer stora krav på samordning genom Linde Stadshus AB. Investeringsbehoven i 
kommunen är stora de närmaste åren särskilt inom Samhällsbyggnadsförbundets områden 
(Vatten, renhållning, gata, park idrott), för att klara av sina grunduppdrag och följa 
underhållsplaner. 
Kommunkoncernen låneskuld uppgår till ca 2,3 miljarder. 
Pensionsförpliktelser 
Pensionsförpliktelserna har inte försäkrats bort i Lindesbergs kommun. 
Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den s.k. blandmodellen där pensioner 
intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som 
redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 499,6 Mnkr per sista augusti 2021. 
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4.5 Händelser av väsentlig betydelse 

I detta avsnittet beskriv händelser som har inträffat under året och som är av väsentlig 
betydelse för den kommunkoncernens och kommunens resultat och ställning. 

Coronapandemin 

Den pågående pandemin med restriktioner, åtgärder och smittspridning har fortsatt påverkat 
samhället i många aspekter för personer inom våra verksamheter, medarbetare och 
medborgare. Påverkan på kommunens verksamheter har fortsatt och har haft effekter både 
på den verksamhet som bedrivs och kommunens ekonomi. 

Kommunen får kompensation i form av sjuklöneersättning till och med sista september 2021. 
Totalt har kommunen fått 6 Mnkr till och med sista augusti i sjuklöneersättning. 

Pandemin har även inneburit en kraftig utveckling av att använda digitala verktyg samt behov 
av att hitta nya arbetssätt och samverkansmöjligheter och kommer sannolikt att fortsätta. 

 Koncernen 

Linde Energi AB (LEAB-koncernen) har hittills klarat sig bra igenom Coronapandemin utan 
större ekonomiskt tapp. 

Fastigheter i Linde AB (FALAB-koncernen) Bolagen står inför kommande renoverings- och 
omstruktureringsprojekt vilka kräver planering på bred front. Kommunen med flera 
förvaltningar och systerbolag i koncernen såväl som hyresgäster och övrigt näringsliv är 
involverade. De två projekten är, som tidigare omnämnts, ”Framtidens Stadsdel i Lindesberg” 
samt den f.d. 7–9 skolan Stadsskogsskolan. 
De beställda detaljplanerna samt vår övriga planering av nya bostäder synkroniseras utan 
undantag till behovet som kommer från planeringen av ”Framtidens Stadsdel i Lindesberg”. 
Ett undantag finns dock när det gäller Frövi, där en eventuell näringslivsexpansion kommer 
att ställa krav på ett utökat bostadsutbud. En utmaning i Frövi är avsaknaden av färdigställda 
detaljplaner. 
Den nya 7–9 skolan, Lindbackaskolan, samt om- och tillbyggnaden av Brotorpsskolan har 
färdigställts och tagits i bruk. Projektet har utmärkts av bra samarbete mellan oss som 
fastighetsägare/byggherre, blivande lokalnyttjare samt alla inblandade 
entreprenörer/leverantörer. Detta har lett till en kvalitativt bra fastighet samtidigt som alla 
budgetramar har innehållits, omfattningen har till och med utökats inom ursprunglig ram. 

Besök Linde AB (BELAB) Bolagets verksamheter är beroende av besökare/åskådare. Samtliga 
publika verksamheter har haft stängt från 1 januari till 15 juli. Bolaget har följt 
folkhäslomyndighetens restriktioner vilket i hög utsträckning påverkat samtliga av bolagets 
verksamheter såväl ekonomiskt som personellt. 

Kommunen 

Vård och omsorg  

Året har fortsatt präglats av Pandemin. Förvaltningen huvudsakliga huvuduppgift har varit att 
leverera verksamheternas grunduppdrag samtidigt som att minska risken för smittspridning 
och skydda äldre och svårt sjuka som är i riskgrupp. I början av året påbörjades vaccinering 
av målgruppen samtidigt som omvårdnadspersonal fick möjlighet till vaccinering. 
Förvaltningen har fortlöpande följt folkhäslomyndighetens rekommendationer och vård- och 
omsorgspersonal har använt den skyddsutrustning som rekommenderats. 

  



§121/21 Delårsrapport 2021

  

Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-aug 26(50) 

Individ och familj 

Pandemin har till viss del bidragit till våld i hemmet, triggat igång missbruk och psykisk 
ohälsan har ökat. Dessa orosfaktorer kan riskera att verksamheten inte har tillräcklig 
kapacitet till att förebygga och utveckla egna resurser, verksamheten har flaggat för ökade 
orosanmälningar samt tvångslagsbeslut inom barn och vuxna. 

Utbildning 

Mer än ett år har gått sedan Covid-19 pandemin startade och det har inneburit många 
anpassade lösningar för verksamheter och medarbetare. För vuxenutbildningen har det 
exempelvis inneburit en anpassning mellan när-, fjärr- och distansundervisning. 

Måluppfyllelsen har förbättrats i grundskolan. Andelen elever som är behöriga till nationellt 
program har ökat. Likaså har andelen elever som är godkända i samtliga ämnen i årskurs 6 
förbättrats. 

Fortsatt arbete med att stärka högre närvaro genom "Närvarolyftet" i Lindesbergs kommun 
har under året prioriterats av samtliga skolområden. Ett systematiskt arbete med 
kvalitetssäkring av arbetet i den medicinska delen av elevhälsan har fortsatt vilket synliggörs 
i den årliga patientsäkerhetsberättelsen. 

Familjesamverkansteamet har kommit igång i norra länsdelen. Syftet med teamet är att kunna 
stödja familjer och verksamheter till att samverka i större grad vilket bidrar till ökad 
måluppfyllelse och förbättrad hälsa. Detta arbete fortsätter även under hösten 2021 och in i 
2022. 

Corona-pandemin har präglat verksamheten genom en ökad oro bland elever, 
vårdnadshavare och personal, vilket lett till olika stödinsatser samt "omfallsanalyser" på 
organisation-, grupp- och individnivå. 

  

4.6 Resultat och ekonomiskställning 

I detta avsnitt beskrivs en utvärdering av kommunens finansiella mål tillsammans med 
kommunens grunduppdrag. 

Periodens resultat för kommunkoncernens resultat för perioden är 77,7 Mnkr (2020, 58,2 
Mnkr), det är stadshuskoncernen som står för merparten av resultat. Stadshuskoncernens 
resultat är knappt 29 Mnkr bättre än budgeterat och prognosen för helåret är ett resultat på 
ca 49 Mnkr, vilket är drygt 22 Mnkr mer än budgeterat. 
Anledningen till detta är varaktigt högre intäkter samt lägre kostnader p.g.a. svårigheten att få 
underhållsarbetena utförda med anledning av att entreprenörerna har fyllda orderböcker 
samt problem med att nyanställa. 

Periodens resultat för kommunen uppgår till 24,6 Mnkr (2020, 55,9 Mnkr) och det är 16,1 
Mnkr bättre än budgeterat resultat. Helårsprognosen är 5,6 Mnkr och det är 2,9 Mnkr sämre 
än budgeterat resultat (8,5 Mnkr). Budgetavvikelsen beror främst på att nämndernas samlade 
prognos för resultat mot budget avviker med - 34,8 Mnkr. Prognoserna för helåret visar på att 
socialnämnden visar på ett underskott med 34,7 Mnkr, barn- och utbildningsnämnden - 17 
Mnkr, tillväxtnämnden -2,3 Mnkr och samhällsbyggnadsnämnden -0,9 Mnkr. 
Kommunstyrelsens prognos för helåret är ett överskott med 19,6 Mnkr. Det största 
överskottet beror på att planeringsreserven och hela budgeten för projektmedel inte har 
använts och inga beslut finns för dem, samt intäkter för såld mark. Mer detaljer för 
nämnderna finns i respektive nämnds delårsredovisning. 
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Finansens helårsprognos är ett överskott med 31,8 Mnkr. Det avser främst kostnader för 
avskrivningar som är lägre än budgeterat, lägre pensionskostnader och löneomkostnader. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni om en revidering av budgeten och tillförde i juni 
socialnämnden med 25 Mnkr, tillväxtnämnden 2 Mnkr och 6 Mnkr till kommunstyrelsen 
utifrån att skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning ökar med 33 Mnkr. 

 

Stadshuskoncernens resultat efter finansiellt netto per 2021-08-31 landar på ca 53 Mnkr 
vilket är knappt 29 Mnkr bättre än budgeterat. 
Prognosen för helåret är ett resultat på ca 49 Mnkr, vilket är drygt 22 Mnkr mer än 
budgeterat. Anledningen till detta är varaktigt högre intäkter samt lägre kostnader p.g.a. 
svårigheten att få underhållsarbetena utförda med anledning av att entreprenörerna har 
fyllda orderböcker samt problem med att nyanställa. 
Linde Energi AB (LEAB-koncernen) 
Bolagets ekonomiska ställning är fortsatt mycket stark med bra utveckling av verksamheten i 
enlighet med beslutade mål och nyckeltal samt förväntningar i ägardirektiv. 
Det ekonomiska resultatet efter finans överstiger motsvarande budget med drygt 6 Mnkr. Den 
positiva avvikelsen beror till största delen på ett högre elpris samt ökad elproduktion i 
bolagets vattenkraftstationer. Den positiva avvikelsen för enbart elproduktion uppgår till ca 5 
Mnkr. Förutsatt ett normalt driftläge under hösten förväntas prognos för helårsresultatet 
2021 bli 43 Mnkr. 
Fastigheter i Linde AB (FALAB-koncernen) Koncernens utfall per 31/8 är ca 22,8 Mnkr bättre 
än budget. 
Utfallet beror på två saker, ökade hyresintäkter samt lägre andel utfört underhållsarbete. När 
det gäller hyresintäkterna så kom dessa tidigare än budgeterat avseende Lindbackaskolan 
samt att bolaget jobbat hårt med att iordningställa tomma lägenheter i uthyrbart skick, vilket 
inte var budgeterat. 
Det andra är koncernens underhåll som inte kunnat hålla den takt bolaget önskat, bl.a. 
beroende på att entreprenörerna haft väldigt hög belastning samt svårt att nyanställa. 
Prognosen på helåret pekar på ett positivt resultat på 19,2 Mnkr vilket är en minskning 
gentemot utfallet per 31/8. Detta beror på att koncernen under sista tertialet får ytterligare 
avskrivningar i samband med färdigställandet av Lindbackaområdet samt div. andra mindre 
investeringar. 
Besök Linde AB (BELAB) 

På grund av Covid-19 når bolaget inte upp till de uppsatta delmålen. Utfall per 31 augusti är -7 
Mnkr mot budgeterat -6,8 Mnkr 
Bolaget har påverkats kraftigt av pandemin och hade fram till mitten av juli samtliga 
verksamheter stängda för allmänheten. Bolaget börjar se att verksamheterna återgår mer och 
mer till normal verksamhet efter öppningen i mitten av juli. 
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Personalen är åter i full tjänst men bolaget har under pandemin tappat en del personal till 
studier och nya jobb. Bolaget jobbar på att rekrytera och utbilda ny personal för att klara 
återgången till normal verksamhet. Den ekonomiska situationen är fortsatt tuff då bolagets 
intäkter är fortsatt låga trots öppningen. Arbetet med att hålla nere kostnaderna för att 
kompensera de tappade intäkterna pågår. 
 

Intäkt- och kostnadsanalys 

Verksamhetens intäkter för perioden 2021-08-31 är 27,5 Mnkr högre jämfört med samma 
period föregående år och det är en ökning med 14,3 %. En del av intäktsökningen avser en 
ökad intäkt med 6 Mnkr under bidrag från Försäkringskassan för all sjukfrånvaro som har 
varit i kommunen sedan januari månad. Denna ersättning är tillfällig utifrån pandemin och 
betalas ut t o m sista september, en annan del är tillfälliga statsbidrag. Intäkter för bygglov är 
ca 0,9 Mnkr högre per sista augusti jämfört med samma period föregående år. 

Intäktsutveckling, 
Mnkr 

2021-08-31 2020-08-31 Förändring Förändring i % 

Taxor och avgifter 50,6 43,8 6,8 15,5% 

Hyror 16,1 16,0 0,1 0,6% 

Bidrag 120,9 102,7 18,2 17,7% 

Övriga intäkter 31,6 29,2 2,4 8,2% 

Verksamhetens 
intäkter 

219,2 191,7 27,5 14,3% 

Verksamhetens kostnader har ökat med 0,8 procent eller 9,5 Mnkr jämfört med samma 
period föregående år. Den enskilt största kostnaden i kommunen är personalkostnader, den 
är ca 60 procent av den totala driftskostnaden. De högre kostnaderna för löner beror bla på 
att antalet anställda är 49 personer fler jämfört med årsskiftet samt ordinarie löneökningar. 

 Kostnadsutveckling, 
Mnkr 

2021-08-31 2020-08-31 Förändring Förändring i % 

Löner och sociala 
avgifter 

742,0 691,4 50,6 7,3% 

Pensionskostnader 72,1 62,4 9,7 15,5% 

Köp av 
huvudverksamhet 

161,9 153,5 8,4 5,4% 

Lokal- och markhyror 126,4 118,1 8,3 7,0% 

Lämnade bidrag 38,5 40,4 -1,9 -0,5% 

Övriga 
tjänster/kostnader 

67,3 63,9 3,4 5,3% 

Anläggnings- och 
underhållsmaterial 

6,7 9,2 -2,5 -27,0% 

Förbrukningsmaterial 
och inventarier 

31,4 30,6 0,8 2,6% 

Summa kostnader 1 246,3 1 169,5 9,5 0,8% 
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Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Till och med sista augusti har nettokostnaderna ökat med 0,8 procent medan skatter och 
generella statsbidrag har ökat med 2,4 procent jämfört med samma period föregående år.  En 
förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning på långsikt är att nettokostnaderna 
inte utvecklas mer än skatteintäkterna och de generella statsbidragen. När 
nettokostnadsutvecklingen är högre än skatteintäktsutvecklingen leder det till att ekonomin 
urholkas på längre tid. 

Investeringar 

År 2021 är det budgeterat 180 Mnkr, utfallet för alla investeringar år efter åtta månader 33,4 
Mnkr. Det motsvarar 18,5 procent.  Helårsprognosen är att 113 Mnkr kommer att förbrukas 
och det motsvarar 63 procent. 

Nämnd Avvikelse 210831 Förklaring 

Investeringar i gata, belysning, 
park och idrottsverksamheter 

10,0 Mnkr 

9,4 Mnkr avser Loppholmsbron 
som kommer att färdigställas 
under 2022, idrott har en 
avvikelse på helår med 0,5 Mnkr 
och det är för att möta upp 
kostnader i fritidsbyn i Lindesberg 
vid ny detaljplan 

Investeringar i vatten- och 
avloppsverksamhet 

28,0 Mnkr 

Rya vattenverk en avvikelse med 
15 Mnkr då det inte hinner klart 
under 2021, 3,9 Mnkr avser 
Torphyttan då det är överklagat, 
Loppholmen blir en avvikelse med 
2,1 Mnkr då bidrag är beviljat från 
Länsstyrelsen. 

Investeringar 
infrastrukturverksamhet 

0,7 Mnkr 

Gång- och cykelvägar enligt plan 
kommer att förbrukas under 2022 
då intäkter är beviljade från 
Trafikverket. 

Investeringar exploatering 28,4 Mnkr 

14,9 Mnkr avser Frövi 
industriområde som kommer att 
påbörjas 2022, Nytt villaområde är 
överklagat 10 Mnkr, 
Exploateringsfastigheter där finns 
inga aktuella projekt pågång 3,5 
Mnkr 

  

De största budgeterade investeringsprojekt under 2021 är nytt villaområde Lindesberg, 
Exploateringsmark Frövi, renovering av broar (Loppholmsbron), Rya vattenverk och ledning 
Lindesberg-Nora. 

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

 Markreserv och exploatering: 65 år 
 Fastigheter för affärsverksamhet (vatten och renhållning):30 år 
 Publika fastigheter (gator och vägar): 25 år 
 Övriga fastigheter: 5 år 
 Maskiner, fordon och inventarier: 8 år 
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Rörelsekapital och likvida medel 

Kassalikviditeten beskriver kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. Det kan visas som 
omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder. Om måttet är 100 procent innebär det 
att omsättningstillgångarna är lika stora som de kortfristiga skulderna. Är det lägre än 100 
procent desto större risk att det kan uppstå likviditetsbrist. Kassalikviditeten är högre per 
sista augusti 2021 än årsskiftet och lite lägre jämfört med delåret 2020. Trenden de senaste 
åren har varit att kassalikviditeten har minskat till årsbokslutet men har legat över 100 %, 
vilket är positivt för kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. 

 

Kommunens likvida medel var 259,2 Mnkr per sista augusti det är en minskning med 59 Mnkr 
sedan årsskiftet. Endast 33,4 Mnkr har förbrukats av den totala investeringsbudgeten som är 
på 180,0 Mnkr. Kommer alla projekt att slutföras under hösten så kommer det att påverka 
likviditeten till årsskiftet. 
Kommunkoncernens likvida medel var 489,9 Mnkr per sista augusti 2021, det är en 
minskning sedan årsskiftet med 67,1 Mnkr. 

 

Låneskuld och borgensåtaganden 

Kommunkoncernens låneskuld har ökat med 39,9 Mnkr under de åtta första månaderna 2021. 
Det är de kommunala bolagens lån som ökar, kommunens lån är på samma nivå som 2020. 
Den låneskuld som finns i kommunen med 13 Mnkr avser finansiell leasing av kommunens 
bilar samt anläggningsavgifter som redovisas som förutbetald intäkt och ska intäktföras 
under nyttjandeperioden för Va-anläggningen i Frövi (Vibyn). 
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Kommunens samlade borgensåtaganden uppgår till 2 336,6 Mnkr, 

Av beloppet avser 2 197,3 Mnkr åtaganden mot kommunens egna bolag 126,2 Mnkr mot 
Kooperativa hyresrättsföreningen Tallen, 7,4 Mnkr mot Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen och 5,6 Mnkr mot andra föreningar. 

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

4.7 Balanskravsresultat 

 
Balanskravet är ett lagstadgat krav på att kommunens resultat ska vara minst ett nollresultat. 
Detta innebär att kommunens intäkter ska överstiga kommunens kostnader. Eventuellt 
negativt resultat måste regleras inom tre år. 

Kommunen har uppfyllt balanskravet varje år sedan lagen infördes 2000 och har därför inte 
något balanskravsunderskott. Årets balanskravsresultat är positivt efter åtta månader och 
uppgår till 19,6 Mnkr, därmed lever kommunen upp till balanskravsresultatet.  Enligt det 
prognostiserade resultatet för 2021, då kommer kommunen klara balanskravet men då får 
inte nämndernas underskott öka mera eller andra kostnader öka för mycket. En annan del 
som har betydelse är vad skatteprognosen slutligen hamnar på. 

 

Balanskravsutredning 2021-08-31 2021-12-31 

Årets resultat enligt resultat 
enligt resultaträkningen 

24,6 5,6 

Avgår   

Realisationsvinst vid försäljning av 
bilar 

-1,2 -1,2 

Realisationsvinst vid försäljning av 
mark 

-3,8 -4,4 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

19,6 0,0 
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4.8 Väsentliga personalförhållanden 

Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att kontinuerligt arbeta med flera olika inriktningar 
samtidigt. Kompetensförsörjning både på kort och lång sikt, aktivt arbete med 
arbetsmiljöfrågor, lönebildning och delaktighet genom samverkan är bara några viktiga 
grundpelare. Under året har stort fokus legat på att säkerställa en god verksamhet i en 
utmanande tid utifrån pandemin. Även om pandemin varit i fokus så har arbetet med att öka 
andelen heltider fortsatt. Viktigt inte bara för kommunens som arbetsgivare utan även utifrån 
att det är en jämställdhetsfråga i samhället. 

Medarbetare i Lindesbergs kommun 

Medarbetare i Lindesbergs kommun 

Personalen i siffror 2021-08-31 2020-08-31 Förändring 

Antal anställda 1904 1855 49 

- varav kvinnor 1508 1475 33 

- varav män 396 380 16 

Antalet tillsvidareanställda har ökat. Till stor del förklaras ökningen av konvertering, det vill 
säga när medarbetare med tidsbegränsad anställning arbetat tillräckligt länge för att 
anställningen övergår i tillsvidareanställning. 

Hälsa och arbetsmiljö 

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

Sjukfrånvaro i procent av total ordinarie arbetstid 

Sjukfrånvaro i förhållande till total 
ordinarie arbetstid % 

2021-08-31 2020-08-31 Förändring 

Totalt för alla arbetstagare 6,16 6,34 -0,18 

- varav kvinnor 6,68 6,90 -0,22 

- varav män 4,44 4,45 -0,01 

Personer upp till 29 år 5,62 4,99 0,63 

- varav kvinnor 6,55 5,52 1,03 

- varav män 3,61 3,82 -0,21 

Personer mellan 30–49 år 5,77 5,82 -0,05 

-varav kvinnor 6,12 6,38 -0,26 

- varav män 4,56 3,92 0,64 

50 år och äldre 6,79 7,25 -0,46 

- varav kvinnor 7,28 7,77 -0,49 
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Sjukfrånvaro i förhållande till total 
ordinarie arbetstid % 

2021-08-31 2020-08-31 Förändring 

- varav män 4,85 5,10 -0,25 

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

42,79 36,66 6,13 

- varav kvinnor 42,33 36,55 5,78 

- varav män 45,39 37,27 8,12 

Under 2021 har sjuktalen minskat något. Siffran är fortfarande högre än vad kommunen som 
arbetsgivare tidigare år haft men kopplingen till pandemin finns. Att stanna hemma vid 
symptom gäller fortfarande i september och medarbetare inom våra verksamheter har under 
hela pandemin förhållit sig till folkhälsomyndighetens rekommendationer. Året har hittills 
visat att förhållandet lång och kort sjukskrivning ändrat karaktär till att det nu är knappt 
hälften av frånvaron som är 60 dagar eller mer. En fördelning som kommunen hade innan 
pandemin utbröt. Att kvarhålla rutiner och arbetssätt för att tillse arbetsförmåga vid längre 
sjukfrånvaro har varit viktigt även om det varit en pandemi. 

Sjukfrånvaro i förhållande total ordinarie arbetstid, % 

Sjukfrånvaro i förhållande total ordinarie 
arbetstid, % 

Sjukfrånvaro 
Varav 

långtidssjukfrånvaro 

Barn- och utbildningsförvaltningen 5,47 42,05 

Kommunstyrelseförvaltningen 5,32 54,77 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 3,91 56,33 

Socialförvaltningen 7,12 39,63 

Tillväxtförvaltningen 6,01 59,19 

Totalt 6,16 42,79 

Flera förvaltningar har sänkt sina sjuktal och det är den korta sjukfrånvaron som sänkts och 
därmed blir fördelningen lång sjukfrånvaro högre. Det finns dock en tendens i verksamheter 
att pandemin påverkat hälsan i form av stress och hög arbetsbelastning vilket kan öka den 
längre sjukfrånvaron. 

Under augusti och september har arbetsmiljöverket gjort inspektion gällande årlig 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljning av tillbud och arbetsskador 
samt rutiner för årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete kommer nu att 
tydliggöras inom organisationen för att bli ännu bättre på uppföljning tillsammans med 
skyddsombud, kan ge ett ännu bättre arbetsmiljöarbete i alla verksamheter. 
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5 Ekonomiska rapporter 

5.1 Resultaträkning 

Mnkr Not 
Utfall per 

210831 
kommunen 

Utfall per 
200831 

kommunen 

Helårs-
prognos 

kommunen 

Budget 
2021 

kommunen 

Bokslut 
2020 

kommunen 

Utfall per 
210831 

koncernen 

Utfall per 
200831 

koncernen 

Helårs-
prognos 

koncernen 

Verksamhetens 
intäkter 3 

219,2 191,7 324,1 367,8 330,3 433,4 390,3 643,4 

Verksamhetens 
kostnader 4 

-1 246,3 -1 173,2 -1 894,9 -1 931,3 -1 805,9 -1 316,4 -1 245,6 -2 028,4 

Avskrivningar  -12,1 -11,7 -22,3 -23,2 -22,2 -78,0 -109,5 125,3 

Jämförelse-
störande post  

       4,6 

Verksamhete
ns 
nettokostnad
er  

-1 039,2 -993,2 -1 593,1 -1 586,7 -1 497,8 -961,0 -964,8 -1 505,7 

          

Skatteintäkter 5 742,6 727,6 1 110,1 1 106,8 1 085,5 742,6 727,6 1 110,1 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 6 

319,4 309,2 486,6 486,3 465,9 319,4 309,2 486,6 

Verksam-
hetens 
resultat  

22,8 43,6 3,6 6,5 53,6 101,0 72,0 91,0 

Finansiella 
intäkter 7 

3,7 12,9 5,5 5,5 14,5 3,9 13,1 5,5 

Finansiella 
kostnader 8 

-1,9 -0,6 -3,5 -3,5 -1,1 -27,2 -26,9 -41,4 

Resultat efter 
finansiella 
poster  

             24,6            55,9                5,6              8,5             66,9           77,7             58,2            55,1 

Extra ordinära 
poster  

        

Årets resultat 9 24,6 55,9 5,6 8,5 66,9 77,7 58,2 55,1 
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5.2 Balansräkning 

Mnkr Not 
Kommunen  

2021-08-31 

Kommunen  

2020-12-31 

Koncernen  

2021-08-31 

Koncernen  

2020-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella 
anläggningstillgångar 

   4,0 4,5 

Materiella 
anläggningstillgångar 

     

Mark, byggnader, tekniska 
anläggningar 

10 375,8 351,1 2 154,9 2 150,2 

Maskiner och inventarier 10 37,9 41,3 416,7 481,6 

Övriga materiella 
anläggningstillgångar 

   501,0 335,2 

Finansiella 
anläggningstillgångar 

11 409,4 409,5 16,2 16,4 

Summa 
anläggningstillgångar 

 823,1 801,9 3 092,8 2 987,9 

Bidrag till statlig 
infrastruktur 

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

Omsättningstillgångar      

Förråd, exploatering 12 0,7 0,7 8,2 7,9 

Fordringar 13 138,9 126,1 202,1 196,4 

Kassa och bank 14 259,1 318,2 489,9 557,0 

Summa 
omsättningstillgångar 

 398,7 445,0 700,2 761,3 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 221,8 1 246,9 3 793,0 3 749,2 

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR & 
SKULDER 

     

Eget kapital      

Ingående eget kapital 15 792,5 725,6 901,7 855,3 

Årets resultat 15 24,6 66,9 77,7 56,4 

Omstrukturering bolagen    -7,9 -10,0 

Summa eget kapital  817,1 792,5 971,5 901,7 

Avsättningar      

Avsättning till pensioner 
och liknande förpliktelser 

16 130,9 120,2 130,9 120,2 

Andra avsättningar 17 13,8 13,6 79,0 78,8 

Summa avsättningar  144,7 133,8 209,9 199,0 

Skulder      

Långfristiga skulder 18 13,0 13,0 2 250,3 2 210,4 

Kortfristiga skulder 17 247,1 307,6 361,3 438,1 

Summa skulder  260,1 320,6 2 611,6 2 648,5 

SUMMA EGET KAPITAL 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 1 221,8 1 246,9 3 793,0 3 749,2 

Panter och 
ansvarsförbindelser 

     

Pensionsförpliktelser 
inklusive löneskatt 

20 499,6 500,4 499,6 500,4 

Borgensåtagande 21 2 336,6 2 336,6 139,3 139,3 

Operationell leasing      

Lös egendom   11,9   

Hyra fastighet   2 070,0   
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5.3 Noter 

Redovisningsprinciperna är oförändrade  

Not 1 Redovisningsprinciper 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar är i balansräkningen upptagna till anskaffningsvärde efter avdrag för 
linjär avskrivning. SKR:s avskrivningstider är utgångspunkt för kommunens 
avskrivningstider. Internräntan har beräknats med 1,25 procent. 
 

Komponentavskrivning 

Lindesbergs kommun tillämpar komponentavskrivning i redovisning, på nya investeringar. 
Investeringar har komponentuppdelats enligt framtagen mall. 
 

Avsättning pensioner 

Avsättningen är redovisad enligt KPA:s beräkning och innehåller intjänad del som överstiger 
7,5 basbelopp. Den individuella delen inkl. löneskatt är bokförd som kort skuld. Löneskatten 
betalas fortlöpande. 
Under ansvarsförbindelser finns de pensionsförpliktelser som har tjänats in av arbetstagare 
och pensionstagare före 1998. Dessa räknas årligen upp enligt fastställt index och reduceras 
med årets utbetalningar till pensionstagarna enligt KPA:s beräkningar. 
 

Interna kostnader och intäkter 

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

Semesterlöneskuld 

De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar och okompenserad 
övertid ingår i korta skulder på balansräkningen. 

Ferie- och uppehållslön 

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

Investeringar 

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

 
Leasing 

Leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal när ekonomiska fördelar och 
nackdelar överförs från leasegivaren till leasetagaren vid ägarbyte. Äganderätten övergår 
slutligen till leasetagaren. I enlighet med Rådet för kommunal redovisning rekommendation 
nr 13.2 redovisas finansiellt leasade objekt som anläggningstillgångar och skulder i 
balansräkningen och avser i Lindesbergs kommun endast fordon. Övriga leasingavtal, även 
hyra av fastigheter, klassas som operationella leasingavtal, oavsett värdet på avtalet. 
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Datorer och skrivare/kopiatorer 

Lindesbergs kommun har övergått till köp av datorer och skrivare. Internleasing sker genom 
IT-enheten enligt en framtagen tjänstekatalog. 
 

Vatten/Renhållning 

Vatten/Renhållning är egna balansräkningsenheter. Driftresultatet överförs till ett konto på 
balansräkningen ”avsättning” till VA-respektive renhållningskollektivet. I delårsbokslutet har 
kommunen en fordran på renhållningskollektivet och en skuld till VA-kollektivet. 
 

Koncernen 

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i 
kommunalt bolag eliminerats. Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner. Alla 
transaktioner av väsentlig karaktär inom koncernen har eliminerats för att ge en rättvisande 
bild av koncernens totala ekonomi. Det sammanställda delårsbokslutet 2021 innefattar inte 
Samhällsbyggnadsförbundet eller Nerikes Brandkår. Enligt Rådet för kommunal redovisning 
rekommendation R16 om sammanställda räkenskaper ska företag med särskild ekonomisk 
betydelse för kommunens verksamhet ingå i det sammanställda bokslutet. 
Samhällsbyggnadsförbundet har inte upprättat en specifik balans- och resultaträkning för 
Lindesbergs kommun. Medlemsbidragen redovisas som tidigare i driftredovisningen för 
respektive verksamhet som bedrivs i förbunden. 
 

Exploateringsredovisning 

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

 
Ersättning för ökade sjuklöner och merkostnader på grund av Covid19 

Den ersättningen för ökade sjuklönekostnader som betalats ut via Skatteverket har kommit 
med en månads eftersläpning. 
 
Antagen budget 

Antagen budget av kommunfullmäktige hart korrigerats med nya löner enligt lönerevisionen 
2021. Detta har gjorts efter att avtalen har varit klara. Förvaltningarna har kompenserats med 
utfallet av lönerevisionen. 
Budgeten har också korrigerats med nya avskrivningar, förvaltningarna har kompenserats 
med ökade avskrivningar på grund av aktiverade investeringar. Kommunstyrelsen förfogar 
över projektmedel, 5 mnkr. Beslut har tagits om projekt med 3,5 Mnkr till och med 31 augusti 
2021.   Medel har omdisponerats till tillväxtförvaltningen (2 Mnkr) och barn- och 
utbildningsförvaltningen (1,5 Mnkr) 

Kommunstyrelsen har en planeringsreserv, 11 Mnkr. Inga beslut har skett till och med 31 
augusti om att fördela om dem. 
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Driftredovisningen 
Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 40,15 % som inkluderar sociala 
avgifter och pensionskostnader. 
Gemensam central administration som ekonomi, personal, kansli, stab och IT fördelas inte ut 
på de olika verksamheterna. 
 
Skolmiljarden 

Skolmiljarden har utbetalats tre gånger under perioden januari tom augusti. Totalt 2 776 tkr. 
Skolmiljarden skall betraktas som ett generellt statsbidrag och därför skall ramarna utökas 
enligt ett kommande KF-beslut. Bokföringen kommer att korrigeras till årsbokslut 2021. 

  

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Avsättning till pensioner är enligt KPA:s beräkning i augusti 2021 både för anställda och 
förtroendevalda. 
Miljöfonden avser att återställa avfallsdeponin vid Södra Måle enligt 
deponeringsförordningen och Naturvårdsverkets krav. Förväntad årliga kostnader till 2027 
enligt upprättad plan av Samhällsbyggnadsförbundet. Stor osäkerhet om beloppet kommer att 
täcka samtliga kostnader.  

Noter 2021-08-31 2020 

Not 3 Verksamhetens intäkter   

Intäkter enligt driftredovisning 277,0 417,7 

- avgår interna intäkter 57,8 -87,4 

   

Summa verksamhetens intäkter 219,2 330,3 

   

Not 4 Verksamhetens kostnader   

Kostnader enligt driftredovisning 1 319,1 1 920,2 

- avgår interna kostnader -57,8 -87,4 

- avgår kapitalkostnader -15,0 -26,8 

Summa verksamhetens kostnader 1 246,3 1 805,9 

Not 5 Skatteintäkter   

Preliminära skatteintäkter 725,1 1 106,4 

Preliminär slutavräkning 2020/2021 11,9 -16,9 

Slutavräkning 2019/2020 korrigering 4,6 -5,8 

Mellankommunal utjämning 1,0 1,7 

Summa skatteintäkter   

Summa skatteintäkter 742,6 1 085,5 
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Noter 2021-08-31 2020 

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning 

Inkomstutjämning 187,0 256,9 

Kostnadsutjämning 23,2 30,9 

Utjämning LSS 28,7 45,9 

Regleringsbidrag/avgift 46,9 24,2 

Fastighetsavgifter 33,6 52,6 

Ökat flyktingmottagande 0,0 11,1 

Extra statsbidrag 2020 0,0 55,4 

Summa generella statsbidrag och utjämning 319,4 465,9 

 

Not 7 Finansiella intäkter 

  

Ränteintäkter m.m. 2,1 2,2 

Administrationsavgift borgensåtagande 1,6 2,2 

Utdelning Linde Stadshus AB  10,0 

Summa finansiella intäkter 3,7 14,4 

   

Not 8 Finansiella kostnader   

Övriga finansiella kostnader 1,9 1,1 

Summa finansiella kostnader 1,9 1,1 

   

Not 9 Årets resultat   

Årets resultat Lindesbergs kommun 24,6 66,9 

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

-varav resultat balansenhet renhållning 2,3 6,1 

-avgår realisationsvinst mark -3,8 -2,1 

-avgår realisationsvinst bilar -1,2 -0,8 

Justerat resultat 19,6 64,0 

   

Not 10 Materiella anläggningstillgångar   

Markreserv   

Anskaffningsvärde 33,7 32,2 

Årets nyanskaffning  1,6 

Ackumulerad värdeminskning -6,2 -5,8 

Årets avskrivningar -0,3 -0,4 

Utgående bokfört värde 27,2 27,5 
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Noter 2021-08-31 2020 

 

Fastigheter för affärsverksamhet 

Anskaffningsvärde 325,5 299,6 

Årets nyanskaffning  25,9 

Ackumulerad värdeminskning -161,6 -156,6 

Årets avskrivningar -4,0 -5,0 

Utgående bokfört värde 159,9 163,9 

   

Publika fastigheter   

Anskaffningsvärde 334,9 318,0 

Årets nyanskaffning  16,9 

Ackumulerad värdeminskning -175,9 169,9 

Årets avskrivningar -4,4 -6,0 

Utgående bokfört värde 154,6 159,0 

   

Övriga fastigheter   

Anskaffningsvärde 14,4 14,4 

Årets nyanskaffning   

Ackumulerad värdeminskning -13,8 -13,6 

Årets avskrivningar  -0,2 

Utgående bokfört värde 0,6 0,6 

   

Pågående investeringar, fastigheter och 
anläggningar 

33,4  

   

Summa mark och fastigheter 375,8 351,1 

   

Maskiner, fordon och inventarier   

Anskaffningsvärde 256,0 242,1 

Årets nyanskaffning  14,0 

Årets ökning av finansiell leasing   

Ackumulerad värdeminskning -214,7 -203,4 

Årets avskrivningar -3,5 -10,4 

Årets avskrivningar finansiell leasing   

Pågående investeringar   

Nedskrivningar  -1,0 

Utgående bokfört värde 37,8 41,3 

   

Summa materiella anläggningstillgångar 413,6 392,4 
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Noter 2021-08-31 2020 

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar   

Långfristiga fordringar   

Förlagslån  0,0 

Revers Löa m.fl. 1,1 1,2 

Summa långfristiga fordringar 1,1 1,2 

   

Aktier, andelar och bostadsrätter   

Andelar 375,2 375,2 

Linde Stadshus AB 30,1 30,1 

Ägartillskott Linde Stadshus AB 3,0 3,0 

Summa aktier och andelar 408,3 408,3 

   

Summa finansiella tillgångar 409,4 409,5 

   

Not 12 Förråd, exploateringsmark   

Tomter Vibyn 0,7 0,8 

Avgår kostnader tomt  -0,1 

Summa förråd, exploateringsmark 0,7 0,7 

   

Not 13 Fordringar   

Skatteavräkning 16,6  

Kundfordringar 9,8 16,2 

Upplupna intäkter 0,4 4,9 

Momsfordran 17,7 21,0 

Fastighetsavgift 38,3 38,3 

Ankomstregistrerade fakturor 14,5 23,8 

Förutbetalda kostnader 41,6 21,9 

Övriga fordringar   

Summa kortfristiga fordringar 138,9 126,1 

   

Not 14 Kassa, bank m.m.   

Bank 476,8 544,4 

-varav Besök Linde AB 3,5 4,4 

- varav Linde Energi AB -113,1 -95,1 

- varav Lindesbergs bostäder AB -43,1 -47,2 

- varav Fastigheter i Linde AB -69,4 -91,6 

- varav Linde Stadshus AB 4,5 3,2 

Bolagens likvida medel -217,6 -226,3 

Summa likvida medel 259,2 318,2 
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Noter 2021-08-31 2020 

   

Not 15 Eget kapital   

Ingående eget kapital 792,5 725,6 

Årets resultat 24,6 66,9 

Utgående eget kapital 817,1 792,5 

   

Not 16 Avsättning till pensioner inklusive 
löneskatt 

  

Avsättning pensioner anställda 126,6 114,3 

Avsättning pensioner förtroendevalda 4,3 5,9 

Summa pensionsavsättningar 130,9 120,2 

   

Not 17 Andra avsättningar   

Miljöfond 10,7 11,2 

Renhållningskollektivet 0,0 0,0 

Vattenkollektivet 3,1 2,4 

Summa andra avsättningar 13,8 13,6 

Summa avsättningar 144,7 133,8 

Not 18 Långfristiga skulder   

Finansiell leasing 12,7 12,7 

Skuld för anläggningsavgifter 0,3 0,3 

Summa långfristiga skulder 13,0 13,0 

   

Not 19 Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 33,7 90,2 

Personalens skatter och avgifter 41,2 41,0 

- varav källskatt 18,4 18,7 

- varav skatteskuld 1,7 0,0 

- varav arbetsgivaravgift 21,2 22,3 

Förutbetalda intäkter 16,9 32,8 

- varav kommunalskatt 16,9 32,8 

Upplupna kostnader 88,9 107,0 

- varav upplupna 0,2 9,9 

- varav pensionskostnad individuell del 25,3 32,1 

- varav löneskatt pensionskostnad individuell del 6,1 7,8 

- varav semesterlöneskuld 39,9 39,8 

- varav ferielöneskuld 17,3 17,3 

Övriga kortfristiga skulder 49,8 25,9 

Interimsskulder 16,6 10,7 

Summa kortfristiga skulder 247,0 307,6 
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Noter 2021-08-31 2020 

Not 20 Pensionsförpliktelser   

Pensionsförpliktelser intjänade tom 1997 402,1 402,7 

Löneskatt 97,5 97,7 

Summa pensionsförpliktelser 499,6 500,4 

Not 21 Borgensåtagande kommunägda bolag   

Lindesbergs bostäder AB 570,3 570,3 

Linde Energi AB 75,0 75,0 

Fastigheter i Linde AB 1 461,5 1 461,5 

Linde Stadshus AB 90,5 90,5 

Summa kommunägda företag 2 197,3 2 197,3 

Not 22 Borgensåtagande övriga   

Kooperativa hyresrättsföreningen Tallen 126,2 126,2 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 7,5 7,5 

Föreningar 5,6 5,6 

Summa borgensåtagande övriga 139,3 139,3 

Not 23 Förlustansvar egna hem   

Förlustansvar egna hem   

Summa förlustansvar egnahem   

Summa borgensåtagande 2 336,6 2 336,6 
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5.4 Driftredovisning per nämnd 

Nämnd Kostnad Intäkt Netto 
Netto-

budget 
210831 

Avvikelse 
210831 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Revision 0,2 0,0 0,2 0,6 0,4 0,9 0,9 0,0 

Kommunstyrelse 176,7 70,1 106,6 126,5 19,8 170,1 190,2 20,1 

- varav 
Kommunstyrelseförvalt
ningen 

103,5 51,1 52,4 71,8 19,4 88,3 107,9 19,6 

- varav 
Vatten/Renhållning 

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

- varav 
Överförmyndarverksam
het 

1,7 0,0 1,7 2,3 0,6 3,0 3,5 0,5 

- varav 
Samhällsbyggnadsförbu
ndet Bergslagen 

45,4 12,9 32,5 32,3 -0,2 48,6 48,6 0,0 

- varav Räddningstjänst 20,7 0,7 20,0 20,1 0,1 30,2 30,2 0,0 

Tillväxtnämnden 75,7 19,7 56,0 54,8 -1,2 83,4 81,1 -2,3 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

524,5 83,0 441,5 429,2 -12,3 665,6 648,6 -17,0 

Socialnämnd 484,9 81,0 403,9 379,8 -24,1 604,7 570,0 -34,7 

Samhällsbyggnadsnämn
d Bergslagen 

34,2 23,2 11,0 10,2 -0,8 15,9 15,0 -0,9 

Summa nämnder 1 296,3 277,1 1 019,2 1 001,2 -18,0 1 540,8 1 506,0 -34,7 

Finansförvaltning 240,1 1 283,9 -1 043,8 -1 008,3 35,4 -1 546,3 -1 514,5 31,8 

Totalt 1 536,4 1 561,0 24,6 7,1 17,4 5,6 8,5 -2,9 

5.5  Investeringsredovisning 

Nämnd/förvaltning Utgifter Inkomster 
Netto-

investering 
Prognos 

helår 
Budget helår Avvikelse 

Kommunstyrelsen 9,5 0,2 9,5 30,1 69,2 39,1 

- varav 
Kommunstyrelseförvaltningen 

6,5 0,2 6,5 13,7 42,8 29,1 

- varav 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

3,0 0,0 3,0 16,4 26,4 10,0 

Tillväxtnämnden 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 

Barn- och utbildningsnämnd 9,8 0,0 9,8 36,1 36,1 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

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

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

Vatten/renhållning 13,2 0,0 13,2 42,4 70,4 28,0 

Totalt kommunen 33,6 0,2 33,4 112,8 180,0 67,2 
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6 Bilaga indikatorer 

Kvalitetsindikator  Analys 

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

 

 

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

 

 

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

 

Medarbetarenkäten 
genomförs under hösten. 

Sjukfrånvaro hos 
medarbetare 
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Kvalitetsindikator  Analys 

Soliditeten ska vara 
oförändrad eller öka 
jämfört med föregående år 

 

 

Befolkning Lindesbergs 
kommun 

 

 

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

 

 

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

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

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

 

 

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

 

 

Utbetalning av 
försörjningsstöd exklusive 
intäkter 

 

 

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

 

 

Nämndernas 
effektiviseringar ska 
beslutas och genomföras 
under planperioden 

Följs upp på helåret  
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Kvalitetsindikator  Analys 

Vuxna biståndstagare med 
långvarigt ekonomiskt 
bistånd andel % av 
befolkningen 

 

Avser andelen vuxna 
personer som har haft 
bistånd 10–12 månader 
under året. Lindesbergs 
kommun har en högre andel 
jämfört med liknande 
kommuner avseende 
integration, socioekonomi 
och lågpendlingskommuner 
nära större stad. 

  

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

 

 

Företagsklimat enligt öppna 
jämförelser (Insikt), totalt 

 

 

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

 

Av Örebro läns kommuner 
så har Lindesbergs kommun 
den tredje största andelen 
av barn (0–19 år) som lever 
i ekonomiskt utsatta hushåll 
år 2019. I Lindesbergs 
kommun så lever 20,3 
procent av barn födda i 
Sverige i hem med låg 
ekonomisk standard och 
70,4 procent av de barn som 
är utrikesfödda. 

  

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

Inga tillgängliga data Följs upp på helåret 
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Kvalitetsindikator  Analys 

Vuxna biståndstagare med 
långvarigt stöd, andelen (%) 
av befolkningen 

 

Jämför vi oss med 
kommuner utifrån samma 
socioekonomiska läge så är 
Lindesbergs andel lägre 
from år 2020, för att ha 
legat högre sedan 
2016.Jämfört med liknande 
kommuner utifrån 
integration så har 
Lindesbergs kommun har 
en liten högre andel. 
Liknande kommuner har 
haft en ökning det senaste 
året medan Lindesbergs 
andel är lägre 2020 jämfört 
med 2019. 

  

Ej återaktualiserade vuxna 
personer med 
försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd, 
(andel) % 

 

Andelen försörjningstagare 
som ej återaktualiserat ett 
år efter avslutat 
försörjningsstöd är på 
samma nivå som liknande 
kommuner 
socioekonomiskt och 
integration. Lindesbergs 
kommun har en lägre andel 
som återkommer inom ett 
år än 
lågpendlingskommuner 
nära större stad. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §139/21   Dnr: KS 2021/223 

 

Delårsrapport 2021 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 
 Godkänna delårsrapporten. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens årshjul upprättas delårsrapporten per sista 
augusti.  

Delårsrapporten redovisar ett resultat på 24,6 Mnkr, vilket är en 
försämring med 31,3 Mnkr jämfört med samma period 2020. 
Resultatförsämringen förklaras främst med att staten under 
2020 tillfört kommunen extra statsbidrag av engångskaraktär 
för att säkerställa välfärdens uppdrag inom skola, vård och 
omsorg och kompensationer av förlorade skatteintäkter med 
anledning av pandemi.  

Helårsprognosen visar ett resultat på 5,6 Mnkr och är 2,9 Mnkr 
sämre än budget. Vad gäller nämnder och styrelse redovisas 
underskott mot budget med totalt 34,7 Mnkr. Samtliga av 
kommunens nämnder prognosticerar underskott. 
Socialnämnden underskott på 34,7 Mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden med 17 Mnkr, tillväxtutskottet med 2,3 
Mnkr samt Bergslagens miljö- och byggnämnd med 0,9 Mnkr. 
Kommunstyrelsens prognos är däremot positiv och uppgår till 
20,1 Mnkr. 

Investeringarna under perioden uppgår till 33,4 Mnkr att 
jämföra med budgeterade 180 Mnkr. Prognosen är att112,8 
Mnkr kommer att förbrukas under 2021. För vidare information 
om orsakerna till avvikelser för såväl drift- som 
investeringsbudgeten hänvisar vi till delårsrapporten. 

De finansiella målen är uppfyllda per 2021-08-31. 

Den gemensamma kommunala verksamheten, d v s 
kommunkoncernens resultat per 2021-08-21 uppgår till 77,7 
Mnkr att jämföra med 58,2 Mnkr föregående år. 
Helårsprognosen beräknas till 55,1 Mnkr. 

Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning och per sista augusti blev 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

det 2,4 procent. Soliditeten ska vara oförändrad eller öka, under 
2021 så har soliditeten ökat från 23,42 procent till 25,98 
procent. Grunduppdragen uppnås till stora delar tillsammans 
med kvalitetsfaktorerna som finns under kommunfullmäktige. 
Den kvalitetsfaktorer som inte uppnås och det är friska 
medarbetare. Sjukfrånvaron är fortsatt hög men den är på väg 
nedåt. Att den är högre beror på att pandemin fortsatt pågår och 
uppmaningen är att man är hemma vid symtom. 

De finansiella målen är uppnådda för kommunen per sista 
augusti vilket är en viktig del för att uppnå god ekonomisk 
hushållning, tillsammans med utvecklingsmålet långsiktig 
ekonomisk planering så bedöms kvalitén var på väg att uppnås. 
Den samlade bedömningen från nämnderna gällande uppfyllelse 
av sina mål och grunduppdrag så är även de uppfyllda och 
därmed är god ekonomisk hushållning uppfyllt. 

När en samlad bedömning sker av de finansiella målen, 
grunduppdragen och kvalitetsfaktorerna för hela kommunen så 
är god ekonomisk hushållning uppfylld. Det finns dock en viss 
oro om helårsprognosen verkställs att kommunen kommer att 
ha svårt att uppnå god ekonomisk hushållning och balanskravet 
.Faktorer som kan påverka är hur stora intäkterna blir 
resterande del av året för såld mark, hur kostnadsutvecklingen 
blir särskilt för socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden, hur kommer pandemin att utvecklas 
under hösten, vilka ambitionsnivåer och vilken kvalitet ska vi ha 
i kommunen i våra verksamheter utifrån kommande 
effektiviseringar framåt. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

 Godkänna delårsrapporten 

 
 
 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 
Kommunfullmäktige 
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Tillväxtnämnden 2021-10-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§63/21   Dnr: TN 2021/63 
 
Delårsrapport för tillväxtnämnden 2021 
 
Beslut 

Tillväxtnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 
perioden januari-augusti 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp har gjort en gemensam 
bedömning av de kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål som 
tillväxtutskottet har beslutat om, som redovisas i 
delårsrapporten. Förvaltningen har gjort en lägesbedömning 
utifrån de förutsättningar och framtidsutmaningar som finns. 
Covid-19 pandemin har påverkan på förvaltningens olika 
verksamheter på olika sätt, och utmaningarna för framtiden ser 
olika ut för respektive enhet. 

Tillväxtnämnden redovisar under perioden januari till augusti 
2021 en avvikelse på -1,2 mnkr. Helårsprognosen är -2,3 mnkr. 
Förslag till beslut 
 
Tillväxtnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 
perioden januari-augusti 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
 
 
 

För kännedom: 
Kommunstyrelsen 

 

KS 2021/223-9
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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Sammanfattning 

Mer än ett år har gått sedan Covid-19 pandemin startade på allvar och det har inneburit 
många anpassade lösningar för förvaltningens verksamheter, medarbetare och målgrupper. 
För vuxenutbildningen har det exempelvis inneburit en flexibel anpassning mellan när-, fjärr- 
och distansundervisning. På arbetsmarknadsenheten har stort fokus varit att utifrån 
rekommendationerna hitta lösningar för att även fortsatt kunna ha verksamhet igång för 
prioriterade målgrupper. På kultur- och fritidsenheten har pandemin inneburit att istället för 
att kunna fokusera på att arbeta mer med uppsökande insatser, så har verksamheterna i 
princip varit stängda under första delen av året. 

I juni 2021 lättades restriktionerna något vilket innebar en liten öppning för att kunna 
erbjuda en del arrangemang och aktiviteter under sommaren, så som kulturaktiviteter, 
sommarlovsaktiviteter och turism- och besöksverksamhet. 

I juni 2021 färdigställdes de nya tillfälliga modulerna åt vuxenutbildningen vilket skapade 
bättre förutsättningar för både elever och lärare. Det långsiktiga och arbetet med 
ändamålsenliga och hållbara lokaler på Dalkarlshytteområdet pågick under våren och är en 
fortsatt prioriterad fråga även under hösten. 

Den 1 januari 2021 trädde den delvis nya organisationen för Tillväxtförvaltningen i kraft. Det 
innebar att delar av den tidigare näringslivsenheten organisatoriskt flyttades över till den nya 
kommunstyrelseförvaltningen. Kommunens fritidskonsulent, konsumentvägledare och 
turistassistent flyttades över till den nya kultur- och fritidsenheten. 
Organisationsförändringen innebar under våren mycket arbete med att planera och förbereda 
inför den nya organisationen. Det har varit ett strukturerat arbete för att forma den nya 
organisationen utifrån en förändrad omvärld och långsiktighet med fokus på trygghet och 
trivsel. 

Förvaltningens prioritering har varit att även under denna långa pandemi kunna leverera 
våra grunduppdrag utifrån en löpande anpassning och omställning utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Medarbetare har påverkats av att hela tiden 
behöva planera inför olika scenarion och att också ha en beredskap för att snabbt kunna ställa 
om eller ställa in. Samtidigt har också en oro funnits för elevernas förväntade progression och 
för att medborgarna inte ska komma tillbaka till våra verksamheter när samhället kan öppnas 
upp mer igen. 

Medarbetarskapet har varit en viktig del under hela pandemin och är en fortsatt prioritering 
framöver. Utmaningar framöver är att planera för en bra återgång till arbete på plats igen men 
även fortsatt med möjlighet till en del distansarbete på sikt. Hur ska det nya normala se ut? 

Även ledarrollen har fått anpassats och förändrats under pandemins gång. Distansarbete gör 
det svårare att kunna arbeta tillsammans som tidigare och det är en utmaning att leda många 
medarbetare som arbetar hemifrån. Det är svårare att kunna följa upp medarbetares mående 
på distans och fånga upp olika behov. 

Ledningsgruppens bedömning är att verksamheternas grunduppdrag har levererats så gott 
det går utifrån de förutsättningar som har funnits och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 
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1.2 Ekonomi 

Under perioden januari till och med augusti redovisar tillväxtförvaltningen en avvikelse på -
1,2 mnkr. 

Kulturenhetens avvikelse beror på saknade intäkter för föreningslokaler men vilka förväntas 
inkomma under hösten. 

Förvaltningens utmaning har under året varit den fortsatt minskade ersättningen av 
statsbidrag från Migrationsverket för sfi. Denna minskning framgår i diagrammet nedan. 

 

Minskad statlig ersättning beror bland annat på ett lägre mottagande och att flertalet av de 
studerande inom sfi behöver längre utbildningstid än de 2 år som etableringsersättningen 
utbetalas, vilket resulterar i en kommunal kostnad. I år tillkom även en extra kostnad för sfi 
vad gäller nya tillfälliga modulerna där verksamheten ska bedrivas. Denna engångskostnad 
uppkom till 0,7 mnkr och innehöll montage och leverans samt kundanpassning för att få 
modulerna på plats. Verksamheten (sfi) har fått ett tillfälligt extra budgettillskott på 2,0 mnkr 
vilket förbättrar dess budgetavvikelse men fortfarande saknas bidrag från Migrationsverket 
för att kunna uppnå en budget i balans. Vuxenutbildningen har i år beviljats 0,5 mnkr från 
Skolverket vilket är ett statsbidrag vid namn Skolmiljarden, vilket syftar till att öka 
förutsättningen för elever att få den utbildning som de har rätt till och täcka en del av de extra 
kostnader som kommunerna har fått pga. pandemin. 

Arbetsmarknadsenheten har en positiv avvikelse på 0,5 mnkr. Detta bland annat på grund av 
högre sjukfrånvaro. 

Helårsprognos för Tillväxtförvaltningen är -2,3 mnkr. 

 

Driftsredovisning (netto) 

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse 
Helårsprogn

os 
Budget 

helår 
Budgetavvik

else helår 

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

Ledning/adm 3,4 3,5 0,1 5,4 5,4 0,0 

Kulturenheten 28,9 28,7 -0,2 42,9 42,9 0,0 

Utbildningsenhet 16,4 14,8 -1,6 24,5 22,0 -2,5 
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en

Arbetsmarknads
enheten

7,0 7,5 0,5 10,2 10,4 0,2

Totalt 56,0 54,8 -1,2 83,4 81,1 -2,3

Invester ingar

Pr ojektnamn Utfal l per iod
Helårsprogn

os Budget
Budgetavvikelse

helår

Inventarier bibliotek 0,0 0,7 0,7 0,0

Totalt 0,0 0,7 0,7 0,0

Kostnad för bibliotekets inventarier inkommer under hösten/ vintern.

1.3 Grunduppdrag

Grunduppdrag Uppfyl lelse av grunduppdrag

Arbetsgivare Grunduppdraget uppnås

Kommunal vuxenutbildning Grunduppdraget uppnås till stor del

Arbetsmarknadsenheten Grunduppdraget uppnås till stor del

Kultur och fritidsenheten Grunduppdraget uppnås inte
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Kommunal vuxenutbildning

Arbetat med delvis distansundervisning har fortsatt inom i samtliga grunduppdrag, vilket
varit en utmaning för många elever. Rutiner och arbetssätt som fungerar, både
säkerhetsmässigt och pedagogiskt har tagits fram. Eleverna följs upp noga så att de har
möjlighet att få stöd vid behov. Arbete sker också med att erbjuda en studie- och
yrkesvägledning som också sker delvis på distans. De sökanden som är i behov av fysiska
möten får möjlighet till det. Enligt rådande omständigheter är bedömningen att vi fortsatt
utför vårt grunduppdrag med god kvalitet, utifrån de rekommendationer och restr iktioner
som finns.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten har haft ett lägre tempo än normalt med anledning av både pandemi
och nya arbetskollegor som behövt nyintroduceras.

All verksamhet är fortsatt igång och numera finns bra rutiner för att bedriva smittsäker
verksamhet på snickeriet, serviceteamet, städlaget och i bilpoolen. Omställningen till
distansarbete har tagit tid och energi men alla medarbetare har tagit stort ansvar för att
fortsätta leverera verksamhet trots ändrade omständigheter.

Ärenden har avslutats på ame, var tredje person till egenförsörjning. Antal deltagare i
coachingteamet och antal anställda personer inom bea-avtal har ökat. Medborgarservice har
fortsatt leveraret även om den fysiska platsen varit stängd. Arbetet med ungdomar löper på
enligt plan och till viss del över förväntan.

Grunduppdraget håller fortsatt god kvalitet även om mycket förändrats, ställts om och varit
på sparlåga.

Kultur och fr it idsenheten

Grunduppdraget uppfylls inte eftersom lagstiftning och andra beslut begränsar tillgången till
verksamheterna.

1.4 Kvalitetsfaktorer

Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet Kval i tetsindikator
Utfal l
2020

Utfal l
2021 Trend

Bred krets av
användare och
besökare

Kvalitén är på väg
att inte uppnås

Antal besök i
kommunens bibliotek

inklusive bokbussen
(antal/ invånare)

5,8

Antal besök med
biblioteksbussen
utanför ordinarie

3 4
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Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet Kval i tetsindikator
Utfal l
2020

Utfal l
2021 Trend

turlista

Antal aktiviteter
anordnade för att nå

fler besökare
104 13

Uppsökande
verksamhet utanför
bibliotekets lokaler

9

Elevers studiemiljö Kvalitén är på väg
att uppnås

Elevers uppfattning
om likabehandling

Elevers upplevelse av
delaktighet och

inflytande
80,7

Elevers upplevelse av
trygghet och studiero 100 %

Kvinnor och mäns
förutsättningar för

studier

Service och
bemötande

Kvalitén är på väg
att uppnås

Upplevelse av service
och bemötande

Attraktiv
arbetsgivare med
fokus på arbetsmiljö,
ledarskap,
medarbetarskap och
kompetensförsörjnin
g

Kvalitén uppnås

Resultat i
medarbetarenkätens
fråga om att se fram

emot att gå till arbetet

4,01 %

Andel
tillsvidareanställda

med
heltidsanställning

97,3 %

Inflytande och
delaktighet

Kvalitén är på väg
att uppnås

Upplevelse av
inflytande och

delaktighet

Måluppfyllelse Kvalitén är på väg
att uppnås

Andel elever inom
vuxenutbildningen

som når betyg

Antal inskrivna elever
inom

vuxenutbildningen
527

Andel elever inom sfi
som erbjuds

heltidsstudier

Andel individer som
fått arbete sex
månader inom

avslutad
yrkesutbildning inom

kommunens
vuxenutbildning (%)

Lärarnas upplevelse
av att de har

förutsättningar att
utföra undervisning
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Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet Kval i tetsindikator
Utfal l
2020

Utfal l
2021 Trend

med hög kvalitet

Progression för
språksvaga

Utbudet av tjänster
och upplevelser
präglas av bredd och
kvalitet

Kvalitén är på väg
att inte uppnås

Antal konstformer
under året 5 4

Antal utställningar av
museiföremål 6 3

Andel lovaktiviteter
för barn/ ungdomar

Deltagartillfällen i
idrottsföreningar

antal/ invånare 7-20
år

6

Kommunalt kontant
bidrag till

idrottsföreningar,
kr/ inv

Utbud av anläggningar
för idrott och motion

Egenförsörjning Kvalitén uppnås

Andel individer som
går ut i

självförsörjning
35 %

Antal BEA anställda

Antal deltagare
inskrivna på

arbetsmarknadsenhet
en

156 131

Antal feriearbetare

Resursjobb

Friska medarbetare Kvalitén är på väg
att uppnås

Sjukfrånvaro hos
medarbetare 3,97 % 6,01 %

Läsfrämjande och
tillgång till litteratur
och andra medier

Kvalitén är på väg
att inte uppnås

Läsfrämjande insatser
(per ålderskategori) 27

Fjärrlån och
kurslitteratur 507 241

Tillgång till
stödfunktioner

Kvalitén är på väg
att uppnås

Elever som erbjuds att
delta i studiehall

(vuxenutbildningen)
10

Elevers möjlighet att
använda digitala

verktyg och därmed
utveckla sin digitala

kompetens

Yrkesintegrering

Tillgänglighet Kvalitén är på väg
att inte uppnås

Antal förfrågningar till
arkivet

532 252

Antal studieplatser
(inom samtliga

6 6
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Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet Kval i tetsindikator
Utfal l
2020

Utfal l
2021 Trend

bibliotek)

Meröppet

Främja kunskap,
kulturupplevelser
och fr i åsiktsbildning

Kvalitén uppnås
inte

Antal
kulturarrangemang

(fördelat per
målgrupp)

Deltagande i
kommunens

kulturella utbud

Bred krets av användare och besökare

Restriktionerna lättades upp först framåt sommaren, vilket innebär att verksamheten till stor
del har präglats starkt av pandemin under det första halvåret. Att kunna ta emot besökare och
arbeta metodiskt för att nå ut till fler har varit svårt att kunna genomföra med stränga
restriktioner. När restr iktionerna lättade något i juni 2021 kunde en del evenemang inom
turismverksamhet och sommarlovsaktiviteter genomföras med lyckade resultat.

Elevers studiemil jö

På vuxenutbildningen pågår ett arbete med att löpande ha lokaler och teknik för att klara
särskilda anpassningar för elever med extra behov av stöd. I juni kunde verksamheten börja
flytta in i de nya tillfälliga modulerna för sfi-undervisningen som bidrar till en bättre
arbetsmiljö och verksamhet för både elever och lärare. Ett fortsatt arbete och översyn av
ändamålsenliga lokaler och långsiktigt lokalbehov på Dalkarlshytteområdet pågår även under
hösten.

Service och bemötande

Följs upp under hösten för redovisning Q1 2022

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och
kompetensförsör jning

Tillväxtförvaltningen arbetar aktivt med tr ivsel och god arbetsmiljö. Förvaltningen har i snitt
många behöriga sökanden till de tjänster som har varit utannonserade. Förvaltningen utökar
samverkan både internt mellan enheter och förvaltningar men också externt med föreningar,
företag och ideella organisationer. Verksamheterna har gemensam kompetensutveckling och
gemensamma planeringsdagar.

Förvaltningen har haft stort fokus på att möta upp medarbetarnas behov av en god fysisk
arbetsmiljö med anledning av pandemin och distansarbete bland annat. Förvaltningen har
genomfört en del kompetenshöjande och stöttande insatser under våren och har fler insatser
inplanerade under hösten.

En löpande avstämning sker med alla medarbetare där förvaltningen jobbar för att
medarbetarnas resurser och kompetenser ska nyttjas på bästa möjliga sätt. Inom
förvaltningen arbetar medarbetarna under frihet och tillit inom givna ramar och man har ett
eget ansvar med goda möjligheter att utvecklas.

I januari 2021 gjordes en organisationsförändring utifrån beslut om en ny politisk
organisation. Detta har haft en stor påverkan hos en del av förvaltningens medarbetare och
verksamheter och förändringen har medfört en hel del praktiskt arbete som fortfarande
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pågår. 

Inflytande och delaktighet 

Följs upp under hösten för redovisning Q1 2022 

Måluppfyllelse 

Under 2020 har måluppfyllelsen varit i nivå med 2019 och även i flera fall högre. Detta tyder 
på att vuxenutbildningen fortsatt håller en hög kvalitet, även i distansform. Måluppfyllelsen 
mäts årsvis, därför redovisas året 2021. 

Utbudet av tjänster och upplevelser präglas av bredd och kvalitet 

Underlaget är inte tillräckligt stort för att kunna avgöra om kvalitén uppnås. Delar av 
verksamheterna har varit pausade under stora delar av årets första del. Utbudet saknar därför 
bredd. Inom de verksamheter som har kunnat erbjudas även under pandemin har kvalitet 
uppnåtts. 

Egenförsörjning 

Ingen mätning har gjorts under våren 2021. Under senhösten 2021 kan en mätning göras. 
Metoder håller på och tas fram gällande hur verksamheterna ska kunna fånga denna 
upplevelse. 

Friska medarbetare 

Sjukfrånvaron är högre inom tillväxtförvaltningen i år jämfört med samma period tidigare år. 
Inom arbetsmarknadsenheten och kultur- och fritidsenheten har sjukfrånvaron varit högre än 
för utbildningsenheten. Dessa verksamheter har uppdrag som innebär att personalen inte haft 
samma möjlighet till distansarbete utan har behövt sjukanmäla sig så snart de har haft minsta 
förkylningssymptom. 

Förra året ingick även näringslivsenheten i tillväxtförvaltningen som vanligen har haft en 
väldigt låg sjukfrånvaro. När den enheten flyttades blev det en liten påverkan på procenten 
för helheten. Inom förvaltningen finns även en del långtidssjukskrivna som höjer den totala 
sjukfrånvaron. 

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid minsta 
sjukdomssymptom görs bedömningen att våra medarbetare har tagit rekommendationerna 
på allvar och har stannat hemma vid minsta eventuell risk för smittspridning. 

Läsfrämjande och tillgång till litteratur och andra medier 

Trots restriktionerna har steg tagits för att arbeta mer läsfrämjande. Tillgången till litteratur 
har varit minskad jämfört med ett normalt tillstånd eftersom filialbiblioteken har varit 
stängda och människor har uppmanats att inte besöka biblioteken. 

Tillgång till stödfunktioner 

Eleverna har erbjudits mer stöd digitalt än tidigare, då restriktioner för fysiska möten har 
begränsat de normala träffarna. Eleverna har varit övervägande positiva till detta och utifrån 
måluppfyllelse så har det fungerat mycket bra. I nuläget eftersträvas att återigen kunna 
erbjuda mer undervisning på plats. 

Tillgänglighet 

Under stora delar av första delåret har människor uppmanats att inte besöka bibliotek. 
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Filialbiblioteken har varit stängda och biblioteksbussen har inte kunnat hålla ordinarie 
turlista. Arkivet har varit stängt för besök och stora delar av verksamheten som rör 
allmänkultur har varit pausad. Turistbyrån har endast varit öppen under sommarmånaderna 
och föreningar har behövt ändra eller pausa sin verksamhet helt vilket innebär att 
tillgängligheten har varit betydligt lägre än i ett normalt läge. 
 

Den digitala tillgängligheten har ökat främst inom biblioteks- och kulturverksamheterna men 
från en så låg nivå att den inte kan sägas kompensera att den fysiska tillgängligheten har varit 
mycket lägre. 

Främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning 

Under sommaren släpptes ett antal restriktioner. Det är dock en viss startsträcka för 
verksamheten att komma igång igen och även för besökarna som ska börja konsumera 
upplevelser igen. Under större delen av perioden har arrangemang inte kunnat genomföras. 

Bred krets av användare och besökare 

Kvalitetsindikator 

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

 
 

Antal besök med biblioteksbussen utanför ordinarie turlista 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Sommaren 2021 genomfördes uppsökande verksamhet med biblioteksbussen men utfallet blev inte särskilt 
stort. 

Antal aktiviteter anordnade för att nå fler besökare 

 
 

Under perioden anordnades 10 aktiviteter för vuxna och 3 för barn, flera av dem digitala. 

Uppsökande verksamhet utanför bibliotekets lokaler 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Det har genomförts uppsökande verksamhet men vad som ska mätas behöver förtydligas för att verkligen bli 
användbart i utvecklingsarbetet. Verksamheten har arbetat uppsökande med familjecentralen och med pop-
upbibliotek under sommaren. Man har även arbetat med digitala aktiviteter. 

Elevers studiemiljö 

Kvalitetsindikator 

Elevers uppfattning om likabehandling 
Inga tillgängliga data 
 

Elevers upplevelse av delaktighet och inflytande 

 
 

Elevers upplevelse av trygghet och studiero 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Kvinnor och mäns förutsättningar för studier 
Inga tillgängliga data 
 

Service och bemötande 

Kvalitetsindikator 

Upplevelse av service och bemötande 

 
 

Mätning har inte gjorts under 2021, planeras till hösten för redovisning 2022 
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Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och 

kompetensförsörjning 

Kvalitetsindikator 

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

 
 

Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning 
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Inflytande och delaktighet 

Kvalitetsindikator 

Upplevelse av inflytande och delaktighet 

 
 

Följs upp under hösten för redovisning Q1 2022 

Måluppfyllelse 

Kvalitetsindikator 

Andel elever inom vuxenutbildningen som når betyg 
Inga tillgängliga data 
 

Antal inskrivna elever inom vuxenutbildningen 

 
 

Andel elever inom sfi som erbjuds heltidsstudier 
Inga tillgängliga data 
 

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

Inga tillgängliga data 
 

Elever som avslutat sin yrkesutbildning i december 2020. 80% är yrkesverksamma. Bortfall på en elev som 
inte svarat. Två personer är föräldralediga och en person har fortsatt till andra studier. Dessa är ej inräknade i 
yrkesverksamma. 

Lärarnas upplevelse av att de har förutsättningar att utföra undervisning med hög kvalitet 
Inga tillgängliga data 
 

Lärarna har trots snabb omställning till distansstudier upplevt att undervisningen utförts med hög kvalitet. 

Progression för språksvaga 
Inga tillgängliga data 
 

Utbudet av tjänster och upplevelser präglas av bredd och kvalitet 

Kvalitetsindikator 

Antal konstformer under året 

 
 

Alla konstformer har inte kunnat erbjudas under delåret, vilket beror på pandemin. 

Antal utställningar av museiföremål 



§121/21 Delårsrapport 2021

  

Tillväxtnämnden, Delårsrapport jan-aug 18(28) 

Kvalitetsindikator 

 
 

Utställningsverksamheten har pågått med samma nivå som tidigare år. Tyvärr nås troligen inte lika många 
eftersom människor fram till sommaren 2021 rekommenderats att inte besöka platser där de kan möta andra. 

Andel lovaktiviteter för barn/ungdomar 

 
 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/invånare 7-20 år 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Underlag saknas eftersom föreningarna endast lämnat schablonansökningar med anledning av pandemin. 
Flera föreningar har haft längre eller kortare pauser under pandemin, dock har viss barn- och 
ungdomsaktivitet kunnat genomföras, framför allt utomhus. 

Kommunalt kontant bidrag till idrottsföreningar, kr/inv 
Inga tillgängliga data 
 

Utbud av anläggningar för idrott och motion 
Inga tillgängliga data 
 

Det finns ett stort utbud av hallar och anläggningar för motion i kommunen. Det är inomhushallar i olika 
storlekar, fotbollsplaner, friidrottsanläggningar, motionsspår - vilka ett antal är belysta - och tre utegym. Den 
största motionsformen är promenader som kan utövas var som helst. Detsamma gäller cykling. Totalt sett 
finns det ingen brist på motionsytor i Lindesbergs kommun. Det finns dock en problematik i tillgängligheten 
eftersom nästan alla inomhusanläggningarna endast är tillgängliga på kvällstid. 

Egenförsörjning 

Kvalitetsindikator 

Andel individer som går ut i självförsörjning 
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Kvalitetsindikator 

 
 

35 % av avslutade ärenden avslutas till egenförsörjning pga arbete, arbete med stöd eller studier från 1 april 
till sista juli 2021. 

Det innebär 9 individer av 26 avslutade under perioden 

Antal BEA anställda 

 
 

Antal deltagare inskrivna på arbetsmarknadsenheten 
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Kvalitetsindikator 

 
 

131 inskrivna på ame 

cirka 100 inskrivna på coachingteamet - 50% av dessa tillhör Lindesberg 

Antal feriearbetare 
Inga tillgängliga data 
 

Resursjobb 

 
 

10 Extratjänster och 3 Introduktionsjobb är sammanslaget till 13 totalt 
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Friska medarbetare 

Kvalitetsindikator 

Sjukfrånvaro hos medarbetare 

 
 

Kvinnor: 6,50 %   Män:5,37 % 

Läsfrämjande och tillgång till litteratur och andra medier 

Kvalitetsindikator 

Läsfrämjande insatser (per ålderskategori) 

 
 

Under perioden har olika insatser som kan göras på distans har genomförts, några exempel är digitala boktips, 
lovaktiviteter, läsutmaningar, take away pysselpåsar med bok. 
Även för vuxna har läsfrämjande insatser genomförts, främst digitalt och i liten skala. 

Fjärrlån och kurslitteratur 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Av 241 fjärrlån var 97 kurslitteratur. Antalet fjärrlån har minskat de senaste månaderna jämfört med tidigare 
under året vilket är förvånande. Troligen är det fler som studerar på distans och en sådan ökning hänger ofta 
samman med ökat antal fjärrlån. 

Tillgång till stödfunktioner 

Kvalitetsindikator 

Elever som erbjuds att delta i studiehall (vuxenutbildningen) 

 
 

Pandemins restriktioner har inneburit att vi begränsat antalet personer i vår studiehall. Vi har erbjudit plats 
till tio personer åt gången och eleverna har bokat tid. 

Elevers möjlighet att använda digitala verktyg och därmed utveckla sin digitala kompetens 
Inga tillgängliga data 
 

I vuxenutbildningen finns många elever som saknar en egen dator. Det innebär att de blir begränsade att 
använda dator när de inte är på Masugnen. 

Yrkesintegrering 
Inga tillgängliga data 
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Kvalitetsindikator 

 

Tillgänglighet 

Kvalitetsindikator 

Antal förfrågningar till arkivet 

 
 

Med utgångspunkt i statistiken har arkivet varit lika tillgängligt som tidigare år. 

Antal studieplatser (inom samtliga bibliotek) 

 
 

Antal studieplatser är oförändrat. Det är dock inget bra mått när omständigheterna är att människor 
uppmanats att inte stanna länge på biblioteket. 

Meröppet 
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Kvali tetsindikator

I juni öppnade meröppet igen efter flera månaders nedstängning. Underlaget är därför inte så rättvisande.

Främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning

Kvali tetsindikator

Antal kulturarrangemang (fördelat per målgrupp)
Inga tillgängliga data

Under augusti har några få arrangemang genomförts.

Deltagande i kommunens kulturella utbud
Inga tillgängliga data

Hur detta ska mätas är ännu inte klart.

1.5 Utvecklingsmål

Utvecklingsmål Måluppfyl lnad
Utveckl ingsindikato

r
Utfal l
2020

Utfal l
2021 Trend

Rusta individer att
bli självförsörjande
och skapa
förutsättningar för
individer och företag
att växa

Målet är på väg
att uppfyllas

Utifrån
tillväxtnämndens
verksamheter öka
attraktiviteten av
Lindesbergs
kommun

Målet är på väg
att uppfyllas

Skapa
förutsättningar och
tillgängliggöra
kultur- och
fritidsaktiviteter för

Målet är på väg
att inte uppfyllas
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Utvecklingsmål Måluppfyl lnad
Utveckl ingsindikato

r
Utfal l
2020

Utfal l
2021 Trend

fler barn och unga

Verka för att
tillgängliggöra och
synliggöra
tillväxtnämndens
verksamheter mer

Målet är på väg
att uppfyllas

Rusta individer att bl i självför sör jande och skapa förutsättningar för individer och
företag att växa

I augusti hade arbetsmarknadsenheten 40 anställda deltagare, 25 av dessa rustas för att bli
framtidens medarbetare hos andra arbetsgivare (resursjobb) och 15 ytterligare deltagare är
anställda under ame:s organisation. Därutöver finns drygt 200 ärenden som förvaltningen
arbetar med och successivt stegförflyttar individer. Det finns närmare ett 100-tal inskrivna på
ame och resterande individer finns i coachingteamets verksamhet.

Utbudet av yrkesutbildning i regionen är ett samarbete som pågår hela året i anslutning till
REKO. På Masugnen har arbetet med svetsinriktningen inom yrkessfi resulterat i att de som
slutförde utbildningen nu är ute i arbete.

Arbetet med utvecklingsindikatorer kommer att ske inför uppföljning 2022.

Uti från t i l lväxtnämndens verksamheter öka att raktivi teten av Lindesbergs kommun

På arbetsmarknadsenheten arbetar verksamheten dagligen med att skapa rätt förutsättningar
för kommunens arbetslösa individer att kunna bli självförsörjande och vara en del i samhället.
I Lindesbergs kommun ska alla individer kunna hitta en plats i arbetslivet utifrån sina
förutsättningar. Ame:s verksamheter sköter bl.a. en del av kommunens allmänna och
välb esökta grönytor, hå ller ” L in desj ön runt” fin alla å rsti der och d r iver en upp skat ta d
snickeritillverkning som smyckar en del av kommunens offentliga platser. Detta är några
exempel på insatser som på olika sätt är med och bidrar till att positivt marknadsföra
kommunen både för nuvarande som för potentiella framtida invånare och besökare i
kommunen.

Förvaltningen erbjuder en attraktiv vuxenutbildning med hög kvalitet där kommunen rustar
framtidens medarbetare och investerar i en långsiktig kompetensförsörjning i kommunen.

Genom stor bredd och kvalitet i intressanta kultur- och fr itidsaktiviteter ökar kultur- och
fritidsenhetens verksamheter kommunens attraktivitet och lockar besökare att åka till
Lindesbergs kommuns unika platser och kulturella upplevelser. Under delåret har dock
pandemin hindrat verksamheterna från att kunna arrangera många av de inplanerade
aktiviteter som var tilltänkta under våren.

Under året har en utredning av turism- och besöksnäringen bidragit till förslag till åtgärder
för att förbättra och aktivt öka kommunens attraktivitetsarbete. Denna utredning har lett
fram till ett utökat uppdrag att presentera ett förslag till organisation för att samordna
frågorna som är kopplade till kommunens attraktivitetsarbete, platsutveckling och
varumärkesarbete. I alla dessa delar är tillväxtförväntningens verksamheter en viktig
bidragande faktor.

Inom tillväxtförvaltningen arbetar alla verksamheter medvetet med inkludering och
mångfald, både utifrån ett arbetsgivarperspektiv som utifrån ett medborgarperspektiv.
Förvaltningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och förebild men också bidra till
att aktivt bidra till att Lindesberg är en attraktiv kommun för alla.
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Därutöver är våra medarbetare goda förebilder och förespråkare för både kommunen som 
plats som för Lindesbergs kommun som arbetsgivare. 

Arbetet med utvecklingsindikatorer kommer att ske inför uppföljning 2022. 

Skapa förutsättningar och tillgängliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för fler barn och 

unga 

Tillväxtförvaltningen arbetar kontinuerligt och metodiskt för att nå fler barn och unga. Under 
delåret har arbetet hindrats av pandemin. Ett exempel är skolteatern som har skjutits upp till 
hösten 2021. En del aktiviteter har dock börjats prövas som att exempelvis biblioteksbussen 
möter barn och unga i nya sammanhang. I andra fall har man arbetat med planering inför 
framtida projekt. 

Fram till sommaren skedde väldigt få aktiviteter för barn och ungdomar. I juni släpptes vissa 
restriktioner vilket ledde till att sommarlovsaktiviteter kunde genomföras med väldigt lyckat 
resultat. 

Arbetet med utvecklingsindikatorer kommer att ske inför uppföljning 2022. 

Verka för att tillgängliggöra och synliggöra tillväxtnämndens verksamheter mer 

Ledningsgruppen arbetar med en kommunikationsplan för att synliggöra och marknadsföra 
tillväxtförvaltningens verksamhet och arbete mer både internt som externt. Förvaltningen är i 
många avseenden väldigt beroende kommunens övriga förvaltningar och verksamheter för 
att kunna jobba med kommunens medborgare och besökare på bästa sätt. Det är därför viktigt 
att också stärka en intern samverkan kring kommunens marknadsföring. Vi är alla 
tillsammans med och bidrar till att Lindesberg är en attraktiv kommun. 

Olika idéer finns att vara synliga mer ute i kommunens olika områden, men också att i större 
utsträckning kunna använda sociala medier och media framöver. Under kvartalet har det inte 
blivit så mycket av detta arbete med anledning av pandemin. 

Kultur- och fritidsenheten arbetar systematiskt med varumärkesbyggande genom sociala 
medier och då främst Instagram. Enheten skickar också ofta ut pressmeddelanden och 
uppmärksammas i medier med stor regelbundenhet. 

Arbetet med utvecklingsindikatorer kommer att ske inför uppföljning 2022. 

1.6 Planerade förbättringsåtgärder 

Inom hela tillväxtförvaltningen pågår arbete och anpassning till det nya normala efter Covid-
19 pandemin. Mycket handlar om att se över det som planerades innan pandemin och se hur 
verksamheterna kan ta ett omtag kring vissa utvecklingsfrågor. 

Samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten och sfi kommer förstärkas ytterligare och yrkes-
sfi ska utvecklas mer samt att vi fortsatt följer upp den nya sfi utbildningen i kombination med 
yrkesvuxspåret svets. Tillväxtförvaltningen deltar tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen i ett treårigt kommunövergripande projekt i samverkan med 
Skolverket som syftar till att höja kvaliteten på undervisningen för nyanlända elever och 
elever med svenska som andraspråk. 

På sikt ser arbetsmarknadsenheten ett ökat behov av resurser för att kunna gå in med fler 
kommunala anställningar och andra riktade insatser för nya arbetslösa individer som 
kommer bli aktuella för ame att jobba med framöver. Detta kan även innebära ett utökat 
behov av personella resurser för att kvalitativt kunna arbeta mer med varje individ. 
Arbetsmarknadsenhetens mål är ett långsiktigt och hållbart resultat (egen försörjning) för 
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samtliga inskrivna individer. En målsättning som kräver individanpassningar och olika 
lösningar för att kunna tillgodose individens behov och förutsättningar för att kunna bli en del 
av arbetskraften. 

Inom kulturverksamheten planeras för att kunna sätta igång igen och på vilket sätt det går att 
starta om verksamheten. Det finns en kulturskuld med alla aktiviteter som inte har kunnat 
genomföras och en stor saknad av dem hos många invånare. Samtidigt är det osäkert om 
människor kommer våga gå på publika arrangemang och konsumera upplevelser på samma 
sätt som tidigare. Stor del av kulturenhetens verksamhet handlar om ett frivilligt val och det 
är inte helt självklart att de kulturvanor människor tidigare har haft kommer att hålla i sig. 
Det gäller även arbetet med föreningarna. En stor oro finns för huruvida föreningsaktiva 
människor kommer att komma tillbaka eller ej. Inom fritidsverksamheten pågår ett arbete 
kring att skapa utrymme för att arbeta med fler delar än enbart föreningar, exempelvis genom 
ett automatiserat bokningssystem för att kunna frigöra personella resurser. 

Inom turismverksamheten pågår ett fortsatt utredningsarbete kring hur arbetet på bästa sätt 
ska ske och i vilken organisationsform. 
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2021-10-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §147/21   Dnr: SN 2021/104 
 
Delårsrapport 2021 för socialnämnden 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
  
 Godkänna delårsrapport 2021 samt att överlämna den till 

Kommunstyrelsen.  
 Socialnämnden beslutar att anta åtgärder för en budget i 

balans.  
 Samt uppmanar samtliga verksamheter hålla en ekonomisk 

återhållsamhet utifrån det ekonomiska läget. 
 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningens avvikelse per sista augusti uppgår till -24,1 
Mnkr och prognos för helåret är -34,7 Mnkr (6,1 %). I 
Kommunfullmäktige 2021-06-07 beslutades om en 
ändringsbudget för 2021 som innebär 25,0 Mnkr i tilläggsanslag 
för Socialnämnden vilket förbättrar både avvikelsen och 
prognosen. De största avvikelserna finns inom Individ och familj 
avseende placeringskostnader samt Vård och omsorg för 
personalkostnader. 
 

Året har fortsatt präglats av Panidemin. Förvaltningen har 
arbetat med nya flexibla lösningar, modeller för samarbete och 
en förmåga att agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar. 
Förvaltningen huvudsakliga huvuduppgift har varit att leverera 
verksamheternas grunduppdrag samtidigt som att minska 
risken för smittspridning och skydda äldre och svårt sjuka som 
är i riskgrupp. Verksamheterna har arbetat fram rutiner för att 
enskilda ska få möjlighet att träffa sina anhöriga på ett säkert 

KS 2021/223-8
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 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2021-10-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

sätt i den enskildes lägenhet, detta för att säkerställa säkra 
besök utifrån smittorisk. 
 
Förvaltningen har fortlöpande följt folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och vård- och omsorgspersonal har använt 
den skyddsutrustning som rekommenderats.  
Socialförvaltningen har haft en sjukfrånvaro har varit ett par 
procentenheter högre än innan pandemin då 
rekommendationerna har varit att stanna hemma vid minsta 
förkylningssymtom.  
Inom verksamheten vård och omsorg utbildar sig 25 
medarbetare till undersköterskor i samarbete med Masugnen. 
Utbildningen är finansierad av stadsbidrag enligt projektet 
omsorgslyftet. Studietakten är på 50 % samtidigt som de arbetar 
50 %. 
Medarbetare med deltidstjänster inom Kommunals 
avtalsområde kommer återigen erbjudas heltidsanställning eller 
ökad sysselsättningsgrad. 
Handläggarna inom myndighetsenheten har tagit fram modeller 
och arbetssätt kring "digitala vårdmöten".  
Inom försörjningsstöd har enheten kommit igång med 
ansökningar digitalt.  
Sommarkollo för personer med funktionsnedsättning har 
genomförts med mycket lyckat resultat. Dessutom har 
verksamheten haft sommarkollo för äldre där cirka 30 personer 
deltog under en vecka.  
Verksamheten Individ och familj är oroad över den utmaning de 
kan komma stå inför. Pandemin har till viss del bidragit till våld i 
hemmet, triggat igång missbruk och psykisk ohälsan har ökat.  
I mars månad anställdes två sakkunniga socialsekreterare inom 
Familjeenheten. 
Funktionsstöd arbetar med lokalanpassningar för att möta 
behovet av ökat variationer av sysselsättning. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Att godkänna delårsrapport 2021 samt att överlämna den till 

Kommunstyrelsen.  
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 Samt att anta åtgärder för en budget i balans.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Mathz Eriksson (C) föreslår att nämnden beslutar 
om tillägg till förslag till beslut att uppmana samtliga 
verksamheter om återhållsamhet utifrån det ekonomiska läget. 
Beslutsgång 
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Anvisning 
 

Syftet med rapporten:  

Förvaltningschef: Till politiken - få en uppföljning av läget och säkerställa redovisning till 
revisionen, av förvaltningschefen av förvaltningschefen gällande utvecklingsmål och 
kvalitetsfaktor 

Verksamhetschef: Underlag till ledningsgruppen för att ge underlag till förvaltningschefen 

Enhetschef: Underlag att ta med till utvecklingsdialogen 

Hur rapporterar man?  

Man rapporterar i rapporten genom att klicka på penna-ikonen. Denna kan du hitta till 
höger om rubriken du skall rapportera på. 

Hur blir jag klar med min rapport?  

När du är klar med din rapportering så klarmarkerar du rapporten. Detta gör du för att 
påvisa till rapportadministratör att du är klar med din rapportering. För att bli klar med 
rapporten bockar du i "Godkänna-läge" längst upp i rapporten. 

Hur får jag bort anvisningarna så att dem inte följer med till PDF/Word?  

Klicka hur bocken på "Anvisningar" längst upp i rapporten. 
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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Sammanfattning 

Året har fortsatt präglats av Pandemin. Förvaltningen har arbetat med nya flexibla lösningar, 
modeller för samarbete och en förmåga att agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar. 
Förvaltningen huvudsakliga huvuduppgift har varit att leverera verksamheternas 
grunduppdrag samtidigt som att minska risken för smittspridning och skydda äldre och svårt 
sjuka som är i riskgrupp. I början av året påbörjades vaccinering av målgruppen samtidigt 
som omvårdnadspersonal fick möjlighet till vaccinering. Förvaltningen har fortlöpande följt 
folkhälsomyndighetens rekommendationer och vård- och omsorgspersonal har använt den 
skyddsutrustning som rekommenderats. Socialförvaltningen har haft en sjukfrånvaro som har 
varit ett par procentenheter högre än innan pandemin då rekommendationerna har varit att 
stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. 

Inom verksamheten vård och omsorg utbildar sig 25 medarbetare till undersköterskor i 
samarbete med Masugnen. Utbildningen är finansierad av stadsbidrag enligt projektet 
omsorgslyftet. Studietakten är på 50 % samtidigt som de arbetar 50 %. 

Medarbetare med deltidstjänster inom Kommunals avtalsområde kommer återigen erbjudas 
heltidsanställning eller ökad sysselsättningsgrad. 

Handläggarna inom myndighetsenheten har tagit fram modeller och arbetssätt kring "digitala 
vårdmöten". Verksamheten har tagit steg framåt och med hjälp av välfärdsteknik som 
surfplattor och applikationer för videokonferenser. 

Verksamheterna har arbetat fram rutiner för att enskilda ska få möjlighet att träffa sina 
anhöriga på ett säkert sätt i den enskildes lägenhet, detta för att säkerställa säkra besök 
utifrån smittorisk. 

Inom försörjningsstöd har enheten kommit igång med ansökningar digitalt. Enheten upplever 
att arbetet går bra och möjliggör effektiviseringar, 1/3 av alla ansökningar sker digitalt. 

Sommarkollo för personer med funktionsnedsättning har genomförts med mycket lyckat 
resultat. Dessutom har verksamheten haft sommarkollo för äldre där cirka 30 personer deltog 
under en vecka. Även här med väldigt lyckat resultat. 

Verksamheten Individ och familj är oroad över den utmaning de kan komma stå inför. 
Pandemin har till viss del bidragit till våld i hemmet, trigga igång missbruk och psykisk 
ohälsan har ökat. Dessa orosfaktorer kan riskera att verksamheten inte har tillräcklig 
kapacitet till att förebygga och utveckla egna resurser, verksamheten har flaggat för ökade 
orosanmälningar samt tvångslagsbeslut inom barn och vuxna. 

I mars månad anställdes två sakkunniga socialsekreterare inom Familjeenheten. 

Funktionsstöd arbetar med lokalanpassningar för att möta behovet av ökat variationer av 
sysselsättning. 
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1.2 Ekonomi 

Anvisning 
 

Sammanfattning av det ekonomiska resultatet med helårsprognos, samt kommentar till 
investeringarna med helårsprognos. Klarmarkera när du är helt klar med avsnittet. 

Socialförvaltningens avvikelse per sista augusti uppgår till -24,1 Mnkr och prognos för 
helåret är -34,7 Mnkr (föregående års utfall -25,3 Mnkr). Procentuell prognostiserad 
budgetavvikelse helår är 6,1 %. I Kommunfullmäktige 2021-06-07 beslutades om en 
ändringsbudget för 2021 som innebär 25,0 Mnkr i tilläggsanslag för Socialnämnden. 
Socialnämnden har inte fattat beslut om fördelningen av tillägget än varför de redovisas på 
administrationens rad. 

Det finns inget beslut om ersättning för merkostnader orsakade av Covid-19 gällande 2021 
för kommunerna. Socialförvaltningen fortsätter dock att påverkas av pandemin genom att 
riktlinjerna om att vara hemma vid små förkylningssymptom ökar kostnaderna för 
vikarier/övertid samt att samma hygienrutiner fortsätter att gälla vilket medför höga 
materialkostnader. Sjuklönen ersätts fortfarande till viss del. Inom Individ och 
familjeomsorgen märks en ökning av antalet placeringar såväl gällande barn, vuxna och 
skyddsplaceringar. Det skulle kunna vara en effekt av restriktionerna i samband pandemin 
men det är svårt att fastslå med säkerhet än så länge. 

I januari betalades semesterlönen ut för de som semesterväxlat 2020 men som inte haft 
möjlighet att ta ut alla sina semesterdagar på grund av pandemin, i år har 
semesterlönekostnaderna ökat markant vilket tyder på att mer semester tagits ut. Kostnaden 
för detta kommer att regleras med en minskning av semesterlöneskulden i slutet på året 
vilket beaktas i prognosen. 

Administrationen har en negativ avvikelse med 16,3 Mnkr, prognos 23,7 Mnkr (fg års utfall 
0,5 Mnkr). Prognosen och avvikelsen påverkas av att tilläggsanslaget redovisas här i väntan 
på beslut om fördelning. På administrationen har det nu inkommit intäkter om 1,0 Mnkr 
gällande ersättningarna för merkostnader för Covid-19 avseende 2020 som var avsatta för 
befarade avslag. 

E-hälsa och myndighet. Avvikelse -1,4 Mnkr, prognos -2,3 Mnkr. Avvikelsen avser installation 
av medicinskåp samt licenskostnader och en överanställning under perioden mars-augusti 
som är kopplad till implementeringen av IBIC. 

Funktionsstöds avvikelse per sista augusti är -5,0 Mnkr och prognos för helåret är -9,2 Mnk 
(fg års utfall -0,5 Mnkr). 

Gruppboende. Avvikelse -1,7 Mnkr, prognos -2,4 Mnkr. Orsaken till avvikelsen är 
personalkostnader. Det har varit ovanligt svårt att rekrytera vikarier samt mer 
övertidskostnader under sommaren. Det är också flera boenden som har behov av extra 
resurs kopplat till enskildas behov vilket syns genom ökade timvikariekostnader. 
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Daglig verksamhet. Avvikelse -0,2 Mnkr, prognos -0,4 Mnkr. Det är flera enskilda som behöver 
extra resurser vilket medför att kostnaderna för personal ökat och kommer fortsätta att vara 
på en något högre nivå än budgeterat. Under början av året fanns även behov av en utökning 
av en lokal kopplat till en enskilds behov. 

Personlig assistans. Avvikelse 0,5 Mnkr, prognos -1,0 Mnkr. Det har tillkommit ett ärende 
utöver vad som är budgeterat. Ärendet omfattar fyra heltidsanställda med vaken natt från och 
med mars. Det har även tillkommit utökningar motsvarande en heltid i ett befintligt ärende. 

Barn och ungdomsboende externt. Avvikelse -0,5 Mnkr, prognos -0,6 Mnkr. En extern 
placering har blivit förlängd med två månader samt att det tillkommer en utöver budget från 
och med november vilket ger en negativ prognos. 

Externa placeringar vuxna. Avvikelse -2,9 Mnkr, prognos -4,3 Mnkr. Budgeten täcker inte 
kostnaden för de befintliga placeringarna vilket medför att två placeringar är ofinansierade 
hela året. Under året har det tillkommit ytterligare en placering samt att det har skett en 
utökning i en befintlig. Två placeringar har även avslutats. 

Individ och familjs avvikelse per sista augusti är -16,7 Mnkr och prognos för helåret är -27,4 
Mnkr (fg års utfall -14,6 Mnkr). 

Alkohol och narkotikagruppen. Avvikelse -0,3 Mnkr, prognos -0,7 Mnkr. Avvikelsen beror på 
en överanställning inom öppenvården samt att öppenvårdslösningen Previct köpts in. 

HVB vuxna. Avvikelse -0,9 Mnkr, prognos -1,3 Mnkr. Det har tillkommit ett LVM samt fyra 
skyddsplaceringar gällande våld i nära relation under hösten vilket medför en högre prognos. 
Ökningen av skyddsplaceringar skulle kunna vara en effekt av restriktionerna i och med 
pandemin. 
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Familjehem. Avvikelse -6,2 Mnkr, prognos -8,5 Mnkr. Kostnaderna för familjehem 
prognostiseras öka med 45 % i år jämfört med föregående år. På grund av det ökade trycket 
är det svårt att få tag på familjehem vilket medfört att antalet konsulentstödda placeringar 
ökat. För att kunna rekrytera fler familjehem har ytterligare en heltid anställts genom 
finansiering via statsbidrag. En hög andel är förväntade eller planerade uppväxtplaceringar 
vilket gör att kostnaderna kommer fortsätta på en högre nivå en längre tid då medelåldern på 
de placerade barnen är 10 år. 

 

 
HVB barn. Avvikelse -4,3 Mnkr, prognos -7,0 Mnkr. Avvikelsen beror på att tre placeringar 
med dygnskostnader mellan 9000 - 11 000 kr finns med under första halvåret. Det har 
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tillkommit/skett förlängningar i befintliga ärenden vilket gör att kostnaderna väntas öka i 
slutet av året och det medför en högre prognos än tidigare. De förväntade kostnaderna 
baseras på de placeringar som är kända vid prognostillfället sammanvägt med hur 
många/vilka typer av placeringar som brukar finnas under ett år. 

 

 
Barn- och ungdomsgruppen. Avvikelse -1,2 Mnkr, prognos -1,7 Mnkr. Den negativa 
avvikelsen beror på kostnader för konsulter som arbetat fram till mitten på mars samt två 
överanställningar hela året. Överanställningarna är godkända av nämnden enligt beslut SN 
2020/104 på grund av det ökade antalet orosanmälningar och inledda utredningar de senaste 
åren. 

Ekonomiskt bistånd. Avvikelse -4,9 Mkr, prognos -9,1 Mnkr. Kostnaderna per sista augusti är 
lägre än de tre tidigare åren. Intäkterna har minskat men nettot är ändå lägre än 2020 vilket 
gör att utfallet är något bättre än prognostiserat hittills. Antalet pågående ärenden har 
minskat med cirka 20 % i juni i år jämfört med föregående år. Det har varit en 30-procentig 
minskning av både nyregistrerade ärenden och antalet barn i befintliga ärendet. 
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Per 31/8 Exkl. intäkt Inkl. intäkt Andel som ersätts 
med intäkter Totala intäkter 

2021 19,6 19,1 3% 0,6 

2020 22,4 20,4 9% 2,0 

2019 19,8 16,3 18% 4,2 

2018 20,0 13,7 31% 6,4 

2017 17,2 13,4 22% 5,5 

  

Vård och omsorg har en avvikelse per sista augusti som är -21,8 Mnkr och prognos för 
helåret är -21,8 Mnkr (fg års utfall -8,3 Mnkr). 

Bemanningsenhet. Avvikelse -0,4 Mnkr, prognos -0,5 Mnkr. Det är en överanställning jämfört 
med budget på grund av hög efterfrågan från beställande verksamheter. 

Sjukvård. Avvikelse -1,7 Mnkr, prognos -0,8 Mnkr. Den stora avvikelsen per sista augusti 
beror till största delen på kostnader för sommarvikarier. Några undersköterskor har fått 
utökad delegering dels för att förbättra arbetsmiljön och dels patientsäkerheten genom att 
vara ett stöd för befintlig sköterska. Viss kompensation avseende vaccinering från Region 
Örebro väntas preliminärt att betalas ut under oktober månad. 

Särskilt boende/demens. Avvikelse -7,8 Mnkr, prognos -6,1 Mnkr. Avvikelsen inom 
verksamheten är högre än normalt. Det beror både på att det under början av året var höga 
kostnader för övertid och timvikarier avseende december 2020 fallit ut i januari. Men även på 
att det är ett ärende på ett av boenden som kräver mer personal på natten vilket gör att det är 
1,8 heltider utöver budget. Det har varit behov av mycket extra resurs kopplat till enskildas 
behov på flera boenden och kostnaden för extra resurs är hittills 1 223 tkr, jämfört med 
172 tkr samma period föregående år. Kostnaderna för semesterlön har ökat jämfört med 
föregående år vilket är positivt då semesterlöneskulden ökade markant under 2020. 
Svårigheter i att få tag på vikarier gör även att kostnaderna för övertid ökar på några boenden 
vilket medför att kostnaderna för sommaren väntas bli högre än normalt. 
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Hemtjänst. Avvikelse -9,8 Mnkr, prognos -12,3 Mnkr. Prognosen är högre än föregående års 
utfall på grund av att de beviljade timmarna fortsätter att vara på en högre nivå och om 
trenden håller i sig väntas kostnadsläget vara högre. Det har även varit en högre frånvaro 
under sommaren i vissa grupper vilket kan komma att innebära högre kostnader än normalt 
för både timvikarier och övertid. Kostnaderna för semesterlön har ökat jämfört med 
föregående år vilket är positivt då semesterlöneskulden ökade markant under 2020. 

 

 
Korttidsvård. Avvikelse -0,7 Mnkr och prognos -1,6 Mnkr. Kostnaderna för korttids bedöms 
vara fortsatt höga då det både är resurskrävande individer boende där samt att 
beläggningsgraden är hög. Under sommaren har det även varit flera som behövt palliativ vård. 
Det har trendmässigt varit lägre kostnader än föregående år varför prognosen nu är sänkt. 
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Driftsredovisning (netto) 

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprogn
os 

Budget 
helår 

Budgetavvik
else helår 

Administration 14,9 31,2 16,3 23,1 46,8 23,7 

Funktionsstöd 100,3 95,3 -5,0 152,1 142,9 -9,2 

Individ och 
familj 76,2 59,5 -16,7 116,8 89,4 -27,4 

Vård och omsorg 212,5 193,8 -18,7 312,7 290,9 -21,8 

Totalt 403,9 379,8 -24,1 604,7 570,0 -34,7 

 

Investeringar 

Projektnamn Utfall period Helårsprogn
os Budget Budgetavvikelse 

helår 

96 007 Larm 0,4 0,5 0,5 0,0 

96 008 Madrasser boende 0,0 0,5 0,5 0,0 

     

Totalt 0,4 1,0 1,0 0,0 
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1.3 Grunduppdrag 

Grunduppdrag Uppfyllelse av grunduppdrag 

Arbetsgivare  Grunduppdraget uppnås till stor del  

Funktionsstöd  Grunduppdraget uppnås till stor del  

Vård och Omsorg  Grunduppdraget uppnås till stor del  

Individ och familj  Grunduppdraget uppnås till stor del  

E-hälsa och Myndighet  Grunduppdraget uppnås till stor del  

 

Arbetsgivare 

Året har fortsatt präglats av Panidemin. Förvaltningen har arbetat med nya flexibla lösningar, 
modeller för samarbete och en förmåga att agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar. 
Förvaltningen huvudsakliga huvuduppgift har varit att leverera verksamheternas 
grunduppdrag samtidigt som att minska risken för smittspridning och skydda äldre och svårt 
sjuka som är i riskgrupp. I början av året påbörjades vaccinering av målgruppen samtidigt 
som omvårdnadspersonal fick möjlighet till vaccinering. Förvaltningen har fortlöpande följt 
folkhälsomyndighetens rekommendationer och vård- och omsorgspersonal har använt den 
skyddsutrustning som rekommenderats. Socialförvaltningen har haft en sjukfrånvaro som har 
varit ett par procentenheter högre än innan pandemin då rekommendationerna har varit att 
stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. Sjukfrånvaron har dock minskat en del i 
jämförelse med samma period 2020 men det skiljer sig också en hel del mellan de tre olika 
verksamhetsområdena. Förvaltningen har kartlagt behov av kompetensutveckling inom flera 
områden  syfte att möta framtida rekryteringsbehov det innefattar strategisk 
kompetensförsörjning, behov av nya tjänster och vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetare 
med deltidstjänster inom Kommunals avtalsområde kommer återigen erbjudas 
heltidsanställning eller ökad sysselsättningsgrad. Andel tillsvidare med heltidsanställning har 
gått från 51,6% till 61,3%, för jämförelseperiod januari-augusti 2020 respektive 2021. 

Funktionsstöd 

Verksamheten Funktionsstöd har under delåret av 2021 levererat och säkerställt sitt 
grunduppdrag enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Utifrån rådande pandemi har dock en del enheter fått begränsa sin 
verksamhet. Daglig verksamhet har haft begränsat öppethållande. Sommarkollo för personer 
med funktionsnedsättning genomfördes med lyckat resultat i slutet på sommaren 
Funktionsstöd arbetar med lokalanpassningar för att möta behovet av ökat variationer av 
sysselsättning. 

Vård och Omsorg 

Verksamheten Vård och Omsorg har levererat sitt grunduppdrag utifrån gällande lagstiftning. 
Samtliga enheter inom verksamheten har verkställt beviljade insatser förutom 
dagrehabiliterings gruppaktiviteter och dagverksamhet som varit inställda för att bromsa 
smittspridningen. Verksamheten med Träffpunkter har lagts ner under året och dagrehab har 
sin verksamhetsplats i centrala Lindesberg. Året har givet präglats av pandemin och nya 
rutiner och riktlinjer för att på bästa sätt kunna skydda enskilda i riskgrupp.  Det har även 
varit mindre omfattning av aktiviteter på boendena p g a pandemin. Det har genomförts ett 
sommarkollo för äldre (som ej är inskrivna i omsorgen) där cirka 30 personer deltog under en 
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vecka. Inom verksamheten vård och omsorg utbildar sig 25 medarbetare till undersköterskor 
i samarbete med Masugnen. Utbildningen är finansierad av stadsbidrag enligt projektet 
omsorgslyftet. Studietakten är på 50 % samtidigt som de arbetar 50 %. 

Individ och familj 

Verksamheten Individ och familj är oroad över den utmaning de kan komma stå inför. 
Pandemin har till viss del bidragit till våld i hemmet, trigga igång missbruk och psykisk 
ohälsan har ökat. Dessa orosfaktorer kan riskera att verksamheten inte har tillräcklig 
kapacitet till att förebygga och utveckla egna resurser, verksamheten har flaggat för ökade 
orosanmälningar samt tvångslagsbeslut inom barn och vuxna. Inom försörjningsstöd har 
enheten kommit igång med ansökningar digitalt. 

E-hälsa och Myndighet 

Utifrån tidigare genomförd revidering av riktlinjer för handläggning enligt SoL, beslutade 
nämnden att anta dessa vid aktuell tidpunkt. Det i sin tur har lett till mer rättssäkra och 
samstämmiga bedömningar från handläggningens sida. Under pandemin har många möten 
fått genomföras digitalt, då har arbetet skett efter SKR:s riktlinjer om rekommendationer 
kring "digitala vårdmöten". I takt med att fler och fler blir vaccinerade (både invånare och 
personal) så är fler enskilda nu beredda att ta emot besök. Digitala möten har gått bra och det 
finns fördelar men det finns negativa aspekter, de fysiska mötena är generellt bättre i dessa 
sammanhang. Verksamheten har tagit steg framåt och med hjälp av välfärdsteknik som 
surfplattor och applikationer för videokonferenser. 

Alla SÄBO har nu larm installerat med Tunstall, vad det gäller installation av att vara 
nyckelfria och uppsatta medicinskåp är det arbetet kvar på några boenden. 
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1.4 Kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor Grad av kvalitet Kvalitetsindikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 Trend 

VoO - Åldras i 
trygghet 

Upplevd trygghet 
inom hemtjänst % 91 %   

Upplevd trygghet 
inom särskilt 

boende % 
  

Personalkontinuitet 
hemtjänst, antal 

personer som en 
hemtjänsttagare 

möter under 14 dagar, 
medelvärde 

15   

Attraktiv 
arbetsgivare med 
fokus på arbetsmiljö, 
ledarskap, 
medarbetarskap och 
kompetensförsörjnin
g 

Resultat i 
medarbetarenkätens 
fråga om att se fram 

emot att gå till arbetet 

  

IoF - Bra bemötande 
inom socialtjänsten 

 Kvalitén är på väg 
att uppnås     

Myndighet - Service 
& rättssäkerhet 

Utredningstid LSS-
insatser - antal dagar 

från ansökan till 
beslut, medelvärde 

  

Väntetid i antal dagar 
från ansökningsdatum 

till första erbjudet 
inflyttningsdatum till 

särskilt boende, 
medelvärde 

110   

 Kvalitén är på väg 
att uppnås 

Aktiviteterna på SÄBO 
nöjdhet % 60 %   

 Kvalitén är på väg 
att uppnås 

Sjukfrånvaro hos 
medarbetare 7,9 % 7,12 %  

 Kvalitén är på väg 
att uppnås     

 Kvalitén är på väg 
att uppnås 

Andel rätt i 
förvaltningsrätten -

 Försörjningsstöd % 
90   

Andel avslutade 
barnutredningar där 

barnets delaktighet är 
dokumenterad från 5 

år 

86 % 80 %  

Utredningstid i antal 
dagar från påbörjad 

utredning till avslutad 
79   
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Kvalitetsfaktor Grad av kvalitet Utfall 
2020 

Utfall 
2021 Trend 

utredning inom barn 
och ungdom 0-20 år, 

medelvärde 

Väntetid i antal dagar 
från ansökan vid 

nybesök till beslut 
inom försörjningsstöd, 

medelvärde 

8   

51   

 Kvalitén är på väg 
att uppnås    

IoF - Förebygga och 
utveckla egna 
resurser 

 Kvalitén är på väg 
att uppnås 

   

Ej återaktualiserade 
barn 0-12 år ett år 

efter avslutad 
utredning eller 

insats % 

   

Ej återaktualiserade 
ungdomar 13-20 år 

efter avslutad 
utredning eller 

insats % 

   

Ej återaktualiserade 
vuxna personer med 

försörjningsstöd ett år 
efter avslutat 

försörjningsstöd, 
andel (%) 

72 %   

VoO - God och säker 
vård HSL 

 Kvalitén är på väg 
att uppnås 

Giltiga delegeringar    
Läkemedelsgenomgån

gar    

FS - Nöjda med 
insats 

 Kvalitén är på väg 
att uppnås     

VoO - Omsorg av god 
kvalitet 

 Kvalitén är på väg 
att uppnås 

Andel nöjda enskilda 
med hemtjänst % 90 %   

Andel nöjda enskilda 82 %   
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Kvalitetsfaktor Grad av kvalitet Kvalitetsindikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 Trend 

på särskilt boende % 

E-hälsa - Driftsäkra 
system 

 Kvalitén är på väg 
att uppnås 

Antal viva/server 
driftstörningar 6   

 

VoO - Åldras i trygghet 

Dock har vi inte kunnat genomföra enkät p g a pandemin. 

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

Lyftutbildningarna för ordinarie personal har varit inställda under året på grund av rådande 
pandemi. Till våren erbjuds vikarier och tillsvidareanställda, som inte tidigare gått 
utbildningen, lyftutbildning inför sommaren. 

Förvaltningen har beslutat att även inför denna sommar att inte ta emot några feriearbetare 
på grund av rådande pandemi. Beslutet är i enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 

Det utfördes en snabbutbildning till omfördelad, ny personal och sommarvikarier inom Vård 
och Omsorg och Funktionsstöd under förra våren. Utbildning varade under tre dagar och 
utfördes av vuxenutbildningen på masugnen. Ett intyg gavs efter genomförd snabbutbildning 
och personalen gick därefter introduktion på den nya arbetsplatsen. Beslut togs tidigare i år 
att snabbutbildningen för sommarvikarier och ny personal även ska göras inför sommaren 
2021. Utbildningen kommer äga rum under veckorna 17, 20 och 22 med totalt 30 platser i 
samverkan med gymnasieskolan i Lindesbergs kommun. Snabbutbildningen är även detta år 
tre dagar och med teman inom basalhygien, skyddsmaterial, etik och moral, tystnadsplikt 
samt omvårdnad. 

Inom verksamheten för Vård och Omsorg utbildar 25 stycken medarbetare sig till 
undersköterskor i samverkan med Masugnen. Utbildningen är finansierat av statsbidrag 
enligt projekt omsorgslyftet. Studietakten är på 50% samtidigt som de arbetar 50% inom 
Vård och Omsorgs enheter. Efter genomförd utbildning kommer samtliga med godkänd 
examination att gå tillbaka till respektive enhet som tillsvidareanställd undersköterska med 
heltid som sysselsättningsgrad. Utbildningen startade i oktober-20 och pågår fram till 
december-21. 

Förvaltningen kommer att söka medel från fonden KOM-KR. Syftet med fonden är att arbeta 
med förebyggande insatser som handlar om att ställa om organisation och medarbetare för 
att möta framtida rekryteringsbehov och samtidigt minimera riskerna för arbetsbrist. Det rör 
sig om såväl strategisk kompetensförsörjning och att möta behov av nya tjänster som att vara 
en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen har kartlagt behov av kompetensutveckling inom 
flertalet områden som ett första steg. Vilka är inom specialistkompetenser, IBIC, demens och 
lågaffektivt bemötande. Därtill har verksamhet inom Funktionsstöd uppmärksammat utifrån 
utredningar enligt SoL kap 14 §§6-7 att verksamheten är i behov av kompetensutveckling 
inom psykiatri. 

Medarbetare med deltidstjänster inom Kommunals avtalsområde kommer återigen under 
året erbjudas heltidsanställning eller ökad sysselsättningsgrad. 

Arbetssätt med så kallade Lillasystrar innebär att undersköterskor har fått utökad delegation 
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av sjuksköterska. Totalt 10 stycken. 

IoF - Bra bemötande inom socialtjänsten 

Under delåret har ett löpande arbete med frågor gällande bra bemötande pågått på 
Familjeenheten. Det diskuteras och dokumenteras på arbetsplatsträffar en gång/månad. 

Myndighet - Service & rättssäkerhet 

Under pandemin har många möten fått genomföras digitalt och arbetat efter riktlinjer utifrån 
SKR:s rekommendationer kring "digitala vårdmöten". Fler enskilda är nu beredda att ta emot 
besök efter att vaccination har genomförts. Digitala möten har gått bra och det finns fördelar 
men det finns även negativa aspekter som påverkar både för den enskilde och handläggaren. 
De fysiska möten är att föredra i jämförelse. 

VoO - Meningsfull tillvaro 

Minskad omfattning av aktiviteter. Samtliga boenden utför aktiviteter men dock är 
aktiviteterna anpassade utifrån att säkerställa smittorisken till exempel utförs aktiviteter med 
social distans. 

Friska medarbetare 

Den totala sjukfrånvaron minskar men det skiljer en hel del mellan de tre olika 
verksamhetsområdena. 

FS - Enskilda upplever en meningsfull fritid 

Fritidsaktiviteterna på LSS-boendena har varit väldigt begränsade, stora sammankomster och 
aktiviteter har varit inställda under hela första halvåret. Personal anordnar 
utomhusaktiviteter i största möjliga mån och enskilda aktiviteter med enskilda. 

I somras arrangerades ett smittsäkert sommarkollo under fyra veckor (dagtid) för 
målgruppen inom bostad med särskild service LSS. Förhoppningsvis start på att återgå till 
normala med aktiviteter etc. 

IoF - Service och rättssäkerhet 

Det går att digitala ansökningar inom försörjningsstöd ett arbete som kom igång i början av 
året. Digitala anmälningar för orosanmälningar går att göra på Familjeenheten. 

FS - Insatserna bygger på respekt och självbestämmande 

Verksamheterna har arbetat med införande av FUNCA samt SMA . Implementering fortgår 
men pandemin har påverkat mycket av införandet så all personal är ännu inte utbildade. 
Funca är ett verktyg som ska stödja enskilda och personal att utarbeta genomförandeplaner 
och identifiera behovsområden. SMA fungerar som en utvärdering av enskildas 
genomförandeplaner. 
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IoF - Förebygga och utveckla egna resurser 

Fortsatt oro över kommande utmaning inom Individ och familj som beskrevs vid tertial 1. 

VoO - God och säker vård HSL 

På intranätet finns en sida för personal där all information finns samlad, rutiner, riktlinjer och 
instruktionsfilmer. 

Enhetschefer har erbjudit samtal för personal till regionhälsan. Vid smitta har enheterna 
isolerat enskilda. Personal har visir vid nära vårdkontakt (närmare än en meter) och vid 
misstanke eller konstaterat fall av Covid-19 har varje enhet Corona-kit med skyddsutrustning. 

Verksamheten har provtagit personal och enskilda vid minsta symtom för att skydda äldre, 
personal och minska smittspridning. Verksamheten har i egen regi erbjudit och vaccinerat 
samtliga enskilda inom verksamhet för VoO och FS. Personal som arbetar omsorgsnära 
erbjuds att boka in sig för vaccin på nod. 

Under våren har medicinskåp köpts in till samtliga särskilda boenden i kommunen. Syftet med 
medicinskåp är att kunna logga och säkerställa medicinhantering. Förvaltningen har därtill 
köpt in systemet Appva ett system som också ska säkerställa medicinhantering genom digital 
signering och delegeringar. 

FS - Nöjda med insats 

! augusti öppna det upp för alla. Lokaler och inriktning har setts över för de olika grupperna 
inom Daglig verksamhet, allt i syfte att ge ökad variation av sysselsättning. 

VoO - Omsorg av god kvalitet 

Dagrehab har i centrala Lindesberg sakteligen öppnat upp efter pandemin, har dock varit 
öppen tidigare men då anpassad efter pandemin. 

E-hälsa - Driftsäkra system 

Alla SÄBO har larm med Tunstall. Källgården har samtligt nytt gällande medicinskåp uppsatta, 
larm, och nyckelfritt som är helt klart. Alla boenden är på gång att erhålla alla dessa saker 
också. Ett beredskapsavtal för drift av våra olika system är på gång att tas fram och 
verkställas, Viva, TES och Timecare. Det beräknas vara under hösten. 
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VoO - Åldras i trygghet 

Kvalitetsindikator 

Upplevd trygghet inom hemtjänst % 

 
 
Upplevd trygghet inom särskilt boende % 

 
 
Personalkontinuitet hemtjänst, antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 
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Kvalitetsindikator 

 
 

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

Kvalitetsindikator 

Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet 
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IoF - Bra bemötande inom socialtjänsten 

Myndighet - Service & rättssäkerhet 

Kvalitetsindikator 

Utredningstid LSS-insatser - antal dagar från ansökan till beslut, medelvärde 

 
 
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 
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VoO - Meningsfull tillvaro 

Kvalitetsindikator 

Aktiviteterna på SÄBO nöjdhet % 

 
 

Friska medarbetare 

Kvalitetsindikator 

Sjukfrånvaro hos medarbetare 

 
 
Kvinnor: 7,53 % Män : 4,83% 

FS - Enskilda upplever en meningsfull fritid 
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IoF - Service och rättssäkerhet 

Kvalitetsindikator 

Andel rätt i förvaltningsrätten - Försörjningsstöd % 

 
 
Andel avslutade barnutredningar där barnets delaktighet är dokumenterad från 5 år 

 
 
240 avslutade BBIC utredningar jan-juni 2021 ålder 5-21 år, urval var 10:e 
Av 25 utredningar har delaktighet dokumenterats med Ja - barnet har varit delaktig i 20 st dvs 80%, i 5 st 20% 
har man ej valt att göra barnet delaktig, i två av ärendena missförstånd rörande heder, ett inställt pga Covid i 
familjen, ett nej där barnet är placerat och utredning initierats av socialnämnden själva för 
umgängeskontaktperson, ett ärende - nej (8-åring). 
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, 
medelvärde 
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Kvalitetsindikator 

 
 
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 

 
 
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 
21+, medelvärde 
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Kvalitetsindikator 

 
 

FS - Insatserna bygger på respekt och självbestämmande 

Kvalitetsindikator 

Andel personer med en aktuell genomförandeplan som innehåller dokumentation om delaktighet LSS-
insatser % 
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IoF - Förebygga och utveckla egna resurser 

Kvalitetsindikator 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats % 

 
 
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats % 

 
 
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år efter avslutad utredning eller insats % 
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Kvalitetsindikator 

 
 
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 

 
 

 

VoO - God och säker vård HSL 

Kvalitetsindikator 

Giltiga delegeringar 
Inga tillgängliga data 
 

Läkemedelsgenomgångar 
Inga tillgängliga data 
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FS - Nöjda med insats 

VoO - Omsorg av god kvalitet 

Kvalitetsindikator 

Andel nöjda enskilda med hemtjänst % 

 
 
Andel nöjda enskilda på särskilt boende % 
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E-hälsa - Driftsäkra system 

Kvalitetsindikator 

Antal viva/server driftstörningar 
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1.5 Utvecklingsmål 

Utvecklingsmål Måluppfyllnad Utvecklingsindikato
r 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 Trend 

Socialnämnden ska 
utveckla och arbeta 
för att trygga 
kompetensförsörjnin
gen 

 Målet är på väg 
att uppfyllas 

Andel 
tillsvidareanställda 

med 
heltidsanställning 

56 % 61,3 %  

Andel 
tillsvidareanställda 

som ökat sin 
sysselsättningsgrad % 

   

Socialnämnden ska 
öka medborgarnas 
digitala delaktighet 
enligt konceptet 
trygghet och service 

 Målet är på väg 
att uppfyllas 

Kameratillsyn på 
natten antal 

16 % 20 %  

Socialnämnden ska 
utöka samverkan 
med både interna 
och externa aktörer 
för att utveckla, 
kvalitetssäkra och 
effektivisera 
verksamhet 

 Målet är på väg 
att uppfyllas 

Utbetalning av 
försörjningsstöd 

exklusive intäkter 

2 208   

Socialnämnden ska 
verka för nya 
boendeformer 
utifrån 
samhällsförändringa
r 

 Målet är inte 
uppfyllt 

Väntetid i antal dagar 
från ansökningsdatum 

till första erbjudet 
inflyttningsdatum till 

särskilt boende, 
medelvärde 

110   

Socialnämnden ska utveckla och arbeta för att trygga kompetensförsörjningen 

Fortsatt arbete med att möjliggöra för att fler tillsvidareanställda ska arbeta heltid pågår. 
Medarbetare inom Kommunals område hade sin första möjlighet under våren-20 att tacka ja 
till heltid eller ökad sysselsättningsgrad. Ytterligare ett erbjudande gick ut i början på 2021. 
Startgrupperna inom Funktionsstöd och Vård och omsorg påbörjade verksamhetsanpassade 
scheman under hösten-20 och för de medarbetare som tackade ja till erbjudandet kommer 
samtidigt som de går in verksamhetsanpassade scheman öka sin sysselsättningsgrad. Den 
pågående pandemin har dock medfört förseningar i projektet och framflyttning av enheters 
startdatum för verksamhetsanpassade scheman, enheterna som ännu inte gått över till 
verksamhetsanpassade scheman beräknas påbörja scheman utifrån verksamhetsgraf hösten-
21. 

Socialnämnden ska öka medborgarnas digitala delaktighet enligt konceptet trygghet 
och service 

Arbetet med att få fler att välja tillsyn via nattkamera fortsätter. Digital nattillsyn är en säker 
och trygg lösning som uppskattas av våra enskilda. En kamera som fungerar i mörker 
monteras på lämplig plats i bostaden. Personal loggar in och tittar i kameran på de tider som 
är bestämt. Om nattpatrullen via kameran ser att den enskilde behöver hjälp, åker 
hemtjänsten till den enskilde. Trygghetskamera används även inom särskilda boenden för LSS 



§121/21 Delårsrapport 2021

  

Socialnämnd, Delårsrapport jan-aug 31(35) 

och SoL. Fortsatt arbete behövs för att fler ska välja insatsen. 

Välfärdsteknik utvecklas även inom våra boenden med nya larmlösningar, hotellås, appva och 
medicinskåp. Appva är ett system som ska kvalitetssäkra medicinhantering. Det planeras även 
för att implementera TES som testpilot på ett särskilt boende. Förvaltningen gör därtill en 
översyn huruvida arbetet med att säkerställa att batterier, loggar och andra funktioner kring 
välfärdsteknik ska organiseras. 

Socialnämnden ska utöka samverkan med både interna och externa aktörer för att 
utveckla, kvalitetssäkra och effektivisera verksamhet 

Inom enheten för Myndighet har en utredning startat gällande implementering av IBIC. 
Individens behov i centrum är ett arbetssätt som arbetar med personer som behöver stöd i 
sitt dagliga liv oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade. IBIC ger ett gemensamt språk och en 
kunskapssyn för att förstå och beskriva vad behov i det dagliga livet är, vilket skapar 
förutsättningar för att stödet anpassas efter individens behov både på myndighet- och 
utförarsidan. Det innebär att gå från ett insatsstyrt arbetssätt till ett behovsstyrt arbetssätt. 
Detta bör leda till att en individanpassad och flexibel tjänst skapas för den enskilde och bör ge 
en bättre effekt och en större meningsfullhet. Arbetsmetoden kommer kräva förändring i 
arbetssätt och en ökad flexibilitet på utförarsidan. 

Socialnämnden ska verka för nya boendeformer utifrån samhällsförändringar 

Ett arbete påbörjades under 2020 tillsammans med LIBO/FALAB om nya boendeformer i 
framtiden, arbetet är ett omfattande projekt. Kartläggning av socialförvaltningens behov 
behöver göras utifrån ett långsiktigt- och omvärldsbevakande perspektiv. I projektet omfattar 
bland annat kartläggning av boendeplatser för äldre, lokaler för särskilda boenden & 
korttidsboende, lokaler för LSS-boende samt förebyggande arbete inom IFO. Arbetet är en 
pågående process och i dagsläget finns inte tillräckligt med underlag för att ge en annan 
måluppfyllnad än att målet inte är uppfyllt. 

Det är fortsatt tryck inom kommunens särskilda boenden, i dagsläget väntar 18 enskilda på 
särskilt boende och 11 stycken på särskilt boende demens. Inom LSS bostad med särskilt 
service 9§9 är det 6 stycken enskilda som väntar på lägenhet. 

Funktionsstöd har 15 externa placeringar inom LSS. I juni planeras första redovisning till 
nämnd utifrån en översyn inom LSS och behovet av fler lägenheter enligt LSS 9§9. 

Förvaltningen arbetar för att möjliggöra för den enskilde att bo kvar i sin egna bostad. Till 
exempel där hemtjänstinsatser inte är tillräckliga men den enskilde inte är i behov av 9§9 LSS 
har boendestöd provat i ett par ärenden att utöka sitt stöd och verkställt insatser för att 
möjliggöra att den enskilde kan bo kvar i sin ordinarie bostad. Översyn av stödinsatsen och 
riktlinjen boendestöd planeras 2021. 
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Socialnämnden ska utveckla och arbeta för att trygga kompetensförsörjningen 

Utvecklingsindikator 

Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning 

 
 
Jämfört med T2 för 2020 är det en ökning med tio procentenheter. 

Andel tillsvidareanställda som ökat sin sysselsättningsgrad % 
Inga tillgängliga data 
 

Socialnämnden ska öka medborgarnas digitala delaktighet enligt konceptet trygghet 
och service 

Utvecklingsindikator 

Kameratillsyn på natten antal 
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Socialnämnden ska utöka samverkan med både interna och externa aktörer för att 
utveckla, kvalitetssäkra och effektivisera verksamhet 

Utvecklingsindikator 

Utbetalning av försörjningsstöd exklusive intäkter 

 
 

Socialnämnden ska verka för nya boendeformer utifrån samhällsförändringar 

Utvecklingsindikator 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 
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1.6 Planerade förbättringsåtgärder 

Anvisning 
 

Vilka möjligheter och utmaningar finns för framtiden. Klarmarkera när du är helt klar med 
avsnittet. 

• Resursfördelning hemtjänst 

• Heltidsresa & kompetensförsörjning  
• Boendeplatser utifrån samhällsförändringar 
• Samverkan 
• Digitalisering och välfärdsteknik 

Inom hemtjänsten planerades en resursfördelningsmodell att införas i januari 2021. 
Införandet blev uppskjutet till 2022 på grund av pandemin. Resursfördelningsmodellen 
innebär att personalbudgeten inom hemtjänsten fördelas om genom att vikta den utifrån antal 
beviljade timmar i respektive område. Modellen ska användas för att styra medlen så att 
resurser stämmer mer överens med verksamhetens behov. 

Under åren 2022-2027 beräknas cirka 60 stycken undersköterskor att gå i pension. Det finns, 
september 2021, 419 stycken tillsvidareanställda undersköterskor 45% av dessa har en 
heltidsanställning. Det finns 35 stycken tillsvidareanställda sjuksköterskor, 8 stycken av dem 
beräknas gå i pension 2022-2027. Ett första arbete i att möta kompetensförsörjningen är att 
ge fler medarbetare möjlighet till att arbeta heltid. I nuläge arbetar cirka 55% av personalen 
inom Vård och Omsorg heltid, bland undersköterskorna arbetar 45% heltid. Inom 
funktionsstöd är motsvarande siffra drygt 65%, förra året var den siffran 52,5%. 
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. 

Rätten till heltid och arbetet kring bemanningsekonomi är av högsta prioritet för kommande 
år. Det har påbörjats men blivit försenat på grund av pandemin. Arbetet har inneburit att 
genomlysa verksamheternas scheman, påbörja schemaläggning utifrån verksamheternas 
behov samt skapa samverkansytor för att möjliggöra ökad sysselsättningsgrad. Skapande av 
samverkansytor har blivit försenat på grund av pandemin. Inom socialförvaltningen arbetar i 
dagsläget 61 % heltid motsvarande siffra för 2020 var 52%. 

Från hösten och vintern 2019 tills idag har det varit ökat tryck på särskilda boendeplatser för 
äldre. Inom åren 2017–2027 beräknas antal personer 80+ att öka med 44%. Den 
demografiska förändringen i Lindesbergs kommun är således påtaglig. En projektledare är 
anställd för att leda utvecklingsarbetet med den strategiska lokal och bostadsförsörjningen 
inom socialförvaltningen. Det pågår även en översyn inom funktionsstöd för att utveckla en 
rörlighet mellan boendeformerna och stegförflyttning för individen som möjliggör för den 
enskilde en progression till självständighet. Bakgrunden till översynen handlar bland annat 
om att det idag är många externa placeringar, behov av att se över antal platser, målgrupp och 
målgruppens behov. 

Inom Individ och Familj har inflödet av orosanmälningar ökat både inom barn och unga 
gruppen och vuxna. Individ och familj fortsätter att utveckla arbetet från utredningsarbetet 
och inom öppenvården för att möta den allt mer komplexa problematik. Utvecklingsarbete  
för stödboende pågår. En ökning av våldsärenden både mot barn men även fler vuxna kvinnor 
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som behöver skyddsplaceras. En översyn av arbetet med våld i nära relationer har 
genomförts vilket kommer att leda till förändrat arbetssätt. Socialförvaltningen vill därför 
påbörja och ta initiativ till ett tvärsektoriellt perspektiv för frågan och en samverkan mellan 
förvaltningarna för ett kommungemensamt arbete. 

Samverkan mellan enheter, verksamheter, förvaltningar och externa aktörer är av vikt för att 
verksamheterna ska leverera sina grunduppdrag, kan vara extra viktigt att tänka på utifrån 
konsekvenser av pandemin. Inom Vård och Omsorg är förhoppningen att samverkan med 
både interna och externa aktörer fortsätter att utvecklas kring utförande av serviceinsatser. I 
dagsläget utför exempelvis extern aktör tvätt för hemtjänst Frövi och Daglig verksamhet utför 
inköp åt hemtjänsten i norr och söder. Under hösten har det startats samverkan med 
Arbetsmarknadsenheten gällande städlag inom hemtjänsten. I syfte att möjliggöra 
mötesplatser för äldre och utveckla arbetet med Träffpunkter för att motverka ensamhet, 
förebygga ohälsa och främja ett hälsosamt åldrande så har det påbörjats intern samverkan 
mellan Socialförvaltningen och Tillväxtförvaltningen och där planen är att dialog ska ske med 
civilsamhället. 

Inom Familjeenheten i samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen har en 
gruppverksamhet startat för barn som är anhöriga till föräldrar med missbruk eller psykisk 
ohälsa i handledning av Familjeteamet och kyrkan. Gruppverksamheten startar under hösten. 
En ambition inom hela socialförvaltningen är att fortsätta utveckla pågående samverkan och 
samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen för barns bästa. Utvecklingsarbete under 
2021 och 2022 är också ett påbörjat samarbete med Nora kommun i arbetet med  ovan 
beskrivna gruppverksamheter. 

Välfärdsteknik bör fortsätta prioriteras inom socialförvaltningen, införa modern digital teknik 
för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga, aktiva och 
självständiga i hemmet. Nya arbetssätt för effektiviseringar och kvalitetsarbete har även 
genomförts från arbetsgivarhåll för medarbetare gällande tekniska verktyg och metoder. 
Digitala arbetssätt och flexibilitet bedöms ge effektiviseringar gällande tid och resurser. 
Fortsätta att se över system som börjar bli gamla och omvärldsbevaka för att möta samma 
behov men med nya lösningar. Att förvaltningen fortsätter vara lättillgänglig för våra 
invånare/enskilda, uppnå god service och underlätta arbetet för våra anställda, till exempel 
utveckling av e-tjänst gällande försörjningsstöd. 
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Utfall

• Procentuell avvikelse 6,1 %
• Tilläggsanslag 25 Mnkr
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Administrationen

• Administrationen 1,0 Mnkr

• E-hälsa och myndighet -2,3 Mnkr
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Funktionsstöd

• Daglig verksamhet -0,4 Mnkr

• Personlig assistans -1,0 Mnkr

• Barn och ungdomsboende externt -0,6 Mnkr

• Externa placeringar vuxna -4,3 Mnkr 
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Individ och familj
• Öppenvård vuxen -0,7 Mnkr
• Barn och ungdomsgruppen -1,7 Mnkr
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HVB vuxna
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Familjehem
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HVB barn
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Försörjningsstöd
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Vård och omsorg
• Bemanningsenheten -0,5 Mnkr
• Sjuksköterskorna -0,8 Mnkr
• Dagvård rehab -0,7 Mnkr 
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Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen beslutar att godkänna 
Delårsrapport januari-augusti 2021. 

 
Ärende 
Uppföljning av nämndens verksamhet har skett i enlighet med 
Lindesbergs kommuns styrmodell. Uppföljningen per 31 augusti 2021 
omfattar de indikatorer som följs upp på tertial, kvalitetsfaktorer, 
grunduppdrag, utvecklingsmål samt ekonomi. I Delårsrapport januari-
augusti 2021 ingår även uppföljning av tillsyns- och kontrollplaner för 
miljö- och hälsoskydd, livsmedel, alkohol, tobak, receptfria läkemedel 
samt tillsyn enligt PBL. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Uppföljningen utgår från Verksamhetsplan 2021 för 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och beslutade tillsyns- och 
kontrollplaner för 2021 inom respektive ämnesområde. 
 
Ärendets beredning 
Uppföljningen på nämndnivå har föregåtts av utvecklingsdialoger med 
respektive enhetschef och enheternas samordnare för att få en 
övergripande status av hur verksamheten går och hur läget är på de 
olika enheterna. I utvecklingsdialogerna har fokus legat på att stämma 
av vilka eventuella åtgärder och prioriteringar som behöver vidtas för 
att kunna utföra grunduppdraget och leverera med god kvalitet, samt 
vilka aktiviteter som genomförts för att nå utvecklingsmålen. 
Utvecklingsdialog med extra fokus på perspektivet ekonomi har också 
genomförts tillsammans med förvaltningens ekonomer. 
 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora 
kommun. 
 
Bilagor: 
Delårsrapport januari-augusti 2021, Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 
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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Sammanfattning 

Under andra tertialen januari till augusti av 2021 har samhället fortsatt präglats av pandemin, 
vilket har inneburit en fortsatt verksamhet med restriktioner. Utmaningarna för 
organisationen har varit att arbeta med arbetsmiljöfrågor på distans och försöka få dialog 
mellan ämnesområden och arbetsgrupper, flera olika åtgärder har implementerats. 

Antalet inkommande ärenden till bygglov har varit mycket högt under perioden, detta har 
medfört en mycket hög arbetsbelastning. Utöver det har mängden frågor på e-post och telefon 
ökat avsevärt, här har vi dock ingen statistik att tillgå. Detta innebär längre 
handläggningstider och ännu mer begränsad tillgänglighet, eftersom handläggarna blir 
upptagna i samtal eller e-post med sökanden och/eller handlägger mer ärenden. Åtgärder har 
genomförts i dialog med arbetsgruppen och det som har gjorts hittills är resursförstärkning 
med ytterligare handläggare och vi har kopplat en administrativ resurs för avlastning att 
svara på enklare frågor och hantera kompletteringar. Förhoppningsvis ligger nu resurserna 
mer i balans med behovet, uppföljning sker kontinuerligt. 

Ytterligare effekter på grund av pandemin är tidsförskjutna tillsynsplaner, som kommer 
medföra ett ansträngt läge resterande del av året för berörda medarbetare. Framförallt nu när 
restriktionerna hävs och samhället återigen öppnar upp. Våren präglades av vakanser på 
miljökontoret och det finns fortfarande vakanser kopplade till föräldraledigheter, men 
planering sker kontinuerligt inom verksamheten för att hantera det. 

I juni 2021 genomfördes den stora flytten av verksamheten till nya lokaler. Det har inneburit 
ett lyft av arbetsmiljön för medarbetarna och klart förbättrad tillgänglighet för medborgare 
och kunder när restriktionerna hävs. Invigning av de nya lokalerna kommer ske under hösten, 
med tillhörande kommunikation för allmänheten. 

Det ekonomiska resultatet visar på ett underskott på -550 tkr för perioden, som framförallt 
beror på tillkommande kostnader i samband med flytten t ex extra el-dragning, 
akustikåtgärder, belysning etc. Prognosen är att de omfattande flyttkostnaderna mildras 
något av övriga enheternas överskott och att resultatet på hela verksamhetsåret beräknas bli -
700 tkr. 

1.2 Ekonomi 

Det ekonomiska resultatet för perioden visar på ett underskott om -550 tkr, detta underskott 
beror i huvudsak på oförutsedda kostnader i samband med flytten till nya lokaler på ca 1,6 
mnkr. Men vi ser också att licenskostnader för programvaror ökar och överstiger budget med 
nästan 300 tkr. 

Detta balanseras upp delvis av den kraftiga ökningen av bygglovsansökningar som har varit 
tvunget att hanteras med underbemanning. Förstärkning har skett inom området och därmed 
kommer de ökade intäkterna också plana att ut med ökade kostnader. Utöver detta medför 
byggloven en markant ökning i mätningsuppdrag för nybyggnadskartor, utstakning etc, som 
bidrar till enhetens resultat. 

Dessutom har miljökontoret fortsatt en del vakanser som väger upp underskottet, mycket 
beror på flera föräldraledigheter inom enheten som inte täcks fullt ut med vikarier. Däremot 
har en stor del av den planerade tillsynen inte kunnat genomföras på grund av rådande 
omständigheter med pandemin. Det kommer bli ett ansträngt läge framöver för att komma 
ikapp i planeringen. 

Investeringar avseende inventarier i nya lokaler har skett enligt plan och inköp av ny mätbil 
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pågår och ska avslutas innan verksamhetsårets slut. 

Nämndensresultat	

Verksamhet 

Netto	

kostnad 
Budget	
jan‐aug 

Budgetav
vikelse	
jan‐aug 

Prognos	
helår Budget	helår 

Budgetavvik
else	helår 

Stab 9 825 8 187 -1 636 13 807 11 907 -1 900 

Stadsbyggnadskontoret 2 184 2 744 560 3 341 4 141 800 

Miljökontoret 3 148 3 744 596 5 172 5 672 500 

Nämnd/förvaltningsledn
ing 

1 092 1 022 -70 1 636 1 536 -100 

Summa 16	249 15	697 ‐550 23	956 23	256 ‐700 

Ljusnarsberg	10,2	%	(tkr)	

Verksamhet 

Netto	

kostnad 

Budget	
jan‐
aug 

Budgetavvikelse	
jan‐aug 

Prognos	
helår 

Budget	
helår 

Budgetavvikelse	
helår 

Stab 1 002 818 -184 1 381 1 187 -194 

Stadsbyggnadskontoret 223 245 22 285 367 82 

Miljökontoret 321 423 102 583 634 51 

Nämnd/förvaltningsledning 111 113 2 180 170 -10 

Summa 1	657 1	599 ‐58 2	429 2	358 ‐71 

Hällefors	15,0	%	(tkr)	

Verksamhet 
Nettokostna

d	

Budge
t	jan‐
aug 

Budgetavvikels
e	jan‐aug 

Progno
s		helår 

Budge
t	helår 

Budgetavvikels
e	helår 

Stab 1 474 1 203 -271 2 030 1 745 -285 

Stadsbyggnadskontoret 327 360 33 421 541 120 

Miljökontoret 472 622 150 858 933 75 

Nämnd/förvaltningsledni
ng 164 167 3 264 249 -15 

Summa 2	437	 2	352	 ‐85	 3	573	 3	468	 ‐105	

Nora	23,3	%	(tkr)	

Verksamhet 
Nettokostna

d 
Budget	jan‐

aug 

Budgetavvi
kelse	jan‐

aug 
Prognos	

helår 
Budget	
helår 

Budgetavvi
kelse	helår 

Stab 2 289 1 873 -417 3 153 2 710 -443 

Stadsbyggnads
kontoret 509 559 51 653 839 186 

Miljökontoret 733 966 233 1 333 1449 116 

Nämnd/förvalt
ningsledning 255 258 3 412 389 -23 

Summa 3	786 3	656 ‐130 5	551 5	387 ‐164 
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Lindesberg	51,5	%		(tkr)	

Verksamhet 
Nettokostna

d 
Budget	jan‐

aug 
Budgetavvik
else	jan‐aug 

Prognos	
helår 

Budget	
helår 

Budgetavvik
else	helår 

Stab 5 060 4 294 -765 7 243 6 265 -978 

Stadsbyggnads
kontoret 1 124 1 580 456 1 982 2 394 412 

Miljökontoret 1 621 1 732 111 2 398 2 656 258 

Nämnd/förvalt
ningsledning 563 484 -79 780 728 -52 

Summa	
gemensamt 8	368 8	090 ‐277 12	403 12	043 ‐360 

Fordran/skuld 
till övriga 
samarbetskom
muner 273  -273    

Bostadsanpass
ning 
Lindesberg 2 368 2 082 -287 3 488 2 988 -500 

Energirådgivni
ng 0 0 0 0 0 0 

Summa	
nämnd 11	009 10	172 ‐837 15	891 15	031 ‐860 

Investeringar	

Projekt Utgift Prognos	helår Budget	2020 
Budgetavvikelse	

helår 

Mätningsfordon 0 500 500 0 

Inventarier ny lokal 500 500 500 0 

GIS-program 0 1 500 1 500 0 

Summa 500 2	500 2	500 0 

1.3 Grunduppdrag 

Grunduppdrag Uppfyllelse	av	grunduppdrag 

Arbetsgivare  Grunduppdraget uppnås till stor del  

Samhällsbyggnad  Grunduppdraget uppnås till stor del  

1.4 Kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor Grad	av	kvalitet Kvalitetsindikator 
Utfall	
2020 

Utfall	
2021 

Trend 

Tillgänglighet och 
bemötande 

 Kvalitén är på väg 
att inte uppnås 

Företagsklimat enl. ÖJ 
(insikt) - SBB -

 Bemötande -Totalt, 
NKI 

67 69 

Företagsklimat enl. ÖJ 
(Insikt) - SBB- 

Tillgänglighet - Totalt, 
64 62 
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Kvalitetsfaktor Grad	av	kvalitet Kvalitetsindikator 
Utfall	
2020 

Utfall	
2021 Trend 

NKI 

Attraktiv 
arbetsgivare med 
fokus på arbetsmiljö, 
ledarskap, 
medarbetarskap och 
kompetensförsörjnin
g 

 Kvalitén är på väg 
att uppnås 

Resultat i 
medarbetarenkätens 
fråga om att se fram 

emot att gå till arbetet 

3,86 % 

Behovsutredning 
kontra 

personalresurser 
52,7 55,39 

Effektiv 
handläggning 

 Kvalitén är på väg 
att uppnås 

Beviljade bygglov, 
bostäder i 

flerfamiljshus (antal) 
6 5 

Beviljade bygglov, 
bostäder i småhus 

(antal) 
15 21 

Handläggningstid 
anmälan enligt Plan- 

och Byggförordningen 
(medelvärde veckor) 

1,7 1,6                     

Handläggningstid 
ansökan om bygglov 
och förhandsbesked 

(medelvärde veckor) 

5,6 6,6 

Antal 
upphävda/ändrade/er

satta gamla planer -
 Hällefors 

3 

Antal 
upphävda/ändrade/er

satta gamla planer -
 Lindesberg 

3 

Antal 
upphävda/ändrade/er

satta gamla planer -
 Ljusnarsberg 

1 

Antal 
upphävda/ändrade/er

satta gamla planer -
 Nora 

1 

Friska medarbetare  Kvalitén är på väg 
att uppnås 

Sjukfrånvaro hos 
medarbetare 

4,74 % 3,91 % 

Andel av personalen 
som nyttjar 

friskvårdstimme/frisk
vårdsbidrag 

83 % 

Rättssäkerhet och 
transparens 

 Kvalitén är på väg 
att uppnås 

Antal beslut där 
nämnden ändrar 

förvaltningens förslag 
7 2 

Överklagade beslut 
där högre instans går i 

linje med nämnden 
88 % 86 % 
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Kvalitetsfaktor Grad	av	kvalitet Kvalitetsindikator 
Utfall	
2020 

Utfall	
2021 Trend 

Företagsklimat enl. ÖJ 
(Insikt) - SBB -

 Rättssäkerhet -
 Totalt, NKI 

67 66 

Avslag bygglov för att 
de strider mot 

gällande detaljplan 
(antal) 

5 7 

Samverkan och 
tvärsektoriellt arbete 

 Kvalitén är på väg 
att inte uppnås 

Handläggningstid från 
beslut i SBB-nämnd 

till beslut i KF -
 Hällefors (veckor) 

3,9 

Handläggningstid från 
beslut i SBB-nämnd 

till beslut i KF -
 Lindesberg (veckor) 

3,1 

Handläggningstid från 
beslut i SBB-nämnd 

till beslut i KF -
 Ljusnarsberg 

(veckor) 

19,5 

Handläggningstid från 
beslut i SBB-nämnd 

till beslut i KF - Nora 
(veckor) 

6,3 

Företagsklimat enl. ÖJ 
(Insikt) - Totalt - SBB, 

NKI 
61 62 

Efterlevnad av 
tillsyns- och 
kontrollplaner 

 Kvalitén är på väg 
att inte uppnås 

Antal avslutade 
tillsynsärenden enligt 

PBL 
100 246 

Antal inkommande 
tillsynsärenden enligt 

PBL 
105 113 

Antal öppna 
tillsynsärenden enligt 

PBL 
445 322 

Uppföljande 
kontrolltid livsmedel 

(timmar) 
89 54,25 

Antal kontrollköp 
folköl 

0 

Utfall kontrollköp med 
avvikelse folköl 

Antal kontrollköp 
tobak 

59 

Utfall kontrollköp med 
avvikelse tobak 61 % 

Antal inventerade 
enskilda avlopp 122 45 



§121/21 Delårsrapport 2021

  

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Delårsrapport jan-aug 8(50) 

Kvalitetsfaktor Grad	av	kvalitet Kvalitetsindikator 
Utfall	
2020 

Utfall	
2021 Trend 

Antal 
ansökan/anmälan om 

installation av 
värmepump 

137 98 

Antal 
bostadsklagomålsären

den 
16 11 

Antal 
nedskräpningsärende

n 
73 34 

Antal tillstånd samt 
föreläggande om 

försiktighetsmått -
 installation av enskilt 

avlopp 

191 122 

Antal tillsynsobjekt 
med årsavgift som fått 

tillsynsbesök, av 
planerade objekt -

 Alkohol 

14 

Antal tillsynsobjekt 
med årsavgift som fått 

tillsynsbesök, av 
planerade objekt -

 Livsmedel 

160 

Antal tillsynsobjekt 
med årsavgift som fått 

tillsynsbesök, av 
planerade objekt -

 Miljö & Hälsoskydd 

20 

Antal tillsynsobjekt 
med årsavgift som fått 

tillsynsbesök, av 
planerade objekt -

 Receptfria läkemedel 

9 

Antal tillsynsobjekt 
med årsavgift som fått 

tillsynsbesök, av 
planerade objekt -

 Tobak 

14 

Budget i balans  Kvalitén är på väg 
att uppnås 

Kostnadstäckningsgra
d 48 % 

Tillgänglighet	och	bemötande	

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har fortfarande utmaningar med tillgängligheten. 
Feedback från kunder anger att det ibland är svårt att få tag i en handläggare via telefon och e-
post och att lokalerna upplevts som otillgängliga eftersom dörren varit låst och reception 
saknats. I juni flyttade vi in i nya lokaler. Lokalerna är ett stort lyft och förutsättningarna för 
ökad tillgänglighet goda i och med att vi nu har en reception. Tyvärr har vi inte haft möjlighet 
att ta emot besökare än pga pandemin, men vi räknar med att öppna upp för externa besök 
under hösten. Vi kommer även att ta hem telefonin från Servicecenter så fort en teknisk 
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lösning för detta är på plats. 

Utökning av resurser på bygglov och administrationen har gjorts för att utöka tillgängligheten. 
Dock har stor mängd ärenden på bygglov inte möjliggjort någon utökning av telefontiderna 
än, då prioriteringen varit handläggning av inkommande ärenden för att hålla nere 
handläggningstiderna. 

Arbetet med strategiskt planarbete och planberedskap fortgår och kommer i förlängningen 
möjliggöra för snabbare processer vid exploatering och byggande. Förvaltningen har också 
gjort en förstudie avseende GIS-system. Förstudien har genererat en upphandling av nytt GIS-
system, vilket ger större utvecklingsmöjligheter och bättre tillgänglighet i kartan när systemet 
är på plats. 

Den digitala tillgängligheten bedöms ha blivit bättre under pandemin. Förvaltningen har 
arbetat proaktivt med kommunikation tex genom informationsutskick till serveringsställen 
om föreskrifter kopplade till Covid-19, digital medborgardialog om Hällefors centrum, och 
digitala inspektioner istället för platsbesök. 

Utifrån analysen av NKI-mätningarna är bemötande något vi är bra på, vilket känns roligt. 

  

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en utmaning med ökande arbetsbelastning för våra 
medarbetare. Behovet är i många fall större än resurserna. Flera medarbetare signalerar att 
arbetsbelastningen är för	hög. Arbetsbelastningen påverkas inom flera områden mycket av en 
ökning av inkommande ärenden. Det har varit högt tryck på under en längre tid, framförallt 
på bygglovssidan.  Miljökontoret arbetar fortsatt med vakanser vilket har inneburit flera 
rekryteringar under både 2020 och 2021. Även staben har fått en del vakanser, vilket 
förskjuter projekt framåt i tid och ger en högre arbetsbelastning på dem som är i tjänst. På 
miljökontoret har vi också sett vissa svårigheter att rekrytera. Resursförstärkning har skett 
inom bygglov, detaljplanering och administration för att möta behovet. Det finns även extra 
resurser på miljökontoret sedan mitten av 2020, för att utföra trängseltillsynen. 

Introduktion av nyanställda tar mycket tid och energi och detta drar ner effektiviteten i 
handläggningen. 

Det är viktigt att medarbetarna får utvecklas och lära nytt. Både individuella och 
arbetsgruppsgemensamma kompetensutvecklingsplaner har upprättats. Det är dock svårt att 
frigöra tid för kompetensutveckling när ärendemängden är så pass hög som den är. Pandemin 
påverkar också möjligheterna att skicka medarbetarna på utbildning. Men även utbildarna 
anpassar sig till digitalt arbetssätt och fler och fler erbjuder webbutbildningar. 

Ett av förvaltningens ledord är fördelat ledarskap. Enhetscheferna har under våren gått kurs i 
utvecklande ledarskap (UL). Även förvaltningens utvecklingsstrateg och kommunikatör ska 
gå UL och arbetsgruppernas samordnare kommer genomgå ledarskapsutveckling med start i 
januari 2022. Arbetet med grupputveckling har tyvärr avstannat lite pga pandemin. Planering 
för återgång till arbete på kontoret i Lindesberg har utförts. Vi ser ett behov av att jobba ihop 
arbetsgrupperna igen efter lång tid på distans, men även arbetsgruppsöverskridande 
samverkan behöver utvecklas. Vi har initierat ett arbete med "hemgrupper", med 
medarbetare från olika arbetsområden, som regelbundet träffats digitalt under våren. 
Hemgrupperna har varit pausade under sommaren men kommer att återupptas från oktober. 
Hemgrupperna diskuterar olika frågeställningar både kopplat till arbetsmiljön och 
verksamheten, och upplevelsen är att det är uppskattat från medarbetarna. 



§121/21 Delårsrapport 2021

  

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Delårsrapport jan-aug 10(50) 

Möjligheten till distansarbete kommer att kvarstå även efter att rekommendationerna om 
distansarbete upphör, då det är något som vi upplever att medarbetarna värdesätter. 
Huvudarbetsplatsen är dock kontoret. Arbetsmiljön på hemmakontoret är inte alltid optimal, 
och förvaltningen har satt in flera åtgärder, framförallt för att förbättra den psykosociala 
arbetsmiljön. En sådan är hemgrupperna, en annan är "slumpfika" där man blir slumpvis 
ihopparad med en kollega och tar en fika över Teams, en tredje är "månadslucka" där 
hemgrupperna ordnar en digital lite rolig aktivitet för sina kollegor. 

I juni flyttade vi till nya lokaler. Detta ökade på arbetsbelastningen för medarbetarna under 
våren i och med städning, packning och andra förberedelser inför flytten. Nu är vi på plats och 
upplevelsen är att vi fått trevliga, tillgängliga och verksamhetsanpassade lokaler. En 
utvärdering ska göras när samtliga medarbetare är på plats på kontoret och verksamheten 
återgått mer till hur det såg ut innan pandemin. 

Effektiv	handläggning	

Handläggningstiderna är generellt mycket bra och håller sig under lagstiftade tider med god 
marginal gällande både bygglovs-, miljö-, hälsoskydds, tobaks- och 
serveringstillståndsärenden. De stora utmaningarna är att få ärenden kompletta och hitta tid 
för underhandskontakt under handläggningen, särskilt avseende bygglov. Under perioden har 
vi haft en ökning av inkommande bygglovsärenden på 13% vilket påverkar 
handläggningstiderna till att bli något längre än tidigare år. Under våren var ökningen 33% 
men kurvan har planat ut. Antalet nybyggnadskartor är även fler i år jämfört med förra året, 
det följer delvis med ökat antal bygglov. Inkommande ärenden har prioriterats och vi har 
trots ökningen lyckats hålla korta handläggningstider, kanske lite på bekostnad av 
arbetsmiljön i och med ökad arbetsbelastning och stress, och även lite på bekostnad att 
egeninitierad tillsyn prioriterats bort eller skjutits fram. Även utvecklingsarbetet har delvis 
avstannat då inkommande ärenden prioriterats före. 

Under våren stod en del av tillsynen i fält i princip stilla. Även hembesök och personliga 
möten undveks med hänvisning till rekommenderat hemarbete och risken för smittspridning. 
Livsmedelstillsyn och hembesök vid ansökningar av bostadsanpassningsbidrag återupptogs 
först, efter att riskanalys för Covid-smitta utförts och skyddsutrustning införskaffats. Tillsyn 
och mätuppdrag i fält utomhus har kunnat pågå ungefär som vanligt hela perioden. I och med 
vaccinering och minskad smittspridning har även tillsynsbesök/hembesök inomhus samt 
platsbesök på byggen kunnat komma igång under sommaren. Mycket tillsyn och möten med 
kunder har kunnat ske digitalt under hela perioden vilket ses positivt. 

Arbetet med rutiner och mallar medför en förenklad och mer standardiserad handläggning 
vilket ökar effektiviteten. 

Trots bra handläggningstider är upplevelsen hos kund att det tar lång tid. Kanske för att 
många ärenden inte är kompletta och handläggningstiden börjar räknas från komplett ärende. 
Att det tar kort tid att få svar på sitt ärende är något som är viktigt för kunden. Vi behöver 
arbeta med att förenkla och tydliggöra för kunden så att ansökningarna blir kompletta från 
början. 

Friska	medarbetare	

Fortsatt ganska låg sjukfrånvaro. Distansarbetet har gett god effekt avseende minskad risk för 
smittspridning av Covid-19 bland medarbetarna. Färre långtidssjukskrivningar gör också att 
sjukfrånvaron gått ner. Arbetsbelastningen har under perioden varit mycket hög inom flera 
arbetsgrupper på grund av högt flöde av inkommande ärenden och vakanser. Detta har även 
resulterat i sjukskrivning. Rekrytering har skett för att balansera arbetsbelastningen. 
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Vi ser en viss "distanströtthet" hos medarbetarna efter lång tids hemarbete. Ergonomin på 
hemmakontoret är ofta sämre än på arbetsplatsen även om skärmar, kontorsstolar och andra 
hjälpmedel tagits hem. Den psykosociala arbetsmiljön försämras när medarbetarna inte 
träffar sina kollegor. Vi ser också ett problem med att medarbetarna arbetar längre dagar, då 
tid som tidigare användes till att resa till och från arbetet nu blir arbetstid. Det kan bli svårt 
att skilja på jobb och fritid, och det finns en risk att medarbetarna inte släpper arbetet i 
tanken när dator och arbetsmaterial hela tiden finns tillgängligt hemma. 

Många av medarbetarna har normalt arbetsuppgifter där kontorsarbete och arbete i fält 
kombineras vilket varierar arbetsmiljön och minskar stillasittandet under arbetsdagen. 

Rättssäkerhet	och	transparens	

I majoriteten av de ärenden som överprövats går högre instans i linje med nämndens beslut. 
 
Nämnden och förvaltningen är inte alltid överens om beslutsförslagen till nämnd. Nämnden 
ändrar ibland förvaltningens förslag, framförallt när det gäller ärenden kopplade till 
stadsbyggnadskontoret. Antalet sådana ärenden har blivit färre. Dialog förs mellan 
förvaltningen och nämnden för att processen ska gå så smidigt som möjligt så att inte kunden 
hamnar i kläm, och för att tjänstepersoner och politiker ska få en bättre förståelse för 
varandras arbete och resonemang. Risken är att handläggningstiden blir förlängd, eller att 
kunden får intrycket av att handläggare och politiker säger olika saker. 

Arbetet med att ta fram och uppdatera rutiner pågår under 2021. Att säkerställa att alla 
handläggare jobbar utifrån samma rutiner kommer förbättra rättssäkerheten ytterligare. 
Förvaltningen har tillgång till juridisk kompetens som kan ge stöd i att ta fram rättsfall samt 
tolka lagstiftning och förarbeten, vilket säkerställer kvaliteten i besluten. 

Förvaltningen har en god grund för arbetet med informationssäkerhet och dataskydd. 
Samtliga medarbetare har gått grundläggande utbildning i informationssäkerhet och GDPR, 
och informationssäkerheten för förvaltningen har gåtts igenom i samband med framtagande 
av ny informationshanteringsplan. Under 2021 kommer arbetet med dataskydd och 
informationssäkerhet att ses över i samband med att informationen ska läggas in i nya 
moduler i Stratsys. Detta arbete är under uppstart. Samverkan för dataskydd både inom 
Lindesbergs kommun och gemensamt i samverkanskommunerna har startat upp. 

Samverkan	och	tvärsektoriellt	arbete	

I och med distansarbete har den digitala kontakten mellan förvaltningen och övriga 
kommunala tjänstepersoner i samverkanskommunerna förbättrats. Och detsamma gäller till 
viss del mellan arbetsgrupper inom förvaltningen. Avstämningar görs snabbt och enkelt via 
teams, både i form av möten och samtal men även chatt.  En utmaning är dock att samtliga 
samverkanskommuner inte använder Office 365, vilket hade underlättat ytterligare för 
möjlighet att dela information med varandra. Många nya forum inom 
samverkanskommunerna är upprättade, tex gällande strategisk planering, dataskydd, kansli 
och kommunikation. Här ser vi en stor utvecklingspotential. Eftersom det är många ganska 
nystartade forum och grupper, särskilt internt i kommunerna, behöver dess syften tydliggöras 
och mötesintervall och roller måste sätta sig. Det är också planerat ett kommungemensamt 
projekt för att se över Samhällsbyggnad Bergslagens varumärke, vilket skulle underlätta 
samverkan. 

Samverkan inom Miljösamverkan Värmland Örebro län för miljö och livsmedel har utvecklats 
väldigt mycket under året. Här har övergången till mer digitala möten och utbildningar lett till 
ett mycket större utbyte mellan kommunernas inspektörer och miljöchefer. 



§121/21 Delårsrapport 2021

  

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Delårsrapport jan-aug 12(50) 

Återtagande av telefonifrågorna från servicecenter till förvaltningen är planerad, men har 
dragit ut på tiden på grund av problem med att hitta en teknisk lösning som fungerar för 
förvaltningen. Energi- och klimatrådgivarna har en väl utvecklad samverkan inom länet. 

Det finns utmaningar med att flera funktioner inom kommunerna/förvaltning/förbund 
signalerar att det saknas tid och resurser för att fortsätta utveckla samverkan. Det har även 
identifierats flera ämnesområden/arbetsmoment där det saknas tydighet i vem som är 
ansvarig. Det saknas även vissa identifierade funktioner/tjänstepersoner inom 
organisationerna vilket resulterar i att frågor faller mellan stolarna eller att processer stannar 
upp eller tar längre tid. 

Efterlevnad	av	tillsyns‐	och	kontrollplaner	

Stadsbyggnadskontoret 
Enligt tillsynsplanen för tillsyn enligt PBL för 2021 framgår att vi inte är tillräckligt 
bemannade för att klara tillsynsuppdraget. 

Totalt har över 250 ärenden avslutats under perioden 1/1-31/8 vilket är mer än dubbelt så 
mycket som under hela 2020. Inkommande tillsynsärenden har dock ökat med 68% under 
perioden. Det finns även flera tillsynsområden inom byggnadsnämndens ansvar som inte 
prioriteras utifrån befintlig bemanning, ex enkelt avhjälpta hinder, OVK, hissar, tillsyn 
lekplatser mm. 
 
Under våren har tillsynsprojektet med siktskymmande växtlighet återupptagits med gott 
resultat. Endast ett fåtal ärenden återstår där åtgärder krävs. 

Miljökontoret 
Få inspektioner är utförda pga covid och vakanser inom miljö- och hälsoskydd. Arbetet med 
förorenad mark har delvis fått skjutas upp pga personalbrist. Händelsestyrt arbete, såsom att 
svara på remisser har ökat och tar tid från planerad tillsyn inom miljöskydd. Tillsynsprojekt 
på hygienlokaler med stickande/skärande påbörjat 2020, men har skjutits upp pga pandemin. 
Uppskjutet är även rivningsprojekt med bygglov, tillsynsprojekt på motorbanor samt 
tillsynsprojekt i Finnhyttans vattenskyddsområde. Tillsynsprojekt för rökfria miljöer på 
skolgårdar och lekplatser är i stort sett färdigt. Egenkontrolltillsyn skolor påbörjat. liksom 
hästgödselprojekt. Under hösten startar tillsynsprojekt på bassängbad och ett nationellt 
projekt gällande tillsyn av kosmetiska produkter. Den sammanlagda bedömningen är dock att 
det finns risk att tillsynsplanen enligt miljöbalken inte efterlevs. 

Livsmedelskontrollerna ligger bra i fas och beräknas klara målen utifrån tillsynsplan enligt 
livsmedelslagen till årsskiftet. Bedömningen är att även tillsynen enligt alkohollagen, 
tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel kommer att klaras utifrån vad som står i 
tillsynsplanerna för respektive område. Undantaget är att kontrollköp av folköl och tobak inte 
kommer att utföras, då kommunen som vi har avtal med att utföra kontrollköpen vill skjuta 
dessa till efter nyår pga pandemin. 

Budget	i	balans	

Nämndens ekonomi i är inte i balans och bedömningen är att nämnden kommer att gå med ett 
underskott 2021. Detta beror framförallt på ökade kostnader för flytt till nya lokaler. Dessa 
täcks delvis av ökade intäkter på bygglov samt vakanser på miljökontoret. Kostnaderna 
kopplat till flytten är engångskostnader och bedöms inte påverka nämndens ekonomi 
nästkommande år. 

Den särredovisade budgeten för bostadsanpassning för Lindesberg är inte i balans och en 
större översyn skulle vara önskvärd. Det behövs en analys av de senaste åren samt förslag på 
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en årlig kostnadsuppräkning av budgeten för att hamna i en långsiktig budget i balans. 

Tillgänglighet och bemötande 

Kvalitetsindikator 

Företagsklimat enl. ÖJ (insikt) - SBB - Bemötande -Totalt, NKI 

 
 

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

 
 

Trenden är nedåtgående. Upplevelsen är att den fysiska tillgängligheten blivit sämre under pandemin, då 
rekommendationen varit hemarbete att undvika att träffa folk fysiskt. Tillgängligheten digitalt har delvis 
förbättrats då vi nyttjar de kanaler som finns på ett bättre sätt. För kund är det ändå viktigt med fysiska 
möten. 
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Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och 
kompetensförsörjning 

Kvalitetsindikator 

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

 
 

Behovsutredning kontra personalresurser 

 
 

Stadsbyggnadskontor 
Behovet på stadsbyggnadskontoret är 29,27 och resurser som finns att tillgå 24,39. 
Inom plangruppen, tillsyn, mätning och arkitekt saknas resurser. Det beror dels på en ökning av inkommande 
ärenden på både tillsyn och bygglov, vilket genererar ett ökat behov av arkitektkompetens samt ökat antal 
beställningar av nybyggnadskartor, utsättning mm. En extra bygglovshandläggare/bebyggelseantikvarie har 
anställt från april, ytterligare en byggnadsinspektör anställdes innan sommaren och tillträdde 23/8. Inom 
plangruppen har kommunerna som ambition att arbeta mer med planberedskap, det kommer resultera i att vi 
behöver stärka upp med planarkitekter för att möta efterfrågan. 

Det finns ett stort behov och efterfrågan på stadsarkitekt deltagande i dels interna (förvaltning, förbund, 
kommun) och även externa forum och projektgrupper. Det är i dagsläget inte möjligt att möta behovet utifrån 
antal resurser (1 person). 

Ärenden gällande bostadsanpassning har även ökat hittills i år, jämfört med motsvarande period förra året. I 
dagsläget ser vi dock ut att klara ökningen på de handläggare vi har. 
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Kvalitetsindikator 

Inom kart- och mätgruppen behöver mål tas fram för vilken uppdateringstakt vi ska ha på primärkartan för att 
hålla den kvalitet som anses rimlig. Därefter behöver resurserna ses över ytterligare en gång för att möjliggöra 
kvalitetsmålet. 

Stab 
Enligt resurs- och behovsutredningen saknas 0,5 tjänst inom enheten. Detta beror på att GIS-funktionen är 
underbemannad, en kortare vakans på en GIS-tjänst, samt sjukfrånvaro. GIS-tjänsten är bemannad från och 
med juni. Behovet inom administrationen är svårbedömt på grund av förändringar inom digitaliseringen och 
tillkommande ansvar för telefoni och reception. Under 2021 har en extra administratör visstidsanställts för att 
stärka upp administrationen under genomförd flytt till nya lokaler och utvecklingsarbetet, samt för att kunna 
utöka det administrativa stödet inom bygglov. Kommunikatörstjänsten är vakant från 20 september. 
Rekrytering pågår, men det är troligt att kommunikatör kommer att saknas under en period. 

Miljökontor 
Behovet på miljökontoret är 19,7 och de resurser som funnits under perioden är 15,7 på grund av vakanser 
och sjukskrivningar. Framförallt har personal saknats inom miljö-och hälsoskydd. Rekryteringar har 
genomförts men det blir ofta ett glapp mellan att en medarbetare slutar och en ny tillträder. Ny rekrytering för 
föräldravikariat pågår. 

Effektiv handläggning 

Kvalitetsindikator 

Beviljade bygglov, bostäder i flerfamiljshus (antal) 

 
 

Fem beslut om bygglov för ändrad användning/ombyggnation till bostäder i flerbostadshus har fattats under 
perioden 1/1-31/8. 
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Beviljade bygglov, bostäder i småhus (antal) 

 
 

Totalt har 21 bygglov för nybyggnation av bostadshus beviljats under perioden (1/1-31/8). Det är nästan 
dubbelt så många som samma period förra året. 21 bygglov för nybyggnation av fritidshus har dessutom 
beviljats. 

Handläggningstid anmälan enligt Plan- och Byggförordningen (medelvärde veckor) 

 
 

Under perioden har 137 startbesked utfärdats i anmälningsärenden. Genomsnittlig handläggningstid är 1,6 
veckor, median är 1,2 veckor. 10 ärenden har inte beslutats inom fyra veckor, vilket motsvarar 7%. 
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Handläggningstid ansökan om bygglov och förhandsbesked (medelvärde veckor) 

 
 

Genomsnittlig handläggningstid för bygglov och förhandsbesked är 6,6 veckor. Median 6,6 veckor. 
Totalt har 232 beslut fattats (inkl. avslag/avvisning), av dessa har handläggningstiden överskridits i 26 
ärenden, vilket motsvarar 11%. 
 

Antal upphävda/ändrade/ersatta gamla planer - Hällefors 
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Antal upphävda/ändrade/ersatta gamla planer - Lindesberg 

 
 

Antal upphävda/ändrade/ersatta gamla planer - Ljusnarsberg 
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Antal upphävda/ändrade/ersatta gamla planer - Nora 

 
 

Friska medarbetare 

Kvalitetsindikator 

Sjukfrånvaro hos medarbetare 

 
 

Kvinnor:5,37 % Män:1,24 % 
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Andel av personalen som nyttjar friskvårdstimme/friskvårdsbidrag 

 
 

Rättssäkerhet och transparens 

Kvalitetsindikator 

Antal beslut där nämnden ändrar förvaltningens förslag 

 
 

Nämnden har hittills i år ändrat två av förvaltningens förslag till beslut. Från två negativa förhandsbesked till 
positiva. Ett ärende avseende bygglov har dessutom återremitterats två ggr för att nämnden haft för avsikt att 
ändra beslutet. När ärendet kom upp för beslut för tredje gången gick nämnden på förvaltningens förslag om 
avslag. 
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Överklagade beslut där högre instans går i linje med nämnden 

 
 

Totalt har 78 ärenden gällande överklagan/överprövning av nämndens beslut kommit tillbaka från 
överprövande myndighet. I 67 fall fastställdes nämndens beslut. 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - SBB - Rättssäkerhet - Totalt, NKI 
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Avslag bygglov för att de strider mot gällande detaljplan (antal) 

 
 

Hittills i år har sex beslut om avslag fattats samt ett beslut om anstånd, då åtgärden inte överensstämmer med 
gällande detaljplan. Flertalet ärenden kommer dock in till nämnden där åtgärden inte är förenlig med 
detaljplanen men där sökande antingen väljer att justera sin ansökan eller återkalla den. 

Samverkan och tvärsektoriellt arbete 

Kvalitetsindikator 

Handläggningstid från beslut i SBB-nämnd till beslut i KF - Hällefors (veckor) 
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Handläggningstid från beslut i SBB-nämnd till beslut i KF - Lindesberg (veckor) 

 
 

Handläggningstid från beslut i SBB-nämnd till beslut i KF - Ljusnarsberg (veckor) 
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Handläggningstid från beslut i SBB-nämnd till beslut i KF - Nora (veckor) 

 
 

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

 
 

Något bättre än förra året. Lindesbergs kommun är länets raket gällande höjning av NKI. Dock ser inte 
resultatet lika glädjande ut i samtliga samverkanskommuner, vilket ger en marginell ökning av SBB's totala 
NKI. 
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Efterlevnad av tillsyns- och kontrollplaner 

Kvalitetsindikator 

Antal avslutade tillsynsärenden enligt PBL 

 
 

Antal inkommande tillsynsärenden enligt PBL 

 
 

Totalt har 113 nya tillsynsärenden inkommit perioden 1/1-31/8. Motsvarande period förra året var det 67 
stycken. Det är en ökning på 69%. 

Det har kommit in fler ärenden hittills i år än hela 2020. 
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Antal öppna tillsynsärenden enligt PBL 

 
 

Totalt finns 322 öppna tillsynsärenden från 2005-2021 (1/1-31/8). Påminnelse om besiktning hiss (109 
ärenden) och OVK (84 ärenden) är inte medräknat i underlaget. 

Uppföljande kontrolltid livsmedel (timmar) 
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Antal kontrollköp folköl 

 
 

Utfall kontrollköp med avvikelse folköl 
Inga tillgängliga data 
 

Antal kontrollköp tobak 
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Utfall kontrollköp med avvikelse tobak 

 
 

Antal inventerade enskilda avlopp 

 
 

Resursbrist och inskolning av nya inspektörer har medfört att avloppsinventeringen prioriterats ner. 
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Antal ansökan/anmälan om installation av värmepump 

 
 

Marginellt fler än samma period förra året. 

Antal bostadsklagomålsärenden 

 
 

Antalet ligger ganska stabilt. Detta är ofta ärenden som tar mycket tid för utredning. 
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Antal nedskräpningsärenden 

 
 

Antal tillstånd samt föreläggande om försiktighetsmått - installation av enskilt avlopp 

 
 

Något färre än samma period förra året. Kan vara en spegling av att färre avlopp inventerats under 2020 och 
hittills 2021. 
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Antal tillsynsobjekt med årsavgift som fått tillsynsbesök, av planerade objekt - Alkohol 

 
 

Pandemin har försvårat tillsynen. 

Antal tillsynsobjekt med årsavgift som fått tillsynsbesök, av planerade objekt - Livsmedel 
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Antal tillsynsobjekt med årsavgift som fått tillsynsbesök, av planerade objekt - Miljö & Hälsoskydd 

 
 

Få besök utförda pga pandemin. 

Antal tillsynsobjekt med årsavgift som fått tillsynsbesök, av planerade objekt - Receptfria läkemedel 

 
 

  



§121/21 Delårsrapport 2021

  

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Delårsrapport jan-aug 33(50) 

Antal tillsynsobjekt med årsavgift som fått tillsynsbesök, av planerade objekt - Tobak 

 
 

Budget i balans 

Kvalitetsindikator 

Kostnadstäckningsgrad 

 
 

1.5 Utvecklingsmål 

Utvecklingsmål Måluppfyllnad 
Utvecklingsindikato

r 
Utfall	
2020 

Utfall	
2021 

Trend 

Mer användarvänliga 
digitala tjänster för 
en bättre 
tillgänglighet för 
kunden, samt en 
effektivare 
handläggning. 

 Målet är på väg 
att uppfyllas 

Antal timmar Vision 
ligger nere kl 07-17 

0 0,5 

Andel kunder som 
använder e-tjänst 

16,3 25,2 

Antal gånger Vision 
ligger nere kl 07-17 

0 1 
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Utvecklingsmål Måluppfyllnad 
Utvecklingsindikato

r 
Utfall	
2020 

Utfall	
2021 Trend 

Antal E-tjänster 2 

Antal timmar kartan 
ligger nere kl 07-17 

0 

Förbättra dialogen 
med KNÖL-
kommunerna och 
tydliggöra och 
förankra vårt 
grunduppdrag, så att 
kunden inte hamnar 
i kläm. 

 Målet är på väg 
att inte uppfyllas 

Representation av 
förtroendevalda i KS i 

samtliga KNÖL-
kommuner 

Nej 

Antal beslut där 
nämnden ändrar 

förvaltningens förslag 

7 2 

Mex-möten genomförs 
med samtliga KNÖL-

kommuner 

Ja 

Nämndens ordförande 
deltar i de forum där 

KSO i KNÖL-
kommunerna 

diskuterar nämndens 
verksamhet 

Ja 

Gemensam 
budgetprocess för 

KNÖL-kommunerna 
gällande SBB 

Nej Ja 

Ökad närvaro i 
samverkanskommun
erna samt förbättrad 
dialog med våra 
kunder 

 Målet är på väg 
att inte uppfyllas 

Företagsklimat enl. ÖJ 
(Insikt) - Totalt - SBB, 

NKI 

61 62 

Mex-möten genomförs 
med samtliga KNÖL-

kommuner 

Ja 

Företagsklimat enl. ÖJ 
(insikt) - SBB -

 Information -Totalt, 
NKI 

64 64 

Företagsklimat enl. ÖJ 
(Insikt) - SBB- 

Tillgänglighet - Totalt, 
NKI 

64 62 

Antal 
kommunikationsinsat

ser till kund -
 Miljökontoret 

4 

Antal 
kommunikationsinsat

ser till kund -
 Stadsbyggnadskontor

et 

1 

Arbeta för att SBB 
ska vara en 
kundfokuserad, 
attraktiv och 
utvecklande 

 Målet är på väg 
att uppfyllas 

Andel av 
medarbetarna som är 

nöjda med 
programvaror 

81,6 % 
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Utvecklingsmål Måluppfyllnad 
Utvecklingsindikato

r 
Utfall	
2020 

Utfall	
2021 Trend 

arbetsplats som kan 
bibehålla och 
rekrytera en god 
kompetens 

Andel av 
medarbetarna som är 

nöjda med sin 
tekniska utrustning 

91,8 % 

Timmar externa 
kurser 

952 88 

Utbildningsbudget per 
anställd 

13 600 

Resultat i 
medarbetarenkätens 
fråga om att se fram 

emot att gå till arbetet 

3,86 % 

Personalomsättning 9 % 

Andel sökande som 
anses intressanta eller 
mycket intressanta av 

totalt antal sökande 

42 % 

Andel tjänster som 
tillsätts 

100 % 

Förslag gällande 
förbättring och 

utveckling 
(antal/medarbetare) 

2,6 

Mer	användarvänliga	digitala	tjänster	för	en	bättre	tillgänglighet	för	kunden,	samt	en	
effektivare	handläggning.	

Från januari arkiveras alla nya ärenden i vårt e-arkiv.  Arbetet med rutiner och mallar 
fortsätter i arbetsgrupperna. Detta underlättar och likriktar handläggningen. Digitalt 
arbetssätt är nu implementerat och upplevelsen är att det fungerar i stort bra. 
Kommunikationen med kund övergår mer och mer till att bli digital. Beslut skickas via e-post, 
där sådan finns, och möjligheten finns att bekräfta delgivning och lämna yttrande via 
Lindesbergs kommuns e-tjänsteportal. Den digitala delgivnings-tjänsten har har funnits sen 
årsskiftet och vi ser att många kunder använder sig av den, vilket gör att fler 
delgivningsbekräftelser kommer in utan påminnelse och ofta fortare än tidigare. Detta leder i 
sin tur till att besluten vinner laga kraft fortare. Möjligheten att lämna digitalt yttrande har 
funnits sedan i våras, men nyttjas inte lika frekvent som den digitala delgivningen. 

Vi ser en markant ökning av bygglovsansökningar via MittBygge, vilket är positivt. Det har 
skickats ut en enkät till alla som sökt bygglov via e-tjänsten under perioden juli 2020-juli 
2021, för att utvärdera hur man upplever att e-tjänsten fungerar. Majoriteten av kunderna 
tyckte att e-tjänsten MittBygge är enkel att använda och den är enkel att följa upp ärendet i 
eftersom kunden får statusuppdateringar via sms/mejl om hur ärendet ligger till. De tyckte 
även att man får snabbare beslut via MittBygge. Nackdelarna var att den var svår att hitta på 
kommunernas hemsidor och att den kunde vara ännu enklare att navigera i. Enkätsvaren 
kommer användas till att utveckla e-tjänsten och bygga nya e-tjänster. Införande av nya e-
tjänster är framflyttat till hösten då vårt verksamhetssystem inte är kompatibelt med e-
tjänsteportalen. 

Förvaltningen har också gjort en förstudie avseende GIS-system, där vi ser att det finns ett 
stort utvecklingsbehov. Förstudien har resulterat i att vi ska gå med i Geodatasamverkan och 
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att en upphandling av nytt GIS-system kommer att ske under hösten. Geodatasamverkan 
innebär att vi får mer uppdaterad geodata för bättre beslutsunderlag och större tillgång till 
olika typer av geodata för bland annat e-tjänster, 3D-data, heltäckande ortofoton och 
Lantmäteriets arkiv. Förhoppningen är att utbyte av GIS-systemet gör att vi får ett mer 
modernt, användarvänligt och kompatibelt system för våra processer. 

Pandemin har gjort att utvecklingen av digitala inspektioner, kundmöten och 
medborgardialoger gått framåt. 

Förbättra	dialogen	med	KNÖL‐kommunerna	och	tydliggöra	och	förankra	vårt	
grunduppdrag,	så	att	kunden	inte	hamnar	i	kläm.	

Utvecklingen inom målet är positiv, men det finns tendenser att förtroendet för nämndens 
verksamhet i KNÖL-kommunerna brister. Det är återkommande synpunkter mot nämndens 
verksamhet internt inom organisationerna, vilket sannolikt skapar ett missnöje både internt 
och externt. Det skapar dessutom en bild externt om en ganska splittrad organisation med 
många dubbla budskap, vilket inte skapar trygghet och förtroende gentemot kunderna. 
Organisationerna står inte enade i budskapet till kunderna, vilket skapar otydlighet och 
förvirring. 

Däremot finns det många positiva utvecklingar när det gäller samverkan inom området. 
Dialogforum för strategiska frågor med alla kommunledningar för att stärka 
utvecklingspotentialen i respektive kommun och öka effektiviteten i ärenden håller på att 
implementeras. Önskemål om ökad dialog med nämndens ledamöter har också efterfrågats 
och det uppdraget har respektive kommundirektör fått för att undersöka möjligheterna 
vidare. Dialog har också inletts med kommundirektörerna för att förankra grunduppdraget. 
Under hösten kommer KSO och kommundirektör från Lindesbergs kommun bjudas in till 
studiebesök på förvaltningen för att få en inblick i vår verksamhet. Under 2022 kommer KSO 
och kommundirektörer från övriga samverkanskommuner bjudas in till studiebesök. 

Flera tematiska kunskapshöjande föreläsningar har förberetts för förtroendevalda och fram 
till nu har gestaltad livsmiljö (2020), GIS, exploateringsprocessen, byggnation på 
jordbruksmark, livsmedelskontroll och allmänjuridik hållits för nämnden. Gestaltad livsmiljö-
föreläsningen har även getts i KS Lindesberg och Ljusnarsberg. Planering för tematiska 
seminarier finns fram till mitten av 2022 och vi räknar med att ha någon typ av seminarium 
för nämnden nästan varje sammanträde för att höja de förtroendevaldas kompetens inom de 
verksamhetsområden vi arbetar inom. Ambitionen är att även KS i samverkanskommunerna 
ska erbjudas flertalet av de seminarium som genomförs på nämnden. 

För första gången har en gemensam budgetprocess för KNÖL genomförts avseende 
Samhällsbyggnad Bergslagen. Detta var mycket uppskattat av både förvaltningen, förbundet 
och samverkanskommunerna. 

Ökad	närvaro	i	samverkanskommunerna	samt	förbättrad	dialog	med	våra	kunder	

Det har varit svårt att öka den fysiska närvaron i samverkanskommunerna på grund av 
pandemin. Istället har fokus legat på att förbättra dialogen med våra kunder den digitala 
vägen. Bland annat har miljökontoret gjort riktade utskick till serveringsställen med 
information om regelförändringar kopplat till Covid, och stadsbyggnadskontoret har deltagit i 
en digital medborgardialog kring Hällefors centrum. Även kundundersökning om befintlig e-
tjänst för bygglov är genomförd. 

Kommunikationen och informationsspridningen håller på att utredas liksom varumärket SBB. 
Här är ambitionen att förenkla och förtydliga för våra kunder. Arbetet med 
informationsspridning har blivit mer proaktivt tack vare anställandet av en kommunikatör på 
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förvaltningen. 

NKI-resultaten avser mätningar 2020. Vi hoppas att de insatser som gjorts under hösten 2020 
och som utförs under 2021 ska avspeglas i nästa mätning. 

Vi behöver jobba mer på att vara fysiskt tillgängliga i samverkanskommunerna, och vi 
behöver sätta upp en strategi för detta. 

Arbeta	för	att	SBB	ska	vara	en	kundfokuserad,	attraktiv	och	utvecklande	arbetsplats	
som	kan	bibehålla	och	rekrytera	en	god	kompetens	

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viss problematik med vakanser mellan rekryteringar, 
framförallt på miljökontoret där det över tid varit en del personalomsättning, som gör att 
resurser och behov inte synkar över året. Miljökontoret har också sett vissa svårigheter med 
att få behöriga sökande vid de senaste rekryteringarna. Konkurrensen om utbildad personal 
ökar. I övrigt är upplevelsen att det är ganska lätt att rekrytera och vi upplever att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen är en attraktiv arbetsplats. 

Vi ser att behovet inom vissa arbetsområden är större än resurserna vilket medför en högre 
arbetsbelastning på befintlig personal och minskat utrymme för utvecklingsprojekt. 
Resursförstärkning är utförd inom flera verksamhetsområden för att möta behovet när 
ärendemängden ökar. 

I början av sommaren flyttade förvaltningen till nya verksamhetsanpassade lokaler. 
Personalen har varit delaktiga i planeringen av lokalernas utseende och inredning. De ligger 
strategiskt bra i centrala Lindesberg, med närhet till buss- och tågstationen vilket är positivt 
då många medarbetare pendlar med kollektivtrafiken. Tillgängligheten för kund kommer 
förhoppningsvis att öka iom tillgången till reception i de nya lokalerna. Vi har hittills inte 
hunnit testa lokalerna med all personal på plats, eftersom hemarbete varit rekommenderat 
under pandemin. 

Förvaltningen har implementerat digitalt arbetssätt, vilket möjliggjort att merparten av 
medarbetarna kunnat arbeta på distans under pandemin. Distansarbetet kommer att fortsätta 
även när verksamheten återgår till "normalläge" under hösten, om än i mer begränsad 
omfattning. Möjligheten till distansarbete upplevs fördelaktigt av många medarbetare och 
ökar attraktiviteten hos arbetsgivaren. 

Både individuella och arbetsgruppsgemensamma kompetensutvecklingsplaner har 
upprättats. Det har varit lite svårt att hitta utbildningar pga pandemin. Men även utbildarna 
anpassar sig till digitalt arbetssätt och fler och fler erbjuder webbutbildningar. Detta gör det 
lättare för medarbetarna att kunna delta, och vi kan i många fall låta flera medarbetare gå 
samma utbildning vilket är positivt. 

Ett av förvaltningens ledord är fördelat ledarskap. Enhetscheferna har under perioden gått 
kurs i utvecklande ledarskap (UL) och under hösten kommer även förvaltningens 
utvecklingsstrateg gå UL. Vi planerar även för ledarskapsutveckling av arbetsgruppernas 
samordnare. Arbetet med grupputveckling har tyvärr avstannat lite pga pandemin, men 
kommer att återupptas när vi kan ses fysiskt, bland annat med feedbackprojekt där 
handläggare från olika arbetsgrupper lär av varandra. 
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Mer användarvänliga digitala tjänster för en bättre tillgänglighet för kunden, samt en 
effektivare handläggning. 

Utvecklingsindikator 

Antal timmar Vision ligger nere kl 07-17 

 
 

Vision har haft ett kortare avbrott på grund av problem i samband med en uppdatering. 

Andel kunder som använder e-tjänst 

 
 

E-tjänst finns för bygglov, anmälan enligt PBL, förhandsbesked, strandskyddsdispens samt anmälan om 
matförgiftning. För ärenden kopplade till PBL kom 131 av 536 vi e-tjänsten. 6 av 8 anmälningar om 
matförgiftning kom via e-tjänsten. 
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Antal gånger Vision ligger nere kl 07-17 

 
 

Det har varit ett kortare avbrott i Vision. Avbrottet berodde på problem i samband med en uppdatering. 

Antal E-tjänster 

 
 

Under 2020 har en "riktig" e-tjänst för externa kunder funnits. I e-tjänsten går det att ansöka om bygglov, 
förhandsbesked, anmälanärenden, strandskyddsdispens samt beställa nybyggnadskarta. Det finns också en 
förenklad e-tjänst för att anmäla matförgiftning via webben. 

Tyvärr saknas koppling mellan verksamhetssystemet och Lindesbergs kommuns e-tjänsteportal, vilket har 
gjort att utveckling av e-tjänster har skjutits upp. 
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Antal timmar kartan ligger nere kl 07-17 

 
 

Kartan har fungerat utan avbrott. 

Förbättra dialogen med KNÖL-kommunerna och tydliggöra och förankra vårt 
grunduppdrag, så att kunden inte hamnar i kläm. 

Utvecklingsindikator 

Representation av förtroendevalda i KS i samtliga KNÖL-kommuner 

 
 

Representation i KS endast i Lindesbergs kommun. 
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Antal beslut där nämnden ändrar förvaltningens förslag 

 
 

Nämnden har hittills i år ändrat två av förvaltningens förslag till beslut. Från två negativa förhandsbesked till 
positiva. Ett ärende avseende bygglov har dessutom återremitterats två ggr för att nämnden haft för avsikt att 
ändra beslutet. När ärendet kom upp för beslut för tredje gången gick nämnden på förvaltningens förslag om 
avslag. 

Mex-möten genomförs med samtliga KNÖL-kommuner 

 
 

MEX-möten genomförs i samtliga kommuner med lite varierande intervall och representation. Från och med 
2021 kommer samhällsplanerarna ingå i MEX-mötena tillsammans med enhetschef och exploateringsingenjör 
(i de kommuner som har den funktionen) och förvaltningschef utgår. 
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Nämndens ordförande deltar i de forum där KSO i KNÖL-kommunerna diskuterar nämndens verksamhet 

 
 

Gemensam budgetprocess för KNÖL-kommunerna gällande SBB 

 
 

Under 2021 har gemensam budgetprocess skett för planering av budget 2022. Cheferna för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförbundet tillsammans med nämnd- respektive 
direktionsordförande hade en budgetdag tillsammans med KNÖL, där man diskeuterade de båda 
organisationernas ekonomi. I övrigt följdes Lindesbergs kommuns budgetprocess. 
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Ökad närvaro i samverkanskommunerna samt förbättrad dialog med våra kunder 

Utvecklingsindikator 

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

 
 

Något bättre än förra året. Lindesbergs kommun är länets raket gällande höjning av NKI. Dock ser inte 
resultatet lika glädjande ut i samtliga samverkanskommuner, vilket ger en marginell ökning av SBB's totala 
NKI. 

Mex-möten genomförs med samtliga KNÖL-kommuner 

 
 

MEX-möten genomförs i samtliga kommuner med lite varierande intervall och representation. Från och med 
2021 kommer samhällsplanerarna ingå i MEX-mötena tillsammans med enhetschef och exploateringsingenjör 
(i de kommuner som har den funktionen) och förvaltningschef utgår. 
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Företagsklimat enl. ÖJ (insikt) - SBB - Information -Totalt, NKI 

 
 

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

 
 

Trenden är nedåtgående. Upplevelsen är att den fysiska tillgängligheten blivit sämre under pandemin, då 
rekommendationen varit hemarbete att undvika att träffa folk fysiskt. Tillgängligheten digitalt har delvis 
förbättrats då vi nyttjar de kanaler som finns på ett bättre sätt. För kund är det ändå viktigt med fysiska 
möten. 
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Antal kommunikationsinsatser till kund - Miljökontoret 

 
 

 Information om vad egenkontrollen ska innehålla till samtliga grund- och gymnasieskolor - ca 25 st 

 E-postutskick via kommunikatören till serveringsställen angående regler om trängsel 

 Covid-information till objekt med serveringstillstånd 

 Information till hygienlokaler om den nya lagen om om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar   

Antal kommunikationsinsatser till kund - Stadsbyggnadskontoret 

 
 

Stadsbyggnadskontoret har haft en kommunikationsinsats till kund hittills i år. Det har genomförts en digital 
medborgardialog kring Hällefors centrum där stadsbyggnadskontoret varit inblandade. Digitala 
informationsmöten planeras inom detaljplan under hösten. Handläggare för bostadsanpassningsbidrag har 
även haft ett digitalt nätverksmöte med arbetsterapeuter i samverkanskommunerna. 
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Arbeta för att SBB ska vara en kundfokuserad, attraktiv och utvecklande arbetsplats 
som kan bibehålla och rekrytera en god kompetens 

Utvecklingsindikator 

Andel av medarbetarna som är nöjda med programvaror 

 
 

Medarbetare som svarat ganska nöjd (69,4%) eller mycket nöjd (12,2%). 

Andel av medarbetarna som är nöjda med sin tekniska utrustning 

 
 

Medarbetare som svarat ganska nöjd (59,2%) eller mycket nöjd.(32,6%) 
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Timmar externa kurser 

 
 

De flesta utbildningarna går på distans och registreras därför inte i PS. Resultatet här kan därför vara lite 
missvisande. 

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

 
 

Lägre än kommungenomsnittet (4,1) 

Personalomsättning 

 
 

Totalt 5 personer har slutat under året 
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Andel sökande som anses intressanta eller mycket intressanta av totalt antal sökande 

 
 

Högst andel (61%) intressanta sökande hade stadsbyggnadskontoret på de tjänster som utannonserades 
under 2020. Staben rekryterade under året både kommunikatör och en administratör vilket genererade 
väldigt många sökande på båda tjänsterna. Detta gav visserligen ett stort antal intressanta sökande, men 
andelen	av det totala antalet sökande blev ganska låg (29%). 

Andel tjänster som tillsätts 

 
 

Samtliga utlysta tjänster har tillsats. Varierande andel intressanta sökande beroende på typ av tjänst. Nästan 
uteslutande specialistkompetenser har rekryterats. 
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Förslag gällande förbättring och utveckling (antal/medarbetare) 

 
 

Totalt 155 förslag för förbättring och utveckling 2020. Flest förvaltningsövergripande (98st). 

1.6 Planerade förbättringsåtgärder 

 Förbättrad	samverkan	inom	kommunerna	i	Bergslagen; Fortsätta arbetet med att hitta 
samverkansarenor med kommunerna och säkerställa nämndens närvaro i fler forum. 
Pandemin har varit mycket begränsande för denna utveckling. 

 Förbättrad	kommunikation;	Verksamheten behöver arbeta fokuserat med enhetliga 
budskap, kundanpassad information, nå ut med positiva budskap. Nya webbsidor för 
bygglov är på väg att lanseras, som har ett tydligt kundfokus. 

 Ökad	tillgänglighet;	Invigning av nya mer tillgänglighetsanpassade lokaler invigs den 
28 oktober 2021. Utökade telefontider för bygglov och mer fysisk närvaro kommer 
driftsättas så snart som möjligt. 

 Resursförstärkning	på	bygglov;	Utökad bemanning på bygglov är genomförd för att 
möjliggöra en högre kvalitativ handläggning, med mer tid för kunderna. Dessvärre har 
belastningen varit mycket hög under den gångna perioden, så resultaten kan dröja. 

 Planberedskap;	Långsiktigt arbete för att underlätta för etableringar och utveckling i 
kommunerna, det minskar också konflikterna i bygglovsprocessen. Omvandling av 
tjänster till samhällsplanerare har upplevts som en mycket positiv åtgärd från 
samverkanskommunerna för att komma vidare i arbetet. 
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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör, genom att själv anordna eller genom att köpa 
skolplatser, kommunens uppgifter inom utbildningsområdet. Nämndens ansvar omfattar 
förskola, fritidshem, förskoleklass, grund- och grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola 
och kulturskola. 

Verksamheterna 

Måluppfyllelsen har under 2021 förbättrats inom nämndens verksamhetsområden. 

Delåret januari – augusti 2021 präglades precis som 2020 till stor del av den pågående 
pandemin. Nämnd och förvaltning tvingades till en rad beslut kopplade till den rådande 
situationen. 

Måluppfyllelsen inom nämndens verksamheter i Lindesbergs kommun måste fortsätta stärkas 
hela vägen från förskolan till gymnasieskolan. Arbetet med detta ska genomsyra hela 
nämndens arbete. Det systematiska kvalitetsarbetet fokuserar på kvalitetshöjande insatser 
inom hela förvaltningen och nämnden. Varje enhet strävar efter att höja måluppfyllelsen inom 
respektive utvecklingsområde. 

Förskola 

För att möta bristen av förskollärare och öka likvärdigheten mellan förskolorna har 
grundbemanningen inom förskolan tidigare ändrats från tre förskollärare/avdelning till två 
förskollärare och en barnskötare per avdelning. Validering till barnskötare för 
tillsvidareanställda utan utbildning har tidigare genomförts. Som föregående år har 
fortbildning för utbildade barnskötare fortsatt även under detta år. Även visstidsanställning 
för studenter från barn- och fritidsprogrammet har som tidigare år erbjudits. Från augusti 
2021 har samarbete med Karlstads universitet inletts i form av arbetsintegrerad 
förskollärarutbildning, man studerar och arbetar samtidigt. 

Under året har fortbildning för all personal i grundbemanning skett via Skolverket i form av 
"Läslyftet". Utifrån att det finns behov av kompetensutveckling inom digitalisering genomförs 
en utbildningssatsning under 2021. 

För att möta den ökade segregationen vid våra förskolor har områdesindelning införts, istället 
för val av förskola. Vi ser nu att den reformen börjar att sätta sig. Planering för nya förskolor i 
Lindesberg och Vedevåg har inletts. Nämnden har fattat beslut om att man önskar bygga nya 
förskolor på Öster i Lindesberg, vid förskolan Björken, samt i Vedevåg. 

Grundskola 

Resultaten i grundskolan fortsätter peka uppåt. De satsningar som gjorts under året på 
förstärkt skolledning på vissa områden och socialpedagoger på våra 7-9 skolor har varit 
positiva. Framförallt satsningen på skolledning ser vi som betydelsefull för att fortsätta öka 
måluppfyllelsen. 

Från förvaltningen har vi fortsatt driva den tanke och långsiktiga plan över 
kvalitetsutveckling inom grundskolan. En ledarskapsmatris för detta är framtagen och 
presenterad för nämnden. Matrisen skapar en struktur som leder till långsiktighet och ökad 
måluppfyllelse. En viktig faktor i detta är tanken kring det nära ledarskapet. Det ska vara nära 
mellan verksamhetschefer och skolledning och även mellan varje skolledning och personal. 
Detta skapar grund till en bra insyn i verksamheten och en möjlighet att tidigt fånga upp både 
goda exempel och signaler om sådant som behöver utvecklas eller generera stöd från 
förvaltningen. 
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Under året har nämnden fattat beslut om att bygga om Fröviskolan. 

Fortsatta effektiviseringar, spåren av en pandemi och en ansträngd organisation utifrån de 
behov som finns innebär utmaningar inom grundskolan. Utifrån detta är det viktigt att 
fortsätta arbetet med vår långsiktiga plan och att den ligger fast. Om det sker har vi stora 
förhoppningar om att den positiva trenden ska fortsätta och att grundskolan i Lindesbergs 
kommun fortsätter att öka måluppfyllelsen. 

 

Gymnasieskola 

Under 2021 har Lindeskolan fortsatt haft stort fokus på ekonomi, rekrytering av elever och 
kvalitetssäkring av verksamheten. Verksamheten vid Lindeskolan uppvisar inom många 
områden en fortsatt positiv trend. Planerade insatser avseende pedagogiskt utvecklingsarbete 
har genomförts. Andelen elever som uppnådde gymnasieexamen var 89% år 2021, vilket var i 
paritet med föregående år. Andelen elever med yrkesexamen är 74%, något sämre än 
föregående år. Skolledningen har genomfört effektiviseringar under verksamhetsåret, men 
budgeten var vid årets slut inte i balans. Arbetet med en budget i balans fortgår under hösten 
2021. 

Bemanningen av personal var fortsatt stabil och en hög andel av lärarna har lärarexamen på 
gymnasienivå. Det gäller både de studieförberedande- och de yrkesförberedande 
programmen. 

Vid sidan av ovanstående präglades årets verksamhet av den rådande pandemin. Gymnasiet 
fick med mycket kort varsel ställa om till distansundervisning för samtliga elever. Det hade en 
avgörande betydelse att samtliga elever och personal hade tillgång till en egen bärbar dator, 
att skolan sedan tidigare hade satsat på en modern digital "lärplattform" och att personalen 
hade viss erfarenhet av Office 365. Inte minst gäller det TEAMS som hade stor betydelse för 
att uppnå en tillfredsställande distansundervisning. 

Elevhälsa 

Elevhälsan har under året bidragit utifrån sina olika professioner till ökad måluppfyllelse 
genom att fokusera på främjande och förebyggande insatser med evidensbaserad grund. 
Fortsatt arbete med att stärka högre närvaro genom "Närvarolyftet" i Lindesbergs kommun 
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har under året prioriterats av samtliga skolområden.  Inom elevhälsans medicinska insats har 
under våren fortlöpande kvalitetsarbete genomförts. Enheten har även genom olika 
rådgivningsinsatser till elever, personal och ledning bidragit till verksamhetens utveckling. 
Verksamhetens resultat framgår av patient- och kvalitetssäkerhetsberättelsen. 

Familjesamverkansteamet har kommit igång i norra länsdelen. Syftet med teamet är att kunna 
stödja familjer och verksamheter till att samverka i större grad, vilket ska bidra till ökad 
måluppfyllelse och förbättrad hälsa. Detta arbete fortsätter även under hösten 2021 och in i 
2022. 

Corona-pandemin har präglat verksamheten genom en ökad oro bland elever, 
vårdnadshavare och personal, vilket lett till olika stödinsatser samt "omfallsanalyser" på 
organisation-, grupp- och individnivå 

Personal 

Barn- och utbildningsförvaltningen hade 31 augusti 2021 ökat antalet tillsvidareanställda 
med 2 personer jämfört med samma datum 2020. Totalt finns inom förvaltningens 
verksamhet 769 personer som är tillsvidareanställda, 563 kvinnor och 206 män. 

Sjukfrånvaron för kommunen som helhet 1/1 2021 – 31/8 2021 är 6,16 %, vilket är en 
minskning mot föregående år. Barn- och utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro är 5,47%, en 
minskning med 0,32 procentenheter jämfört med samma period förra året. 

Den pågående pandemin och folkhälsomyndighetens rekommendationer har påverkat 
sjukfrånvaron under 2020 och 2021. Förvaltningen omfallsplanerar för resterande delen av 
hösten 2021 och troligen kommer vi att fortsatt se att vissa enheter kommer att ha 
förhållandevis höga frånvarotal under resten av året. 

  

  

  

1.2 Ekonomi 

Resultatet på -12,3 Mnkr per sista augusti följer tidigare aviserad prognos för Barn- och 
utbildningsnämndens 10 verksamheter. Bedömning är en helårsprognos på -17,0 Mnkr 2021 
(-2,1 % av budget). 

De två största verksamheterna grundskola och förskola har en budget i balans inom 
undervisning. Störst underskott har skolskjuts (-9,0 Mnkr) och skolmåltider (-2,3 Mnkr). 

Gymnasieskola (-8,0 Mnkr/-6,1%) och grundsärskola (-3,0 Mnkr/-20,5%) har störst 
utmaning för att få en ekonomi i balans. Trots vidtagna åtgärder visar resultatet på 
miljonunderskott 2021. Inom gymnasieskola genomförs en genomlysning av Lindeskolans 
ekonomi av KPMG som presenterar slutrapport i november 2021. Särskolans verksamheter 
växer med fler elever, vilket innebär att underskottet är större än vad genomförda och 
planerade effektiviseringar kan rätta till. 

Grundskola helårsprognos 2021 -9,0 Mnkr 

 Skolskjuts -9,0 Mnkr 
 Skolmåltider -2,3 Mnkr 
 Tilläggsbelopp annan huvudman -2,2 Mnkr 
 Hyra Lindbackaskolan +4,2 Mnkr 
 Elevhälsa, administration och vaktmästeri +0,3 Mnkr 
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Ekonomin i grundskolan är ansträngd för många rektorer. Men budgetdisciplinen är mycket 
god vilket syns inom den största posten, undervisning. Totalt sett är budgeten är i balans 
2021. Det finns flera avvikelser och det ekonomiska resultatet innebär inte att samtliga 
rektorer har en ekonomi i balans, men tillsammans har rektorer i grundskolan finansierat alla 
undervisningskostnader 2021. 

Skolskjuts -9,0 Mnkr är en försämrad prognos utifrån kända faktorer kring debitering från 
Region Örebro län. Årsbudgeten avseende skolskjuts för grundskola är 16,2 Mnkr vilket 
innebär en avvikelse på -55 %. 2020 uppgick kostnaden till 20,0 Mnkr och 2019 16,7 Mnkr. De 
kraftiga ökade kostnader beror på att Regionen övergått från linjetrafik till skolskjuts, som 
bara kör elever. Denna kostnadsökning debiteras köpande kommun och ska successivt öka 
och på så sätt täcka kostnaden hos säljande part. Administration och hantering av linjer och 
beställningar görs av Region Örebro län och skolskjutsreglementet i Lindesbergs kommun 
gäller. Redan 2020 aviserade BUN ett underskott till KS i denna fråga, och detta underskott 
kommer enligt prognos att öka. 
 
Tilläggsbelopp annan huvudman, enligt ovan, avser elever som har sin skolgång på 
Skolpedagogiska skolmyndigheten. Dessa elever skrivs in i den statliga skolmyndigheten när 
de tillhör specialskolans målgrupp enligt Skollagen. 2020 uppgick kostnaden till 2,2 Mnkr, 
2019 till 1,7 Mnkr och 2021 beräknas kostnaden uppgå till 3,2 Mnkr. 

Stödfunktionerna elevhälsa, administration och vaktmästeri har tillsammans ett överskott på 
0,3 Mnkr vilket hör till elevhälsa och vakanta tjänster under året samt sjuklönebidrag i och 
med Covid-19. 
 
Arbetet med en likvärdig grundskola sker på samtliga nivåer. Socialpedagoger på 
högstadieskolorna (Storåskolan, Lindbackaskolan och Fröviskolan) är genomförd med 1/3 av 
en 2-årig satsning. Finansieringen sker inom Skolverkets statsbidrag för likvärdig grundskola 
(del av det totala statsbidraget på 21,6 Mnkr 2021) och tilläggsbudget från Kommunstyrelsen 
(1,5 Mnkr 2021 och 2022, KS §124/20) 
 
Inom elevhälsans uppdrag har årets 8 första månader präglats av högre frånvaro under 
pandemin. Vikarier sätts in vid planerade vakanta tjänster, men under 2021 är 
personalkostnaderna lägre än budget. Ekonomin innehåller flera riktade statsbidrag från 
Skolverket. 
 
Förskola helårsprognos 2021 1,5 Mnkr 

 Intäkter +1,0 Mnkr 
 Resursfördelningsmodell +0,8 Mnkr 
 Lokaler -0,3 Mnkr 

Hälften av överskottet för intäkter hör till asyl. Inför 2021 budgeterades det, efter 
Migrationsverkets planer på avveckling i kommunen, ett lägre barnantal än vad som varit 
aktuellt i verksamheten under januari till augusti. Samtidigt har Migrationsverket beviljat ett 
antal ansökningar 2020 som befarades ge avslag. Övriga intäkter handlar om föräldraintäkt 
inom förskola och statsbidrag från Skolverket. 

På lokalsidan finns i dagsläget flera provisoriska lokaler där alternativa mer långsiktiga 
lösningar har presenterats. Största delen av underskott avser sophämtning och lokalvård. 
 
Inför 2021 budgeterades 1 060 barn i egen kommunal regi inklusive asylsökande barn. I 
januari var 1 044 barn inskrivna, i april 1 101 barn och i september är 975 barn inskrivna. 
Detta ger en total prognos på ett överskott under året, där rektor får budget per barn och 
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detta stäms regelbundet. I december förväntas 1 008 barn vara inskrivna. I genomsnitt får 
rektor 88 tkr per barn och år till resurser i grundbelopp, resursfördelningsmodellen tar även 
hänsyn till barnens ålder och vistelsetid. 

Gymnasieskola helårsprognos 2021 -8,0 Mnkr 
Som den enda gymnasieskolan i Lindesbergs kommun erbjuder Lindeskolan, med sina 12 
nationella program, elever möjligheter att skaffa sig både högskoleförberedande och 
yrkesförberedande behörigheter. I våras hade 798 elever sin skolgång på Lindeskolan. Vid 
höstterminens start började 780 elever på gymnasieskolan. Gymnasieskolan visar ett negativt 
resultat på -8,5 Mnkr per sista augusti. Prognosen visar ett underskott på -8,0 Mnkr vid årets 
slut. Underskottet består av besparingskrav på -5,0 Mnkr som inte verkställts eller bara delvis 
ger effekt 2021. Asyleleverna minskar och 3,5 Mnkr handlar om minskade asylintäkter. Inför 
budget 2022 är detta en av de största utmaningarna att inte bära med sig in i nästa 
verksamhetsår. 

 Undervisningskostnader visar ett negativt resultat på -3,1 Mnkr på årsbasis. En stor del 
finns inom introduktionsprogrammen. 

 Prognosen för köp och sälj av skolplatser visar ett underskott på -1,8 Mnkr. 
Lindeskolan hade i april 2021 262 elever med annan hemkommun än Lindesberg som 
ger intäkter. Det är en minskning av interkommunala intäkter för elever och färre än 
budgeterat. Under vårterminen köpte Lindeskolan skolplatser av andra huvudmän för 
280 elever.   

 Gällande elevresor/dagliga resor, visar prognosen ett underskott på -3,3 Mnkr. Priset 
för gymnasiekorten, vilket innebär att elevminskningen inte innebär lägre kostnader.  

 IT och digitala lösningar samt en-till-en datorer har ett underskott på -1,3 Mnkr. 
 Måltider/Matersättning visar ett underskott på -1,0 Mnkr. Detta avser matersättning 

vid distansundervisningen som skedde under pandemin.  Under vårterminen fanns 
förhoppning att distansundervisning medfört lägre portionspris för skolmåltider på 
skolan, men så blev ej fallet. 

 Elevhälsa samt Studie- och yrkesvägledning, visar ett överskott på +0,4 Mnkr 
 Administration visar ett överskott på +0,3 Mnkr 

Fritidshem helårsprognos 2021 1,5 Mnkr 
Rektor får budget per elev utifrån ålder och vistelsetid. Inför 2021 budgeterades 865 elever i 
egen kommunal regi. Prognosen för helåret visar ett överskott i resursfördelningsmodellen. I 
januari var 764 elever inskrivna, i april 728 elever och i september 794 elever. Rektorers 
prognos för resten av 2021 visar på ett oförändrat elevantal och ger ett överskott på 2,0 Mnkr. 
Köp av fritidsplats hos annan huvudman visar ett underskott på -0,5 Mnkr. Fler elever än 
budgeterat har fritids hos annan huvudman och färre elever än budgeterat har fritids i egen 
kommunal regi. Tillsammans ger dessa poster ett resultat på 1,5 Mnkr. Under 2021 övergår 
Brotorpsskolan och Björkhagaskolan till att måltidsenheten serverar frukost och mellanmål, 
där både personal och portionspris debiteras rektor. Denna nya arbetsmetod ser utifrån 
kända faktorer ut att gynna båda verksamheterna. 

Central verksamhet helårsprognos 2021 +-0 Mnkr 
Förvaltningskontor, IT-samordning och Barn- och utbildningsnämndens politiska verksamhet 
aviserar en budget i balans 2021. Störst osäkerhet i prognosen finns kring IT-samordning. 
Kostnader för datorer och licenser har under de första 8 månaderna av 2021 överstigit 
budget. Pandemin har medfört ökade kostnader vad gäller hårdvara (datorer och skärmar) 
och licenskostnader. Under pandemin, då många medarbetare varit tvungna att arbeta 
hemifrån, har det medfört att stationära datorer bytts ut mot bärbara. En nödvändighet för 
hemarbete och för verksamhetens behov under pandemin. I och med arbetsgivaransvaret för 
arbetsmiljön vid hemarbete har både skärmar och kringutrustning inhandlats under våren 
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2021.  Kostnaderna för elev- och personalsystem inom hela förvaltningen ökar med ca 5 % 
per år, vilket inte uppräknas i budget. Digitala läromedel och kompensatoriska hjälpmedel har 
ökat under de senaste åren eftersom undervisningen till stor del bedrivits digitalt, denna 
kostnadsökning är svår att prognostisera. 

Förskoleklass helårsprognos 2021 +-0 Mnkr 
Verksamheten har små över- och underskott under januari till augusti vilket ger en 
helårsprognos på en budget i balans. 

Särskola helårsprognos 2021 -3,0 Mnkr 
Underskott inom grundsärskolans verksamhet beror främst på det ökade elevantalet. I 
förhållande till anslagen budget är det en stor elevökning. Från vårterminens start går 
eleverna vid Lindbackaskolan och trots genomförda och planerade effektiviseringar är 
ekonomin en svår utmaning. Utöver underskott för undervisning på -2,6 Mnkr finns 
engångskostnader för avveckling modul vid Kristinaskolan och köp av skolplatser med 
vardera -0,2 Mnkr. 

 
Andelen elever som ökat sticker ut 2018-2020 i jämförelse med alla kommuner och riket. 
Inskrivna elever 2018 var 31 stycken 2018 för att öka med 10 elever till 2020. Antalet elever i 
grundsärskola och grundskola ökar, detta utan tillskott i ram. Höstterminen 2021 är 
elevantalet 42 elever. Elever per lärare heltidstjänst har under perioden 2018 till 2020 sjunkit 
från 4,7 till 4,5. Viss effektivisering har skett tack vare att verksamheten numera finns på en 
enhet, Lindbackaskolan, men det som samtidigt sker är att fler elever förväntas skrivas in och 
det finns olika elevbehov som kräver extra resurser under skoldagen. 

Inom särskolans verksamhet bedrivs även korttidstillsyn, fritidshem, för elever från 12 år och 
upp till studenten i gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Myndighetsbeslutet sker inom 
Socialnämndens verksamheter och verkställs inom Barn- och utbildningsnämnden. Denna 
resurskrävande verksamhet står till största del utan finansiering och ser inte ut att minska 
framåt. 

Kostnad för kommunal grundsärskola, kr/elev under åren 2018 till 2020 har sjunkit från 
593 400 kr till 383 000 kr 2020. Verksamheten har genom åren effektiviserat per elev, men 
prognosen är -3,0 Mnkr. 



§121/21 Delårsrapport 2021

  

Barn- och utbildningsnämnd, Delårsrapport jan-aug 9(42) 

Kulturskola helårsprognos 2021 +0,2 Mnkr 
Kulturskolan har under året varit flexibla i lektionslösningar med både när- och 
distansundervisning. Skolan har anpassad sina aktiviteter på grund av Corona-pandemin, 
konserter och framträdanden har "livestreamats" och filmats istället för att visas för publik. 

En av kulturskolans främsta utmaningar är tjänstefördelning av personal. En stor andel av 
kulturskolans personal arbetar inom grundskolan. Förutom denna intäkt finns bidrag som 
beviljas från Kulturrådet. Dessa ger en positiv påverkan på ekonomin men är osäker på längre 
sikt. Kulturskolans verksamhet ger ett visst överskott i och med Covid-19 och de flexibla 
lektionslösningarna samt inställda satsningar som flyttats fram i tid. 

Gymnasiesärskola helårsprognos 2021 -0,5 Mnkr 
Gymnasiesärskola visar en avvikelse på -0,9 Mnkr per sista augusti. På årsbasis visar 
prognosen en avvikelse på -0,5 Mnkr. Inom gymnasiesärskola finns ett fåtal elever där 
Lindesbergs kommun köper skolplats. De flesta har sin skolgång på Lindeskolan i egen 
kommunal regi. Vid höstterminens start finns total 12 elever inskrivna i Gymnasiesärskolan, 
där en tredjedel är folkbokförda i en annan kommun vilket innebär en intäkt för sålda 
skolplatser. 2019 köptes skolplatser för 0,6 Mnkr, 2020 för 1,4 Mnkr och bara våren 2021 
uppgår kostnaden till 0,9 Mnkr. Elevresor har ett underskott på -0,1 Mnkr. 

Fritidsgård helårsprognos 2021 0,3 Mnkr 
Överskottet i verksamheten består av många små poster som tillsammans resulterar i 0,3 
Mnkr i lägre kostnader än budget. Störst andel hör till mindre verksamhet i och med Covid-19. 
Fritidsgård finns vid Storåskolan, Björkhagaskolan, Vedevågs skola, Fröviskolan och 
Ekbackens skola. 

Driftsredovisning (netto) 

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse 
Helårsprogn

os 
Budget 

helår 
Budgetavvik

else helår 

Grundskola 181,6 175,3 -6,3 277,1 268,0 -9,0 

Förskola 100,3 104,3 4,0 153,9 155,4 1,5 

Gymnasieskola 93,1 86,7 -6,4 138,6 130,6 -8,0 

Fritidshem 17,9 19,1 1,2 27,2 28,7 1,5 

Central 
verksamhet 

13,6 11,8 -1,8 17,7 17,7 0 

Förskoleklass 11,5 11,4 -0,1 17,1 17,1 0 

Särskola 12,0 9,7 -2,3 17,6 14,6 -3,0 

Kulturskola 5,9 6,3 0,4 9,3 9,7 0,2 

Gymnasiesärskol
a 

5,0 3,7 -1,3 6,0 5,5 -0,5 

Fritidsgård 0,6 0,9 0,3 1,0 1,3 0,3 

Totalt 441,5 429,2 -12,3 665,5 648,6 -17,0 
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Invester ingar

Pr ojektnamn Utfal l per iod Helårsprogn
os

Budget Budgetavvikelse
helår

Idrottshall Ekbackens skola 0,1 0,4 0,4 0,0

Inventarier Brotorpsskolan 1,7 1,8 1,0 -0,8

Lindbackaskolan 3,7 28,2 31,0 +2,8

IT Brotorp/ Lindbackaskolan 0,9 3,8 1,8 -2,0

Inventarier grundskola 0,0 0,9 0,9 0,0

Undervisningsinventarier
gymnasieskola

0,0 1,0 1,0 0

Totalt 6,4 36,1 36,1 0,0

Samtliga investeringsprojekt är pågående under 2021 och Lindbackaskolan förväntas
färdigställas våren 2022. De tre projekten inventarier Brotorpsskolan, Lindbackaskolan och
IT på dessa enheter ses som ett gemensamt projekt och finansieras totalt sett inom budget.

1.3 Grunduppdrag

Grunduppdrag Uppfyl lelse av grunduppdrag

Arbetsgivare Grunduppdraget uppnås till stor del

Verksamhetsansvar Grunduppdraget uppnås till stor del

Arbetsgivare

Under våren 2021 har den pågående Corona-pandemin fortsatt att påverka barn- och
utbildningsförvaltningens verksamheter på många olika sätt.

Som arbetsgivare har förvaltningen fått göra flera omställningar för att möta de
rekommendationer som kommit från regeringen och folkhälsomyndigheten, bl.a. i form av
övergång till distansundervisning i grundskolans senare årskurser och på gymnasieskolan.
Den pedagogiska personalen har då fått kraftigt förändrade förutsättningar att utföra sitt
arbete.

Självklart har pandemin även medfört en oro bland personal, inte minst inom förskolan där
pedagoger ofta är fysiskt nära barnen i verksamheten. Skyddsutrustning i form av visir och
munskydd har ti llhandahållits.

Under våren 2021 ökade sjukfrånvaron i förvaltningens verksamheter månad för månad på
samma sätt som skedde 2020. De absoluta talen låg dock generellt sett på en lägre nivå än
2020 och trenden under den tidiga hösten är sjunkande sjukfrånvaro. Förvaltningens
verksamheter har i likhet med övriga kommunen verkat under gällande restr iktioner från
FHM och personal med förkylningssymtom har under dessa varit tvungna att stanna hemma
från arbetet. Administrativ personal har i hög utsträckning kunnat utföra sitt arbete hemifrån.
Inom grundskola och gymnasieskola har undervisande personal i perioden kunnat utföra sitt
arbete hemifrån då tillfälliga beslut om distansundervisning varit aktiva. Erfarenheterna av
detta är generellt sett goda. Effekterna på längre sikt behöver dock bevakas då möjligheterna
att som arbetsgivare se till att personalen har en god arbetsmiljö hemma är sämre än på
arbetsplatsen.

Hösten 2021 står förvaltningens verksamheter inför ett nytt läge. Per den 29 september har
FHM:s rekommendationer dragits tillbaka och vi är inte längre i den akuta delen av pandemin.
Vad innebär detta för möjligheterna att arbeta på distans? Förvaltningen har ett arbete att
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göra för att hitta ett nytt normalt läge. Vi behöver som arbetsgivare erbjuda vår personal
möjligheten att tillsammans med medarbetare och chefer samsas kring hur vårt arbete ska
utföras, post-Covid.

Verksamhetsansvar

2021 har hittills inneburit fortsatt stora utmaningar för barn- och utbildningsförvaltningens
möjligheter att leverera sitt grunduppdrag. Folkhälsomyndigheten har även under våren
kommit med restr iktioner och rekommendationer om bl.a. distansundervisning eller andra
åtgärder för att minska smittspridningen i verksamheterna.

Samtliga verksamheter har i det utsatta läget visat stor flexibilitet och god vilja att lösa
grunduppdraget även i situationer och perioder då läget har varit extra ansträngt.

Resultaten vad gäller betyg har varit positiv. Bl.a. har behörigheten till gymnasiestudier samt
meritvärdet förbättrats för vårterminen 2021. För förskolan visar både personalens
självskattning och svaren i den genomförda föräldraenkäten att man till stor del gett barn
förutsättningar att utvecklas inom området.

1.4 Kvalitetsfaktorer

Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet Kval i tetsindikator Utfal l
2020

Utfal l
2021

Trend

Normer, värden,
delaktighet och
inflytande

Kvalitén är på väg att
uppnås

Vårdnadshavarenkät -
Trygghet i förskolan

(FSK)
98 % 97,6 %

Vårdnadshavarenkät -
Barns förmåga att

uttrycka tankar och
åsikter (FSK)

95,1 % 94,7 %

Skolinspektionens
enkät - Åk 5 –

Grundläggande
värden på

skolan/ Elevhälsa

6,9

(2018)

7

Skolinspektionens
enkät - Åk 9 –

Grundläggande
värden på skolan

5,6 5,6

Skolinspektionens
enkät - Gy År 2 –

Trygghet
8,2

(2018)

8,3

Skolinspektionens
enkät - Åk 9 –

Delaktighet och
inflytande

5,1

(2018)

4,6

Skolinspektionens
enkät - Åk 9 –

Trygghet
7,9

(2018)

7,4

Skolinspektionens
enkät - Gy År 2 –
Delaktighet och

inflytande

6,7

(2018)

6,2
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Skolinspektionens
enkät - Gy År 2 –
Grundläggande

värden på skolan

7,8

(2018)

7,6

Skolinspektionens
enkät - Åk 5 –

Argumentation och
kritiskt

tänkande/ Delaktighet
och inflytande

7,1

(2018)

7

Skolinspektionens
enkät - Åk 5 –

Trygghet
8

(2018)

8,1

Skolinspektionens
enkät -

Vårdnadshavare
Grundskola –

Grundläggande
värden på skolan

7,2

(2018)

7,1

Skolinspektionens
enkät -

Vårdnadshavare
Grundskola –

Trygghet

7,8

(2018)

7,6

Attraktiv
arbetsgivare med
fokus på
arbetsmiljö,
ledarskap,
medarbetarskap
och
kompetensförsörjni
ng

Kvalitén är på väg
att uppnås

Medarbetarenkät - Jag
ser fram emot att gå

till arbetet
4,14 % 4,14 %

Vårdnadshavarenkät -
Nyfikenhet och lust

att lära (FSK)
97 % 96,8 %

Måluppfyllelse åk 6
(GR) 71 % 60,8 %

Meritvärde åk 9 (GR) 209,5 212,85

Behörighet, åk 9 (GR) 77,2 % 78,8 %

Betygspoäng efter
gymnasieutbildning

(GY)
13,8

Elever med examen
inom 3 år (GY)

59 %

Friska medarbetare Kvalitén är på väg
att uppnås

Sjukfrånvaro hos
medarbetare 6,26 % 5,47 %

Utvecklingsarbete Kvalitén är på väg att
uppnås

Vårdnadshavarenkät -
Information om barns

utveckling och lärande
(FSK)

87,2 % 78,4 %

Vårdnadshavarenkät -
Information om mål

som styr
verksamheten (FSK)

88,9 % 84,1 %



§121/21 Delårsrapport 2021

Barn- och utbildningsnämnd, Delårsrapport jan-aug 13(42)

Vårdnadshavarenkät -
Barns lärmiljö - inne

(FSK)
92,5 % 91,6 %

Vårdnadshavarenkät -
Barns lärmiljö - ute

(FSK)
90,6 % 92,3 %

Andel genomförda
lektioner (GR)

90,2 % 88,3 %

Närvaro (GR) 79,6 % 88,6 %

Normer , vär den, delaktighet och inflytande

För läsåret 2020/ 2021 kan konstateras att förvaltningens verksamheter redovisar en positiv
bild av kvaliteten vad gäller Normer, värden, delaktighet och inflytande.

För förskolan visar både personalens självskattning och svaren i den genomförda
föräldraenkäten att man till stor del gett barn förutsättningar att utvecklas inom området.
Särskilt arbetet med ett professionellt förhållningssätt ICDP (vägledande samspel) lyfts fram
som en framgångsfaktor.

Verksamhetens analys av utvecklingsområden inom förskolan visar ett behov av ökad
svarsfrekvens på föräldraenkäten för att öka tillförlitligheten. Vissa frågor i enkäten behöver
också omformuleras då en del föräldrar uttrycker att det är svårt att förstå innebörden i
frågorna. Vidare behöver förskolan fortsätta arbetet med att levandegöra ICDP som en
gemensam grund, fortsätta utveckla det språkstimulerande arbetet och arbetet med mångfald
och kulturell identitet samt fortsätta arbetet med att utveckla våra lärmiljöer.

I grundskolan redovisas Skolinspektionens enkäter genomförda under vårterminen 2021.
Fokus på indikatorer har lagts på frågor om grundläggande värden på skolan, delaktighet och
inflytande samt trygghet. För årskurs 9 är resultatet generellt något sämre jämfört med
föregående enkät och för årskurs 5 är resultatet i paritet med föregående enkät. Personalens
svar är mer positiva inom områdena än föregående enkät. Grundskolan identifierar mot
bakgrund av resultaten ett tydligt behov av att fortsätta utveckla det relationsskapande
arbetet med eleverna och bedriva en verksamhet som är så förutsägbar att eleverna vet vad
som förväntas av dem under hela skoldagen. Grundskolan ska fortsätta arbeta med begreppet
"heladagen-perspektivet". På de skolor som har goda resultat har detta arbete fungerat väl.

Vidare har det arbete som skett de senaste åren med struktur och ordning och reda visat sig
fungera i det trygghetsskapande arbetet. Detta är något som måste fortsätta med samma
intensitet och engagemang. Under året har satsningar gjorts för att det ska finnas
socialpedagoger på alla högstadieskolor. På den skola som haft detta i flera år kan man se
väldigt positiva resultat.

Gymnasieskolan har under läsåret arbetat fram en tydligare rutin och struktur för
elevstödsarbetet på skolan. Det för att säkerställa att alla eleverna som är i olika former av
behov av stöd uppmärksammas och skyndsamt får den stöttning eleverna behöver. Syftet är
vidare att bl.a. uppmärksamma elever som strävar mot högre betyg och där behov av
ytterligare resurser kan vara nödvändigt.

Resultatet av den senast genomförda självskattningen i BRUK visar att styrkor är
välfungerande stödfunktioner på skolan och att det finns väl fungerande rutiner för arbetet
med att upptäcka, anmäla, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. Även personalens engagemang och samarbete lyfts fram i BRUK. Som
utvecklingsområden nämns behov av en ökad implementering av begreppen demokrati,
diskrimeringsgrunder, mänskliga rättigheter, sex- och samlevnad och hälsa- och
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livsstilsfrågor i den ordinarie undervisningen kopplat till programmens examensmål. 

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och 

kompetensförsörjning 

En medarbetarenkät som belyser motivation, ledarskap och styrning genomförs årligen. 
Genomgång av resultaten för förskolans del sker på APT och har även ett framåtsyftande 
perspektiv gällande arbetsmiljö, samarbete och ledarskap. 

Förskolan beskriver ett tätt och nära samarbete i sin rektorsgrupp. På rektorskonferenser 
bjuds regelbundet in deltagare från personal- och ekonomiavdelningen, för samsyn och 
stöttning. Kompetenta rektorer är en förutsättning för en god arbetsmiljö för våra 
medarbetare. Det finns en gemensam kompetensutvecklingsplan för medarbetarna, utöver 
det respektive rektorerna ser behöver utvecklas på de enskilda förskolorna. 

Årligen genomförs en SAM-sammanställning för varje förskola som sedan lyfts med 
verksamhetschef. 

Arbetet i förskolan utgår från de gemensamma värdeorden: glädje, trygghet, kunskap och 
likvärdighet. Dessa ska genomsyra hela verksamheten, även ur ett arbetsgivarperspektiv. 
 
Grundskolan har på frågan "Jag ser fram emot att gå till arbetet" i Medarbetarenkäten ett 
medelvärde på 4,05, vilket ligger över den kommunövergripande målsättningen att 
medelvärdet ska ligga över 4,0. Utifrån det kan man säga att kvalitén uppnås. 
 
Även 2021 har precis som 2020 varit ett speciellt år. Pandemin har fortsatt påverka stora 
delar av verksamheten där flera enheter även har levt i byggnation och flytt. Utifrån detta 
uppvisar grundskolan ett gott resultat. Bedömningen är att det tack vare ett strukturerat 
arbete som sker ute på enheterna med stöd av förvaltning, personal och ekonomiavdelning. 
Alla skolenheter jobbar aktivt och strukturerat med arbetsmiljö och använder sig 
kontinuerligt av verktyg som t.ex. Piltavlan. De samverkansgrupper som finns och samarbetet 
med facket bedöms fungera väl. Att få till en konstruktiv dialog kring arbetsmiljöfrågor är av 
yttersta vikt för att få till ett klimat och en fungerande arbetsmiljö. Här är grundskolans 
rektorer duktiga på att leda arbetet på enheterna. 
 
En styrka är även det samarbete som sker mellan rektorerna på rektorskonferenser. På 
rektorskonferenserna har det skett ett aktivt arbete med att mer frekvent få med 
personalavdelning och ekonomiavdelning på gemensamma möten. Det har fallit väldigt väl ut 
och rektorerna upplever det som ett stort stöd i deras arbete. Detta kommer framöver att 
fortsätta på ett än mer strukturerat sätt. 
 
Från förvaltningens sida kommer det att ske fortsatta satsningar på rektorerna, i form av stöd, 
kompetensförsörjning och en organisation som ger rektor möjlighet att klara av sitt arbete. 
Att ha duktiga och kompetenta rektorer som ges förutsättningar att klara av sitt arbete är en 
förutsättning för att det ska bli en bra arbetsmiljö ute på enheterna och skapa ett klimat där 
personal trivs och tycker om att komma till jobbet. 

Förvaltningen följer rektors arbetsmiljö utifrån dialog, APT och regelbundna enkäter. 
Resultaten grundas på den dialog och nära ledarskap som etablerats med rektorerna. Utifrån 
ledarskapsmatrisen kommer dessa frågor upp kontinuerligt vid de återkommande träffarna 
mellan verksamhetscheferna och respektive skolledning. 
 
Även för gymnasieskolan har det senaste läsåret inneburit utmaningar då pandemin påverkat 
möjligheterna att bedriva undervisning och elevstödjande åtgärder inom ramen för en 
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acceptabel arbetsmiljö. 

Tillgången till digital teknik och framförallt med en enorm arbetsinsats från elever och 
medarbetare har gjort att gymnasieskolan klarat sig väl igenom den svåra perioden. 

Bemanningen av personal har under året varit fortsatt stabil och en hög andel av lärarna har 
lärarexamen på gymnasienivå. Detta gäller både de studieförberedande- och de 
yrkesförberedande programmen. Endast behöriga lärare med legitimation är anställda för 
undervisning på Lindeskolan med undantaget för undervisning i yrkesämnena. På 
yrkesprogrammen är flertalet lärare legitimerade och de som inte är det är antingen under 
utbildning till att bli legitimerad lärare eller har arbetat för kort tid för att få gå utbildningen. 
 

Omsorg, utveckling och lärande 

I förskolan visar pedagogernas självskattning att förutsättningar till stor del getts för barnen 
att utveckla estetiska uttrycksformer, språklig förmåga, matematisk förmåga, förståelse och 
förmågor inom naturvetenskaplig och teknik och digital kompetens samt utifrån resultat i 
föräldraenkät gällande pedagogernas positiva förväntningar, stimulans och uppmuntran till 
barns nyfikenhet och lust att lära samt en god miljö för utveckling och lärande. 
Framgångsfaktorer som lyfts fram är pedagoger med ett professionellt förhållningssätt utifrån 
ICDP (vägledande samspel); närvarande, lyhörda, uppmuntrande, medforskande, en 
tillgänglig, tydlig och inspirerande lärmiljö, att arbeta med konkret material och i mindre 
grupper och att undervisning sker såväl spontant som i planerade aktiviteter. 

När det gäller digital kompetens har förskolan till viss del gett barnen förutsättningar att 
utveckla sin digitala kompetens. 

Ett utvecklingsområde som framkommer inom denna faktor är behovet av en ökad 
svarsfrekvens på föräldraenkäterna. Vidare behöver en del av frågorna i enkäten 
omformuleras, då en del föräldrar uttrycker att det är svårt att förstå innebörden i frågorna. 
Förskolan behöver fortsätta arbetet med att utveckla våra lärmiljöer för ökad måluppfyllelse 
inom alla läroplansområden, fortsätta arbetet med språkstimulerande arbetssätt, fortsätta 
genomföra kompetensutveckling för pedagogerna inom digitalisering; förståelse för vad 
digitalisering inom förskolan innebär och hur vi använder digitala verktyg ska användas. 

Vidare identifierar förskolan ett behov av att fortsätta arbetet med rutiner för det 
systematiska kvalitetsarbetet så att detta följs upp kontinuerligt under läsåret samt utveckla 
analysarbetet: Vad påverkar och orsakar resultat och måluppfyllelse? Vad behöver vi 
förändra/utveckla? 

För grundskolans del visar resultaten att behörigheten och meritvärdet i årskurs 9 fortsätter 
att öka. Det är ett resultat av flera års kvalitetsarbete, satsningar och strukturåtgärder. Pojkar 
har de senaste två åren en högre behörighet än flickor samtidigt som flickorna har en högre 
meritpoäng. Den genomförda analysen av detta visar på ett resultat av att det lagts stort fokus 
på ordning och reda, tydlighet, lektionsstrukturer och hela-dagen-perspektiv. Skolan ska vara 
förutsägbar, tydlig och konsekvent vilket är något som hjälper främst pojkar till skolframgång. 
Däremot behöver skolan bli bättre på att nå flickorna. Förenklat och med stora penseldrag 
kan man säga att skolan generellt har blivit bättre på att nå utåtagerande, motorburna pojkar 
men har en bit kvar med att nå främst flickor med dåligt socialt mående. Vad gäller årskurs F-
6 ses en lägre måluppfyllelse än tidigare år. Utifrån den fortsatta tendensen till stärkt 
måluppfyllelse i kärnämnen i åk 9 är detta inte omedelbart alarmerande. Skolan har haft ett 
tydligt fokus på att det är kärnämnena som ska prioriteras vilket kan innebära att något annat 
ämne ej kommer upp i nivå vilket leder till att eleven inte har godkänt i samtliga ämnen. Av 
alla enheter inom grundskolan är det en enhet som sticker ut. Utifrån elevunderlag, resurser 
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och förväntningar kommer de inte upp i godtagbara resultat. Här kommer kommunen göra en 
stor satsning både vad gäller ledningsresurs, kompetensutveckling och andra stödåtgärder. 
Här behöver vi se en snabb vändning av resultaten. 

Den viktigaste faktorn bakom att den positiva trenden inom grundskolan i Lindesbergs 
kommun som helhet fortsätter, bedöms framförallt vara en tät resultatuppföljning som lägger 
stort fokus på lärarens undervisning. Andra viktiga faktorer är: 

 Elevens höga närvaro i skolan, och när så inte är fallet ett mycket intensivt arbete med 
närvaroplanen 

 Lärares elevsyn och inom den ramen synen på vad höga förväntningar på eleven 
innebär 

 En tydlig gemensamt överenskommen och accepterad lektionsstruktur som i hög grad 
följs av alla undervisande lärare 

 Goda relationer mellan vuxna och elever på skolan 
 Medarbetare inom elevhälsan och socialpedagoger som kan ha ett extra stort fokus på 

elevernas sociala situation och utveckling så att lärarna ges utrymme att lägga stort 
fokus på kunskapsuppdraget. 

Allt ovanstående ska vi fortsätta med och ha ett tydligt fokus på ledarens ansvar och 
betydelse. Genom att stärka våra ledare i klassrummen, skolledare och andra ansvariga på 
våra enheter skapar vi förutsättningar för att nå en än högre kvalitet i vår verksamhet som i 
sin tur kan generera högre måluppfyllelse. 
 
För gymnasieskolan dras slutsatsen att Lindeskolan i hög utsträckning erbjudit en god miljö 
för utveckling och lärande. Skolan har en stor andel behöriga lärare med hög kompetens och 
det finns väl fungerande stödfunktioner på skolan. I den senast genomförda BRUK-
skattningen lyfts även skolbiblioteket fram som en framgångsfaktor, tillsammans med de 
insatser som görs inom ramen för Öppna skolan. Den långa perioden med Corona-pandemin 
har även inneburit en avsevärd höjning av kompetens avseende distansundervisning. 

Andelen elever som uppnådde gymnasieexamen läsåret 2020-2021 var 89% vilket ligger på 
ungefärligen samma nivå som föregående år. Andelen elever som uppnådde yrkesexamen 
sjönk däremot till 74% vilket alltså är något lägre än läsåret 2019-2020. Inga långtgående 
slutsatser avseende resultatförsämringen på yrkesprogrammen kan egentligen dras. Möjligen 
kan en förklaring vara att yrkesprogrammen har drabbats drabbat mer av den pågående 
pandemin då en förhållandevis stor andel av undervisningen på yrkesprogrammen har skett 
på distans. Det bör dock nämnas att andelen som uppnår yrkesexamen och studentexamen 
fortsatt ligger över riksgenomsnittet. 

Friska medarbetare 

Under våren 2021 ökade sjukfrånvaron i förvaltningens verksamheter månad för månad på 
samma sätt som skedde 2020. De absoluta talen låg dock generellt sett på en lägre nivå än 
2020 och trenden under den tidiga hösten är sjunkande sjukfrånvaro. 

Förvaltningens verksamheter har i likhet med övriga kommunen verkat under gällande 
restriktioner från FHM och personal med förkylningssymtom har under dessa varit tvungna 
att stanna hemma från arbetet. 

Administrativ personal har i hög utsträckning kunnat utföra sitt arbete hemifrån. Inom 
grundskola och gymnasieskola har undervisande personal i perioden kunnat utföra sitt arbete 
hemifrån då tillfälliga beslut om distansundervisning varit aktiva. 
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Övergång, samverkan och omvärld. 

Förskolan är på väg att uppnå kvalitet inom kvalitetsfaktorn Övergång, samverkan och 
omvärld.  

Denna bedömning görs utifrån de två kvalitetsindikatorerna i föräldraenkäten kring 
information om barns lärande och kring mål som styr verksamheten. En annan 
framgångsfaktor är de framarbetade rutinerna för övergång från förskola till grundskola som 
är kommungemensamma. 

Utvecklingsområden som framkommer är att öka svarsfrekvensen på föräldraenkäten samt se 
över frågorna i enkäten då en del föräldrar uttrycker att det är svårt att förstå innebörden i 
frågorna. 

Grundskolan bedömer att det, trots den utmaning som pandemin inneburit, gått att leverera 
nöjaktig kvalitet inom området. Skolorna har ställts inför utmaningar de aldrig varit med om 
tidigare, men samtliga enheter har ändå lyckats hitta former för fungerande kommunikation 
med elever och vårdnadshavare. Strukturer för både information och undervisning har byggts 
upp. Alla enheter har även fortsatt skruva på sitt övergångsarbete mellan stadier vilket gett 
positiva effekter. Framåt räknar grundskolan med att kunna dra nytta av de erfarenheter som 
gjorts under pandemin vad gäller snabba omställningar, kommunikation och information. 
 
Gymnasieskolan har under 2021 fortsatt haft stort fokus på ekonomi, rekrytering av elever 
och den fortsatta kvalitetssäkringen av verksamheten. Verksamheten vid Lindeskolan 
uppvisar inom många områden en fortsatt positiv trend. Planerade insatser avseende 
pedagogiskt utvecklingsarbete har genomförts enligt plan. Skolledningen har genomfört 
effektiviseringar under verksamhetsåret, men budgeten var vid årets slut inte i balans. 
Arbetet med en budget i balans fortgår under hösten 2021. 

Vid sidan av ovanstående präglades årets verksamhet av den rådande pandemin. Gymnasiet 
fick med mycket kort varsel ställa om till distansundervisning för samtliga elever. Det hade en 
avgörande betydelse att samtliga elever och personal hade tillgång till en egen bärbar dator, 
att skolan sedan tidigare hade satsat på en modern digital "lärplattform" och att personalen 
hade viss erfarenhet av Office 365. 

Utbildningsval - arbete och samhällsliv 

Målet följs upp i samband med delårsrapport 2020. 

Utvecklingsarbete 

Förskolan gör bedömningen för kvalitetsfaktorn Utvecklingsarbete att kvalitén är på väg att 
uppnås. 

En framgångsfaktor som anges är det gemensamt framarbetade materialet och årshjulet för 
det systematiska kvalitetsarbetet. 

Ett utvecklingsområde som framkommer är det påbörjade arbetet med ändrad rutin för det 
systematiska kvalitetsarbetet så att detta följs upp kontinuerligt under året samt arbetet med 
analys: Vad påverkar och orsakar resultat och måluppfyllelse? Vad behöver 
förändras/utvecklas? 

Ett annat är behov av upprustning/nybyggnation av ny förskola på främst ett område utifrån 
undermåliga lokaler och utemiljö. 
 
För grundskolan har elevernas närvaro varit ett prioriterat utvecklingsarbete även 2021. 
Enheterna har fortsatt sitt arbete med detta. I stort sett alla enheter jobbar nu strukturerat 
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med särskilda träffar för att följa upp elevernas närvaro. Den övergripande rutinen för ökad 
skolnärvaro börjar sätta sig ute i verksamheterna och all personal tar dessa frågor på stort 
allvar och är vaksamma på signaler och statistik för att upptäcka problematisk frånvaro på ett 
tidigt stadium. Från förvaltningens sida har intensiteten ökat vad gäller att i högre grad än 
tidigare kalla till så kallade "steg 5-möten". Det arbete som görs ger nu tydligt resultat; 
flertalet av de elever som under våren hade problematisk skolfrånvaro har under den tidiga 
hösten markant ökad närvaro i undervisningen. Närvaro kommer även under innevarande 
läsår vara ett prioriterat område. 

På gymnasieskolan är endast behöriga lärare med legitimation anställda för undervisning, 
med undantag för undervisning i yrkesämnena. På yrkesprogrammen är flertalet lärare 
legitimerade och de som inte är det är antingen under utbildning till att bli legitimerade lärare 
eller har arbetat för kort tid för att få gå utbildningen. 

Bemanningen av personal var under läsåret fortsatt stabil och en hög andel av lärarna har 
lärarexamen på gymnasienivå. Det gäller både de studieförberedande- och de 
yrkesförberedande programmen. 
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Normer, värden, delaktighet och inflytande 

Kvalitetsindikator 

Vårdnadshavarenkät - Trygghet i förskolan (FSK) 

 
 

Vårdnadshavarenkät - Barns förmåga att uttrycka tankar och åsikter (FSK) 
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Skolinspektionens enkät - Åk 5 – Grundläggande värden på skolan/Elevhälsa 

 
 

Skolinspektionens enkät - Åk 9 – Grundläggande värden på skolan 
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Skolinspektionens enkät - Gy År 2 – Trygghet 

 
 

Skolinspektionens enkät - Åk 9 – Delaktighet och inflytande 
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Skolinspektionens enkät - Åk 9 – Trygghet 

 
 

Skolinspektionens enkät - Gy År 2 – Delaktighet och inflytande 
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Skolinspektionens enkät - Gy År 2 – Grundläggande värden på skolan 

 
 

Skolinspektionens enkät - Åk 5 – Argumentation och kritiskt tänkande/Delaktighet och inflytande 
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Skolinspektionens enkät - Åk 5 – Trygghet 

 
 

Skolinspektionens enkät - Vårdnadshavare Grundskola – Grundläggande värden på skolan 
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Skolinspektionens enkät - Vårdnadshavare Grundskola – Trygghet 

 
 

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och 

kompetensförsörjning 

Kvalitetsindikator 

Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet 
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Omsorg, utveckling och lärande 

Kvalitetsindikator 

Vårdnadshavarenkät - Nyfikenhet och lust att lära (FSK) 

 
 

Måluppfyllelse åk 6 (GR) 
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Meritvärde åk 9 (GR) 

 
 

Behörighet, åk 9 (GR) 
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Betygspoäng efter gymnasieutbildning (GY) 

 
 

Elever med examen inom 3 år (GY) 
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Friska medarbetare 

Kvalitetsindikator 

Sjukfrånvaro hos medarbetare 

 
 

Kvinnor: 5,98%   Män: 4,13% 

Övergång, samverkan och omvärld. 

Kvalitetsindikator 

Vårdnadshavarenkät - Information om barns utveckling och lärande (FSK) 
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Vårdnadshavarenkät - Information om mål som styr verksamheten (FSK) 

 
 

Utvecklingsarbete 

Kvalitetsindikator 

Vårdnadshavarenkät - Barns lärmiljö - inne (FSK) 
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Vårdnadshavarenkät - Barns lärmiljö - ute (FSK) 

 
 

Andel genomförda lektioner (GR) 
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Närvaro (GR) 
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1.5 Utvecklingsmål

Utvecklingsmål Måluppfyl lnad Utveckl ingsindikator
Utfal l
2020

Utfal l
2021 Trend

Ökad skicklighet och
stärkt ledarskap i
verksamheten

Målet är på väg
att uppfyllas

FSK - Andel
heltidstjänster med

förskollärarlegitimation

46 %

(2019)

47 %

(2020)

GR - Andel lärare med
pedagogisk

högskoleexamen, åk 1-9

80 %

(2019)

80,7 %

(2020)

GY - Andel lärare med
pedagogisk

högskoleexamen

75,8 %

(2019)

74,3 %

(2020)

Höga förväntningar
på alla i
verksamheten

Målet är på väg
att uppfyllas

Vårdnadshavarenkät -
Personalens

bemötande (FSK)

98,9 % 98,9 %

Vårdnadshavarenkät -
Positiva förväntningar

på barns utveckling och
lärande (FSK)

96,8 % 96,8 %

Medarbetarenkät - Jag
vet vad som förväntas

av mig i mitt arbete

4,55 % 4,55 %

Medarbetarenkät - Jag
är insatt i min

arbetsplats mål

4,59 % 4,59 %

Högre närvaro, ökat
välmående och
minskat utanförskap

Målet är på väg
att uppfyllas

FSK - Andel barn i
kommunal förskola

86 %

Närvaro (GR) 79,6 % 88,6 %

Andel genomförda
lektioner (GR)

90,2 % 88,3 %

Utvecklingsmålen på övergripande nivå utvärderas under hösten 2021 och justeras till
verksamhetsplan för 2022. Förvaltningen tar fram förslag till uppdaterade
kvalitetsindikatorer och presenterar dessa som förslag till nämnden på kvalitetsdagen 2021.

Ökad skicklighet och stärkt ledarskap i verksamheten

Läsåret 2020-2021 innebar stora utmaningar mot utvecklingsmålet om Ökad skicklighet och
stärkt ledarskap i verksamheten.

Under läsåret har den pågående pandemin tvingat fram justeringar av hur vi erbjuder
undervisning, i alla förvaltningens verksamhetsområden. Personalen i grundskola och
gymnasieskola har fått växla mellan när- och distansundervisning och ibland även en
kombination av de båda. Förskolans personal har arbetat nära barn i en situation där stor
osäkerhet rått, bl.a. vad gäller risken för smittspridning.

Förvaltningsledningen har för samtliga verksamhetsområden fortsatt sitt målmedvetna
arbete med att stärka det pedagogiska ledarskapet i klassrummet samt med att stärka rektors
ledarskap.
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Höga förväntningar på alla i verksamheten 

Personalen i grundskola och gymnasieskola har fått växla mellan när- och 
distansundervisning och ibland även en kombination av de båda. Förskolans personal har 
arbetat nära barn i en situation där stor osäkerhet rått, bl.a. vad gäller risken för 
smittspridning. 

Situationen har stundtals varit mycket påfrestande för många personalgrupper. 
Medarbetarna har tagit ett stort ansvar för att hålla en fortsatt hög kvalitet i undervisning och 
omsorg. 

Högre närvaro, ökat välmående och minskat utanförskap 

Läsåret 2020-2021 har inneburit utmaningar mot utvecklingsmålet om Höga förväntningar på 
alla i verksamheten. 

I perioder har verksamheten fått ställas om till fjärr- och distansundervisning. Även om detta i 
stora stycken varit framgångsrikt är det svårt att uppskatta hur det påverkat barns och 
elevers mående. 

För grundskolan har elevernas närvaro varit ett prioriterat utvecklingsarbete även 2021. 
Enheterna har fortsatt sitt arbete med detta. I stort sett alla enheter jobbar nu strukturerat 
med särskilda träffar för att följa upp elevernas närvaro. Den övergripande rutinen för ökad 
skolnärvaro börjar sätta sig ute i verksamheterna och all personal tar dessa frågor på stort 
allvar och är vaksamma på signaler och statistik för att upptäcka problematisk frånvaro på ett 
tidigt stadium. Från förvaltningens sida har intensiteten ökat vad gäller att i högre grad än 
tidigare kalla till så kallade "steg 5-möten". Det arbete som görs ger nu tydligt resultat; 
flertalet av de elever som under våren hade problematisk skolfrånvaro har under den tidiga 
hösten markant ökad närvaro i undervisningen. Närvaro kommer även under innevarande 
läsår vara ett prioriterat område. 

  

Ökad skicklighet och stärkt ledarskap i verksamheten 

Utvecklingsindikator 

FSK - Andel heltidstjänster med förskollärarlegitimation 
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GR - Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, åk 1-9 

 
 

GY - Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen 
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Höga förväntningar på alla i verksamheten 

Utvecklingsindikator 

Vårdnadshavarenkät - Personalens bemötande (FSK) 

 
 

Vårdnadshavarenkät - Positiva förväntningar på barns utveckling och lärande (FSK) 
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Medarbetarenkät - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 

 
 

Medarbetarenkät - Jag är insatt i min arbetsplats mål 
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Högre närvaro, ökat välmående och minskat utanförskap 

Utvecklingsindikator 

FSK - Andel barn i kommunal förskola 

 
 

Närvaro (GR) 

 
 

Ett par procentenheter lägre än tidigare år, brukar ligga på ca 91%. Har påverkats av Corona-pandemin. 
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Andel genomförda lektioner (GR) 

 

 

1.6 Planerade förbättringsåtgärder 

Planerade förbättringsåtgärder  

Måluppfyllelse, kompetensförsörjning, lokaler och en budget i balans är förvaltningens 
framtida utmaningar. För att lyckas med detta kommer det att krävas ett antal strategiska 
beslut på flera olika nivåer. Nämnden uppvisar en prognos under året på -17 mnkr. En 
betydande del av underskottet ligger på områden utanför nämnd eller förvaltningskontroll, 
som exempel kan nämnas beslut om linjetrafiks upphörande till förmån för skolskjutstrafik. 
Utöver detta finns ytterligare krav på 4,5 mnkr i effektiviseringar per under nästföljande två 
år, detta samtidigt som antalet barn och elever ökar. 

Ett fortsatt arbete för att förbättra elevernas resultat är viktigt framöver. Detta är den stora 
utmaningen för kommunens förskolor och skolor och flera olika åtgärder är verkställda för att 
öka måluppfyllelsen och fortsätta på den inslagna förbättringsvägen där alltfler elever når 
målen. 

Barn och elever som är nyanlända och/eller har annat modersmål än svenska 

Arbetet med att ta emot och integrera nyanlända barn och elever kommer att fortsätta. Att 
stärka måluppfyllelsen för nyanlända är en viktig del i att stärka den totala resultatbilden för 
kommunen. Lindesbergs kommun har tillsammans med Skolverket ingått ett treårigt 
samarbete kring detta. 

I den analys som gjorts av undervisningen av elever med annat modersmål än svenska 
framkommer att lärare generellt behöver vidareutveckla sin kompetens på området. Det finns 
en osäkerhet som i sämsta fall leder till exkludering. 

För att alla elever ska lyckas i sin kunskapsutveckling och därmed bidra till ett förbättrat 
resultat behöver vi fortsätta utveckla vår kunskap om hur man bäst integrerar och undervisar 
barn och elever med annat modersmål. Vi kommer bland annat att gå in i ett stort projekt, 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt- SKUA i alla ämnen från förskola till 
vuxenutbildning med start vt-22. Det handlar i grunden om explicit undervisning, att 
synliggöra och tydliggöra sådant som elever annars förväntas klara på egen hand, men som 
alla inte gör. Det kan handla om att skapa god begreppsförståelse inför ett ämnesområde, att 
synliggöra olika texttypers syfte, struktur och språkliga drag. Explicit undervisning handlar 
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även om vikten av att modella så att eleverna prövar och gör tillsammans med läraren innan 
man förväntas lösa uppgifter på egen hand. Projektet genomförs i nära samarbete med 
Skolverket och Karlstad universitet och vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. 

Digitalisering 

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför behöver även Lindesbergs 
kommuns skolor utveckla digitala lärmiljöer. Skolans digitalisering handlar om förändringar i 
pedagogik snarare än teknik, vi förändrar arbetssätt för att förbättra resultaten. Regeringen 
har nyligen beslutat om förändringar i styrdokumenten kring digital kompetens och vi 
behöver utveckla organisationen utifrån detta. Grunden är att ge barn och elever bra 
förutsättningar att lära sig och att de har en digital kompetens med sig för framtida studier 
och arbetsliv. 

Lärares behörighet och kompetensförsörjning. 

Alla lärare i grund- och gymnasieskolan måste ha behörighet i samtliga ämnen som de 
undervisar i. Det här är en stor utmaning för kommunen som bär ansvaret för att detta 
uppfylls. Rekryteringen av behöriga lärare till våra skolor har gått bra avseende höstterminen 
2021. Vi behöver fortsätta arbetet med att vara en "attraktiv arbetsgivare" i regionen. 

Utveckling av elevhälsan 

Elevhälsoplanen är en gemensam strategi för elevhälsoarbetet i hela förvaltningen. Att 
utveckla elevhälsoarbetet i linje med elevhälsoplanen är viktigt de kommande åren. För ökad 
måluppfyllelse är skolnärvaron central och elevhälsan har en central funktion i det strategiska 
arbetet. Att vi fortsätter att gå hela vägen på närvarotrappan är centralt, effekter av planen ses 
redan idag. 

Utifrån det systematiska kvalitetsarbete som pågår inom förvaltningens 
verksamhetsområden följer här några ytterligare exempel på förbättringsområden: 

Förvaltningen 

Arbetet med att stärka måluppfyllelsen har intensifierats. En omorganisation inom 
grundskolan har skett, numera finns verksamhetschef och biträdande verksamhetschef. Syftet 
med detta är bland annat att skapa tydlig organisation och tydliggöra att arbetet mot ökad 
måluppfyllelse är viktig. Vidare sker en fortbildning av samtliga chefer i att stärka 
ledarskapet, detta genom en särskild metod. Trygga och kunniga ledare skapar 
förutsättningar för ökad måluppfyllelse. Cheferna genomgår en ekonomiutbildning för att 
bättre kunna förstå och utveckla sin verksamhet. 

Förskola 

Förskolan arbetar med att utveckla samsynen på syfte och genomförande av överlämnande 
mellan förskola och skola. Vidare sker en utveckling i sättet att bedöma språkförståelse och 
språklig medvetenhet. Förskolan arbetar med att utveckla metoder för att stärka barn med 
annat modersmål. Ett annat utvecklingsområde handlar om att hitta nya vägar i att rekrytera 
förskollärare och vikarier. 

Läslyftet, ett arbete med statsbidrag, pågår. Utöver detta sker på några förskolor ett arbete 
kring praktiknära forskning, ett samarbete med Örebro Universitet. Syftet är att 
sammankoppla forskning och förskolans verksamhet för att stärka måluppfyllelsen. 

Grundskola 

För grundskolans del handlar det om att hitta olika vägar till ökad måluppfyllelse. Att höja 
kvaliteten i undervisningen samt stärkt ledarskap i klassrummet är viktiga instrument. Vidare 
fortsätter arbetet med att utveckla nyanländas lärande enligt ovan. 
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Som en viktig del i utvecklingen finns även behov av förbättrad analys och resultatuppföljning 
kring elevernas resultat. 

Gymnasieskola 

I fokus för gymnasieskolan står arbetet för ökad måluppfyllelse och säkrad rekrytering av 
kompetent personal. Vidare behöver uppföljningen av och analys kring elevernas 
studieresultat förbättras. Det stärkta ledarskapet i klassrummet är även det något som 
verksamheten kommer att utveckla framöver. 

Elevhälsa 

Även elevhälsans insatser fokuserar på att bidra till ökad måluppfyllelse. Arbetet med att 
stärka elevers närvaro med hjälp av närvaroplanen fortsätter. Ett systematiskt arbete med 
kvalitetssäkring av arbetet i den medicinska delen av elevhälsan pågår. 
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Foto: Klas Friman 
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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Sammanfattning 

Pandemin har inneburit att många arbetsuppgifter har förändrats för många inom 
kommunstyrelseförvaltningen. Ett arbete har påbörjats med hur arbetet med att återgå till det 
"nya normala" ska gå till för att alla ska känna sig trygga med att återgå till sin arbetsplats. 

Det nya produktionsköket på Lindbackaskolan har möjliggjort en personaleffektivisering 
inom måltidsverksamheten. Produktionen på de tre köksenheterna Brotorp Norra, Brotorp 
söda och Stadsskogsskolan har slagits samman och förlagts på Lindbacka. Den 
omorganisation som ägt rum inom måltidsenheten har gett verksamheten tillfälle att se över 
medarbetarnas kompetens samt fördelning av denna. 

Omorganisationen har medfört en mycket positiv effekt på kommunens arbete med 
"Heltidsresan" då fyra deltidstjänster har kunnat göras om till heltidstjänster. Det gör att 
Måltidsenheten har kommit ytterligare lite närmare kommunens mål om att kunna erbjuda 
heltidstjänster till de som önskar. 

Genom en omorganisation har näringslivsenheten givits bättre förutsättningar att fokusera på 
sitt grunduppdrag. Detta medför vidare en ökad arbetsglädje och en mer hanterbar 
arbetsmiljö.  För stunden finns en vakant tjänst på enheten. Rekrytering av tjänsten har 
påbörjats. 

Ett stort arbete pågår med ett nytt industriområde i Frövi för att kunna erbjuda 
industritomter för etableringar. 

Arkivlokalsflytt är igång och gör att vi på sikt kommer förvara våra slutarkiverade handlingar 
på ett tryggt och säkert sätt. Detta arbete går enligt plan. 

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av 
funktionsnedsättning. Styrs av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Tillgänglighetsarbetet kommer att vara ett levande arbete som aldrig tar slut. Eftersom 
webbplatsen ständigt uppdateras kommer vi alltid se över vårt innehåll utifrån design, språk 
och webbstruktur. Mycket arbete har gjorts med webbstruktur men arbete kvarstår med 
språk och design. Kommunen har också flera PDF:er på webbplatsen, ett format som oftast 
inte är tillgängligt. En översyn av dessa PDF:er måste göras av alla förvaltningar.  

Ledarforum har haft uppehåll under stor del av covidtiden. Återupptaget ledarforum under 
våren 2021 vilket är mycket uppskattat i chefsorganisationen. Vidare arbete med 
chefsutveckling planlagt under hösten. 

1.2 Ekonomi 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett prognostiserat överskott vid helår på 19,6 Mnkr. 
Den största positiva avvikelsen har politisk verksamhet. Det är planeringsreserven och 
projektmedel som visar överskott med 12,5 Mnkr. 

Verksamheterna under personal-och löneenheten redovisar tillsammans ett överskott på 1,5 
Mnkr. Avvikelsen beror att omfördelning av arbetsuppgifter har skett inom enheten och att 
vikarier inte har tillsatts under sjukdom/frånvaro. Den fackliga verksamheten har inte skett i 
samma utsträckning som normalt under covidtiden. Statliga ersättningar har sökts och 
beviljats utifrån rehabiliterande insatser. Kommunens hälsofrämjande arbete, aktiviteter och 
utbildningar har varit begränsade under pandemin. 
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Färdtjänstkostnaderna samt dess resor är fortfarande lägre/färre mot ett normalt år som inte 
innefattas av en pandemi. Då budget är baserat på hur resor och dess kostnad såg ut innan 
pandemin redovisas ett överskott på 0,9 Mnkr. 

Mark- och exploateringsverksamheten redovisar en prognos med ett överskott på helår på 4,0 
Mnkr. Det beror på att mark och tomter har sålts i Vibyn i Frövi. 

Övriga verksamheter redovisar ett +-0 resultat eller ett mindre överskott. 

Driftsredovisning (netto) 

Verksamhet Utfall 
Ack 

budget 
Avvikelse 

Helårs-
prognos 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Politisk verksamhet 3,3 12,0 8,7 6,1 18,6 12,5 

Kommunledning 2,7 2,9 0,2 4,4 4,4 0,0 

Färdtjänst 3,4 4,9 1,5 6,5 7,4 0,9 

Vägbidrag 0,5 1,1 0,6 1,6 1,6 0,0 

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

Ekonomienhet/ 

ekonomistyrning 
5,9 6,1 0,2 9,0 9,2 0,2 

Övrig verksamhet 
ekonomi 

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

Kanslienhet 7,9 8,8 0,9 12,7 13,2 0,5 

Personalenhet 6,5 7,3 0,8 10,3 11,0 0,7 

Övrig verksamhet 
personal 

2,1 2,3 0,2 3,2 3,4 0,2 

Personal-befrämjande 
verksamhet 

3,5 3,9 0,4 5,1 5,7 0,6 

IT/teleenhet 12,8 14,1 1,3 21,2 21,2 0,0 

Måltidsenhet 0,2 0,5 0,3 0,9 0,9 0,0 

Näringslivsenhet/ 

landsbygd 
2,6 2,5 -0,1 3,6 3,6 0,0 

Mark- och exploatering -0,2 3,6 3,8 1,5 5,5 4,0 

Totalt 52,4 71,8 19,4 88,3 107,9 19,6 
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Investeringar 

Projektnamn Utfall period 
Helårs-

prognos 
Budget 

Budgetavvikelse 
helår 

Till kommunstyrelsens förfogande 0,0 0,0 0,3 0,3 

Industrirakan norra delen 
Lindesberg 

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

E-arkiv 0,0 0,0 0,1 0,1 

Vibyn -0,2 0,0 0,0 0,0 

Exploateringsfastigheter 0,0 0,0 3,5 3,5 

E-tjänster 0,2 0,2 0,2 0,0 

Utrustning måltid 0,0 0,2 0,3 0,1 

Inventarier Lindbackaskolan 2,4 3,0 3,0 0,0 

Vändplan Guldsmedshyttan 0,6 5,4 5,4 0,0 

Exploatering Frövi industriområde 1,0 1,0 15,9 14,9 

Nytt villaområde Lindesberg 0,0 0,0 10,0 10,0 

Hållplatser 0,0 0,5 0,5 0,0 

Gång- och cykelvägar enligt plan 0,0 1,3 2,5 1,2 

Gång- och cykelväg 
Siggebohyttevägen 

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

Totalt 6,5 13,7 42,8 29,1 

Underskottet för projekt Industrirakan norra delen Lindesberg avser anslutningsavgift för 
såld mark. 

Gång- och cykelväg Siggebohyttevägen, här är det beviljat 1 Mnkr i bidrag från Trafikverket så 
nettokostnaden på helåret kommer att bli 1,5 Mnkr enligt prognosen så här blir det ett 
underskott pga ökade kostnader. 

Avvikelsen för Gång- och cykelvägar enligt plan med 1,2 Mnkr beror på att det kommer att 
vara fler projekt under 2022 då intäkter är beviljade. 

Nytt villaområde Lindesberg är överklagat ännu en gång så där kommer inget att hinnas 
påbörjas under året. 

Exploatering Frövi industriområde, där är detaljplanen antagen i kommunstyrelsen och ska 
vidare till kommunfullmäktige i september. Så arbetet kommer att påbörjas under 2022 så det 
utfallet som finns för 2021 är förberedelsekostnader inför byggstart och det kommer att 
begäras om ombudgetering till 2022. 

Intäkten som finns under Vibyn kommer att omfördelas till drift då det är en intäkt för såld 
tomt. 

E-arkiv kommer inte att påbörjas under 2021. 
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1.3 Grunduppdrag

Grunduppdrag Uppfyl lelse av grunduppdrag

Arbetsgivare Grunduppdraget uppnås

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

Grunduppdraget uppnås

Driva utveckling och leverans av servicetjänster t ill
övriga förvaltningar och politiken inom befintliga
regelverk.

Grunduppdraget uppnås till stor del

Stödja och utveckla kommunens näringsliv och
infrastruktur

Grunduppdraget uppnås till stor del

1.4 Kvalitetsfaktorer

Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet

Att avtalen är uppdaterade Kvalitén är på väg att uppnås

Driva och skapa förutsättningar för etableringar och för
kommunen värdeskapande investeringar Kvalitén är på väg att uppnås

Rätt mat till rätt person Kvalitén uppnås

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

Kvalitetssäkring av personal- och lönesystem, ekonomisystem
avseende funktionalitet, behörighet och informationssäkerhet Kvalitén är på väg att uppnås

Positiv matupplevelse Kvalitén är på väg att uppnås

Friska medarbetare Kvalitén är på väg att uppnås

Näringsriktig- och variationsrik kost Kvalitén uppnås

Att avtalen är uppdaterade

Det sker ett löpande arbete med att hålla avtal uppdaterad och blir allt viktigare när fler
verksamheter utbildas och beställer varor via inköpsportalen. När fler verksamheter gör sina
inköp via inköpsportalen så är det viktigt att avtalen är uppdaterade annars kan inte
verksamheterna inhandla sina produkter.

För att minimera riskerna att de blir luckor i avtalen så har bla en inköpskartläggning skett
samt att en e-tjänst har införts för upphandling som ska lämnas in av verksamheterna när en
upphandling ska ske och även för att kunna planera vilka upphandlingar som behöver
prioriteras för att minimera risken att de hinna löpa ut i tid.

Dr iva och skapa förutsättningar för etabler ingar och för kommunen värdeskapande
invester ingar

Mark för bostäder och industrietableringar är nyckeln till utveckling. Vi ska kunna möta upp
den efterfrågan som finns eller i framtiden kommer att komma.

Därför är samarbetet med samhällbyggnadsförvaltningen, de kommunala bolagen och
samhällsbyggnadsförbundet avgörande i fråga om att ha etableringsbar mark färdig.
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Ett strategiskt arbete för att säkerställa detta har initierats. 

Rätt mat till rätt person 

Inga avvikelser har skett. 

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och 

kompetensförsörjning 

Dialoger och samtal om "det nya normala” har påbörjats efter sommaren och kommer att 
fortsätta under hösten för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa en god arbetsmiljö 
inom förvaltningen samtidigt som man har med sig i dialogen vad är 
kommunstyreselförvaltningens grunduppdrag. Hur ska vår arbetsplats se ut när pandemin 
försvinner och restriktioner lättas? 

Medarbetarenkäten för kommunstyrelseförvaltningen visar på att fler medarbetare ser fram 
emot att gå till arbetet i 2020 år mätning , det har skett en ökning sedan 2017. 

Genom en omorganisation har näringslivsenheten givits bättre förutsättningar att fokusera på 
sitt grunduppdrag. Detta medför vidare en ökad arbetsglädje och en mer hanterbar 
arbetsmiljö. 

Det nya produktionsköket på Lindbackaskolan har möjliggjort en personaleffektivisering 
inom måltidsverksamheten. Produktionen på de tre köksenheterna Brotorp Norra, Brotorp 
söda och Stadsskogsskolan har slagits samman och förlagts på Lindbacka. Den 
omorganisation som ägt rum inom Måltidsenheten har gett verksamheten tillfälle att se över 
medarbetarnas kompetens samt fördelning av denna. 

Omorganisationen har medfört en mycket positiv effekt på kommunens arbete med 
"Heltidsresan" då fyra deltidstjänster har kunnat göras om till heltidstjänster. Det gör att 
Måltidsenheten har kommit ytterligare lite närmare kommunens mål om att kunna erbjuda 
heltidstjänster till de som önskar. 

Validering har varit och är en viktig del i Måltidsenhetens arbete med kompetensförsörjning. 
De måltidsbiträden som har kompetens och vilja erbjuds möjligheten till en validering. Även 
om vi i första hand söker efter medarbetare med kockutbildning i samband med rekrytering 
så ser vi även till möjligheten att anställa biträden som sedan kan erbjudas en validering. 

Medarbetarnas årliga kompetensutbildning har sedan pandemins start inte kunnat 
genomföras så som önskat och enligt plan. Största anledningen till det, har varit det 
ansträngda bemanningsläget med bitvis hög frånvaro bland medarbetarna. 

Personalenheten arbetar internt med frågor gällande att tillse och upprätthålla 
specialistkompetens genom deltagande i webutbildningar som anordnas främst genom 
Sveriges kommuner och regioner. Hög arbetsbelastning och hög grad av distansarbete 
innebär utmaningar och mer arbete behövs för att internt känna att gruppen mår bra och 
utvecklas tillsammans i covidtider. Enheten har som mål att årligen bistå med praktik till 
studenter, vilket inte kunnat genomföras under covid. Kan påverka rekryteringssituationen 
på sikt. 
Den senast gjorda medarbetarenkäten 2020 visar ett bra deltagande och att en stor andel av 
medarbetarna ser fram att gå till sitt arbete (4,22%). 
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Måltidsenhetens sjukfrånvarostatistik visar en liten ökning jämfört med siffrorna från 2019 
och 2020. Den totala sjukfrånvaron inom måltidsenheten ligger på 6,11% vilket innebär att vi 
inte når upp till kommunens mål på 5%. Dock ligger Måltidsenhetens sjukfrånvaro något 
under snittet för hela kommunen på 6,16%. Statistiken visar att medarbetare på större 
enheter/kök har en högra sjukfrånvaro vilket till stor del kan förklaras med att arbetet där är 
mycket tyngre än på tex de små enheterna inom förskolan. 

Kvalitetssäkring av personal- och lönesystem, ekonomisystem avseende funktionalitet, 

behörighet och informationssäkerhet 

Det sker ett kontinuerligt arbete på personalenheten med att anpassa behörigheter i 
personalsystem för att säkerställa informationssäkerheten. 

Positiv matupplevelse 

Det har varit mycket positivt med det nya köket/matsalen på Lindbackaskolan. Stor och härlig 
matsal och en fin miljö med många positiva kommentarer att det är som att gå på restaurang 
och äta. Större utbud att välja på för våra matgäster. 

Friska medarbetare 

Den totala sjukfrånvaron för kommunstyrelseförvaltningen var per sista augusti 5,32 %. Det 
är på samma nivå som innan pandemin. Sjukfrånvaron skiljer sig åt på olika enheter. För 
kvinnor var den 5,19 procent och för män 5,73 procent. 

Måltidsenhetens sjukfrånvarostatistik per sista augusti visar en mindre ökning jämfört med 
siffrorna från 2019 och 2020. Den totala sjukfrånvaron inom måltidsenheten ligger på 6,11%.  
Under året som gått ser vi klara samband mellan den ökade sjukfrånvaron hos 
måltidsenheten och den pågående pandemin. Måltidspersonalen har inte någon möjlighet att 
utföra sitt arbete på distans utan arbetar direkt mot sina gäster/medborgare. Detta har 
inneburit att medarbetarna har sjukskrivit sig vid minsta lilla tecken på förkylning. 

Siffran över sjukfrånvaro som överstiger 59 dagar visar för Måltidsenheten 27,91% kontra 
hela kommunens siffra på 42,79% 

Statistiken över sjukfrånvaron visar att medarbetare på större enheter/kök har en högre 
sjukfrånvaro än medarbetare på mindre enheter vilket till stor del kan förklaras med att 
arbetet där är mycket tyngre än på tex de små enheterna inom förskolan. 

Personalenheten har en sjukfrånvaro på 5,46% till och med augusti och 90 % av 
sjukfrånvaron är utifrån en långtidssjukskrivning. Enheten har haft fall av covid-19 inom 
enheten men det har inte resulterat i någon längre sjukskrivning. Flertalet arbetar hemifrån 
men efter semestern ses ett önskemål om att arbeta mer på arbetsplatsen. Få upplever större 
svårigheter med hemarbete men flertalet upplever att de saknar samvaron med kollegorna. 

Näringslivs - och infrastrukturenhetens sjukfrånvaro är låg.  Medarbetare uppmuntras till att 
använda friskvårdstimme och ta pauser under arbetsdagen. Detta har inte minst varit viktigt 
under pandemin då vi alla har arbetat hemma. 

Coronapandemin har förändrat arbetssättet på ekonomienheten. Vissa dagar i veckan arbetar 
personalen hemma i de fall det fungerar bra.  Under våren så inventerades de arbetsuppgifter 
som måste utföras på enheten så att tredje man inte blir påverkad, tex leverantörsbetalningar 
mm. 

IT-enheten har arbetsmiljöfrågorna som  en stående punkt på månadsmötena och den 
organisatoriska arbetsmiljön har hanterats under medarbetarsamtalen. Det finns några 
långtidssjukrivningar på enheten. 
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Kanslienheten lyfter checklistan för systematiska arbetsmiljöarbetet lyfts vid 
arbetsplatsträffar (APT) en gång per år och har fått fler medarbetar förstå hur vi arbetar 
systematiskt med arbetsmiljöfrågorna. Tidigare under året har vi jobbat mycket med 
omfallsplanering under APT för att säkerställa mående och bemanning under pandemin. 

Få upplever större svårigheter med hemarbete men flertalet upplever att de saknar samvaron 
med kollegorna. Riskbedömning görs med varje medarbetare gällande distans- och 
kontorsarbete. 

Näringsriktig- och variationsrik kost 

Vi har numer en gemensam matsedel som vi tillsammans har tagit fram för förskola, 
grundskola och gymnasieskola. Den är framtagen utifrån livsmedelsverkets 
rekommendationer. 

 

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och 

kompetensförsörjning 

Kvalitetsindikator 

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

Friska medarbetare

Kvali tetsindikator

Sjukfrånvaro hos medarbetare

Sjukfrånvaron fördelat på kvinnor och män är:

Kvinnor:5,19 %

Män: 5,73%

1.5 Utvecklingsmål

Utvecklingsmål Måluppfyl lnad

Stärka samverkan med det lokala näringslivet Målet är på väg att uppfyllas

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

Målet är på väg att uppfyllas

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

Målet är på väg att inte uppfyllas

Utveckla en kommunövergripande
kompetensförsörjningsplan Målet är på väg att uppfyllas

Utveckla digitala processerna Målet är på väg att uppfyllas

Förbättra dialogen och det interna samarbetet med
sina kunder Målet är på väg att inte uppfyllas

Stärka samverkan med det lokala när ingsl ivet

Näringslivet i Lindesbergs kommun efterfrågar en bättre dialog med kommunens
beslutsfattare. Den dialogen genomförs på olika sätt, formaliserade inom ramen för
Näringslivsenheten, och i det vardagliga arbetet mellan en kommunal organisation inklusive
de kommunala bolagen och företag samt invånare i Lindesbergs kommun. En träff med
kommunens verksamma mäklare har genomförts för att få en bättre bild av kommunens
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attraktivitet som bostadsort. Kontakten med kommunens mäklare kommer fortsätta. 
Strukturen för företagsbesöken ses över och anpassas mot exempelvis utfallet av de rankingar 
som kommunen tillhandahåller. Näringslivsenheten är representerade i olika forum och 
sammanslutningar tillsammans med det lokala Näringslivet 

Andelen UF-företag har över tid ökat i Lindesbergs kommun och flera av dessa UF företagare 
fortsätter med sitt företagande efter gymnasieskolan. Näringslivsenheten vill erbjuda såväl 
UF-företag, och andra som väljer att starta företag, hjälp att utveckla sitt företagande. Detta 
genom att bidra med ingångar till lokalt näringsliv, myndighetskontakter, riskkapital, politik 
och relevanta nätverk. Ett samarbete mellan gymnasieskolan, som ansvarar för UF, och 
näringslivsenheten har initierats men behöver tydliggöras ytterligare. 

Infrastrukturen är alltid en stor del i framtagandet och genomförandet av detaljplaner och 
därmed ett bärande fundament i utvecklingen och framväxandet av Frövi 
verksamhetsområde. 

Säkerställandet av en långsiktig hållbar riksväg 50 för att trygga näringslivets behov likväl 
som möjligheterna till arbetspendling är av största vikt. Dialoger pågår i olika former och på 
olika nivåer för att långsiktigt säkerställa en hållbar utveckling av riksväg 50 för såväl gods, 
persontrafik och kollektivtrafik 

Arbeta för att servicepunkterna ska vara en naturlig motor för landsbygdsutveckling, 

mötesplats och idégenerator i våra mindre orter och för våra företag på landsbygden 

En löpande dialog förs mellan Näringslivs- och infrastrukturenheten och kommunens fyra 
servicepunkter. 

Utöver den löpande dialogen stöttat Näringslivs - och infrastrukturenheten även 
servicepunkten i Ramsberg i arbetet med att tillskapa en obemannad livsmedelsbutik, i 
Ullesäter i tillskapandet av ett sommarcafé och i Vedevåg gällande postutlämning och delvis 
obemannad butik. 

Dialogen med region Örebro län gällande samarbetet kopplat till landsbygdsutveckling går 
framåt. En förstudie gällande möjligheten att skapa grannkontor kommer sjösättas inom kort. 
Upphandling av konsult pågår. Uppdraget tar avstamp i de fyra servicepunkter som 
Lindesbergs kommun har tillskapat men även andra potentiella områden som kan vara 
aktuella för att möjliggöra för grannkontor. 

Utveckla och tillgängliggöra kommunens hemsida  så att alla kan tillgodose sig 

information på hemsidan 

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av 
funktionsnedsättning. Styrs av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Tillgänglighetsarbetet kommer att vara ett levande arbete som aldrig tar slut. Eftersom 
webbplatsen ständigt uppdateras kommer vi alltid se över vårt innehåll utifrån design, språk 
och webbstruktur. Mycket arbete har gjorts med webbstruktur men arbete kvarstår med 
språk och design. Kommunen har också flera PDF:er på webbplatsen, ett format som oftast 
inte är tillgängligt. En översyn av dessa PDF:er måste göras av alla förvaltningar. Vi inser mer 
och mer att vi är väldigt beroende av hjälp från förvaltningarna med arbetet på webbplatsen. 
Vi har inte startar arbetet med tillgänglighet på intranätet. Arbetet med webbplatsen kommer 
behöva pågå under 2022. 
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Utveckla en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan 

En Riktlinje för kompetensförsörjning är framtagen för perioden 2022–2026 och behandlad i 
beredande kommunstyrelse den 14 september och sedan för antagande i 
kommunfullmäktige, för att sedan implementeras ute i verksamheterna. 

Alla enheter inom kommunstyrelseförvaltningen har påbörjat att se över framtida 
kompetensbehov. Utmaningen är att veta vilka behoven är i framtiden, då utvecklingen går 
fort. vad som krävs för att klara av vissa arbetsuppgifter och särskilt när det gäller 
singelkompetenser. 

Utveckla digitala processerna 

Pandemin har påverkat utvecklingen och mognadsprocessen av IT-användningen med stora 
steg framåt. Både när det gäller system samt att deltaga i digital möten och utbildningar. 

Utmaningen i framtiden är veta vad behoven kommer att vara både när det gäller 
kompetensförsörjning inom IT och system. 

Förbättra dialogen och det interna samarbetet med sina kunder 

Regelbundenheten i att ha kostråd inom förskola, skola och äldreomsorg har till viss del haltat 
under det senaste året. Anledningen till det kan härröras till pågående pandemi. 
Kostrådsmöten har inte kunnat prioriteras på grund av hårt tryck på inblandande 
verksamheter. Några möten har kunnat genomföras fysiskt och via Teams men alltså inte i 
den utsträckning som vi önskat. V 

1.6 Framtida utmaningar 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tittat på olika trender och förändrings krafter som 
påverkar det kommunala och regionala uppdraget  fram emot 2030 och i den senaste som 
presenterades i september 2021. För kommunstyrelseförvaltningen så kommer bland annat 
dessa delar påverka framtidens arbete. 

  Ökat behov av livslångt lärande 

I Sverige så är glappet mellan personer i arbetsför ålder och personer i behov av skola, 
förskola, och äldreomsorg är historiskt högt och innebär en stor konkurrens om rätt 
kompetens. Arbetslivet förändras kontinuerligt och vi kommer att behöva vidareutbilda oss 
och byta yrken allt oftare i karriären. Individers syn på traditionellt förvärvsarbete förändras. 
Fler söker levnadsmöjligheter där lönearbete kombineras med andra intressen. Mycket talar 
för en kombination av distansarbete -och kontorsarbete. 

Trenden ser lika ut i Lindesbergs kommun så det kommer att vara en utmaning även här i 
kommunen för att vara en attraktiv arbetsgivare, hitta personer med rätt kompetens och 
individers syn på traditionell förvärvsarbete. 

 Användare driver teknisk utveckling 

Medarbetare i kommuner och regioner behöver moderna tekniska hjälpmedel för att 
effektivisera arbetet och för att arbetsmiljön ska upplevas som attraktiv. Smarta beslutsstöd, 
robotar och andra hjälpmedel förväntas avlasta det administrativa arbetet men med en 
ansträngd ekonomi måste prioriteringar göras. 

Som stödfunktion i Lindesbergs kommun är det viktigt att jobba vidare med, vilka smarta 
beslutsstöd, robotar och andra hjälpmedel kan erbjudas för att avlasta verksamheterna så att 
de kan fokusera på sina grunduppdrag, vilka åtgärder skapar mest nytta för verksamhet och 
medborgare och samtidigt hantera en ansträngd ekonomi. 
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 Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer 

Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är grundläggande för såväl 
ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. Tillitens betydelse för samhällsutvecklingen 
uppmärksammas i allt högre utsträckning. För den sociala dimensionen i hållbar utveckling, 
för en ökad tillit i styrning av den offentliga sektorn, för förmågan att samverka över 
organisations- och avdelningsgränser och för att skapa överbryggande möten. Det behövs 
kunskap om hur tillit byggs upp och vad som riskerar att rasera den. 

Då kommunstyrelseförvaltningen är en stödfunktion och samarbetar med alla förvaltningar 
så är arbetet med tillit en viktig faktor att jobba vidare med för att uppnå grunduppdraget, 
Driva utveckling och leverans av servicetjänster till övriga förvaltningar och politiken inom 
befintliga regelverk. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §139/21   Dnr: KS 2021/223 

 

Delårsrapport 2021 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 
 Godkänna delårsrapporten. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens årshjul upprättas delårsrapporten per sista 
augusti.  

Delårsrapporten redovisar ett resultat på 24,6 Mnkr, vilket är en 
försämring med 31,3 Mnkr jämfört med samma period 2020. 
Resultatförsämringen förklaras främst med att staten under 
2020 tillfört kommunen extra statsbidrag av engångskaraktär 
för att säkerställa välfärdens uppdrag inom skola, vård och 
omsorg och kompensationer av förlorade skatteintäkter med 
anledning av pandemi.  

Helårsprognosen visar ett resultat på 5,6 Mnkr och är 2,9 Mnkr 
sämre än budget. Vad gäller nämnder och styrelse redovisas 
underskott mot budget med totalt 34,7 Mnkr. Samtliga av 
kommunens nämnder prognosticerar underskott. 
Socialnämnden underskott på 34,7 Mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden med 17 Mnkr, tillväxtutskottet med 2,3 
Mnkr samt Bergslagens miljö- och byggnämnd med 0,9 Mnkr. 
Kommunstyrelsens prognos är däremot positiv och uppgår till 
20,1 Mnkr. 

Investeringarna under perioden uppgår till 33,4 Mnkr att 
jämföra med budgeterade 180 Mnkr. Prognosen är att112,8 
Mnkr kommer att förbrukas under 2021. För vidare information 
om orsakerna till avvikelser för såväl drift- som 
investeringsbudgeten hänvisar vi till delårsrapporten. 

De finansiella målen är uppfyllda per 2021-08-31. 

Den gemensamma kommunala verksamheten, d v s 
kommunkoncernens resultat per 2021-08-21 uppgår till 77,7 
Mnkr att jämföra med 58,2 Mnkr föregående år. 
Helårsprognosen beräknas till 55,1 Mnkr. 

Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning och per sista augusti blev 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

det 2,4 procent. Soliditeten ska vara oförändrad eller öka, under 
2021 så har soliditeten ökat från 23,42 procent till 25,98 
procent. Grunduppdragen uppnås till stora delar tillsammans 
med kvalitetsfaktorerna som finns under kommunfullmäktige. 
Den kvalitetsfaktorer som inte uppnås och det är friska 
medarbetare. Sjukfrånvaron är fortsatt hög men den är på väg 
nedåt. Att den är högre beror på att pandemin fortsatt pågår och 
uppmaningen är att man är hemma vid symtom. 

De finansiella målen är uppnådda för kommunen per sista 
augusti vilket är en viktig del för att uppnå god ekonomisk 
hushållning, tillsammans med utvecklingsmålet långsiktig 
ekonomisk planering så bedöms kvalitén var på väg att uppnås. 
Den samlade bedömningen från nämnderna gällande uppfyllelse 
av sina mål och grunduppdrag så är även de uppfyllda och 
därmed är god ekonomisk hushållning uppfyllt. 

När en samlad bedömning sker av de finansiella målen, 
grunduppdragen och kvalitetsfaktorerna för hela kommunen så 
är god ekonomisk hushållning uppfylld. Det finns dock en viss 
oro om helårsprognosen verkställs att kommunen kommer att 
ha svårt att uppnå god ekonomisk hushållning och balanskravet 
.Faktorer som kan påverka är hur stora intäkterna blir 
resterande del av året för såld mark, hur kostnadsutvecklingen 
blir särskilt för socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden, hur kommer pandemin att utvecklas 
under hösten, vilka ambitionsnivåer och vilken kvalitet ska vi ha 
i kommunen i våra verksamheter utifrån kommande 
effektiviseringar framåt. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

 Godkänna delårsrapporten 

 
 
 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 
Kommunfullmäktige 
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    KS 2020/135 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Mål och budget 2021- revidering skolmiljarden 

Förslag till beslut  

 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
beslutar 
 
1. Anta reviderad Mål och budget för år 2021 innebärande att generella 

statsbidrag samt utjämning ökar med 2,8 Mnkr. 
2. Bevilja tilläggsanslag till Barn- och utbildningsnämnden med 2,2 Mnkr och 

Tillväxtnämnden med 0,6 Mnkr. 
3. Finansiering sker genom omdisponering av medel från de ökade 

intäkterna enligt punkt 1 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har vid flera tillfällen under året erhållit statliga medel utbetalade 
av Skolverket, sk skolmiljarden. Syftet med bidraget är att öka förutsättningen 
för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. 
Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, förskola, grund- och 
gymnasieskola samt vuxenutbildningen.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 201-03-15, § 29 om fördelning av 
2,2 Mnkr och dessa gällde åldrarna 1-18 år. Kommunen har därefter erhållit 
ytterligare medel om 0,6 Mnkr och dessa föreslås tillfalla tillväxtnämnden för 
den verksamhet som de bedriver inom vuxenutbildningen. 

Detta statsbidrag, trots att det är ett riktat statsbidrag inom ett 
verksamhetsområde klassas som generella i den externa bokföringen. Det 
görs om bidraget inte behöver sökas, inte är villkorat för avgränsade åtgärder 
och inte behöver återredovisas. Skolmiljarden 2021 är ett sådant exempel. 
Denna information finns på SKR- Sveriges kommuner och regioners hemsida. 
Bidraget kommer att hanteras så i 2021 års bokslut och årsredovisning, dock 
inte i delårsrapporten  
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Fördelningen av bidraget har kommunicerats mellan förvaltningscheferna för 
berörda nämnder och därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att de 
ökande intäkterna används för att förstärka driftbudgetramarna enligt 
följande: 

Mnkr Budget 
2021 

Ökade 
intäkter 

Ombudgetering 
tilläggsanslag 

Reviderad 
budget 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 

486,4 2,8 -2,8 486,4 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

  +2,2  

Tillväxtnämnden   +0,6  

     

 

 

Gunilla Sandgren  
Ekonomichef 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 
 

För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 
Tillväxtnämnden 

Bilagor: 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll daterat 2021-03-15, §29 



§122/21 Mål och budget 2021- revidering skolmiljarden - KS 2020/135-51 Mål och budget 2021- revidering skolmiljarden : Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 mars 2021 § 29 - Skolverkets skolmiljard 2021

 Protokollsutdrag 6 (21) 

 Sammanträdesdatum:  

Barn- och utbildningsnämnden 15.03.2021  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §29/21   Dnr: BUN 2021/19 

 

Skolverkets skolmiljard 2021 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

 Fastställa fördelning per verksamhet och uppdra till 

förvaltningschef att fördela ut bidraget till aktuella 

huvudmän 

Ärendebeskrivning  

Under februari 2021 betalar Skolverket ut ett statligt stöd, 
Skolmiljarden. Lindesbergs kommun får 2 223 992 kronor i 
denna tillfälliga förstärkning. Antalet barn och unga i åldern 6–
19 år är fördelningsgrunden. 

Medlen ska användas under 2021 och avser insatser i kommunal 
och enskild verksamhet. Statsbidraget syftar till att säkerställa 
att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots covid-
19-pandemin. Medlen får användas i hela skolväsendet. Någon 
redovisning till Skolverket kommer inte att begäras in av 
bidragsgivaren. 

Förslag till fördelning utgår ifrån invånarantal i november 2020 
i åldern 1–18 år i Lindesbergs kommun. 

- Förskola 1-5 år, 1 299 barn 
- Förskoleklass 6 år, 267 elever 
- Grundskola 7-15 år, 2 474 elever 
- Gymnasieskola 16-18 år, 775 elever 

Då gymnasieskola haft beordrad distansundervisning under 
längre perioder viktas i förslaget eleverna med faktor 1,2, vilket 
även hänger samman med högre undervisningskostnader för 
gymnasieskolan. 

Till enskild huvudman utgår 3 % extra i administrationspålägg 
enligt krav om lika villkor. 100 kr i egen kommunal regi innebär 
103 kr i fristående regi. Fristående huvudmän 
momskompenseras med lagstadgade 6 %.  



§122/21 Mål och budget 2021- revidering skolmiljarden - KS 2020/135-51 Mål och budget 2021- revidering skolmiljarden : Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 mars 2021 § 29 - Skolverkets skolmiljard 2021

 Protokollsutdrag 7 (21) 

 Sammanträdesdatum:  

Barn- och utbildningsnämnden 15.03.2021  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

 Fastställa fördelning per verksamhet och uppdra till 
förvaltningschef att fördela ut bidraget till aktuella 
huvudmän 

_____ 

 

För åtgärd 

Förvaltningschef 

Ekonomienheten 

 
För kännedom 

Kommunstyrelsen 
 



§123/21 Skattesats 2022 - Utdebitering - KS 2021/204-1 Skattesats 2022 - Utdebitering : Skattesats 2022 - Utdebitering

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

2021-08-23  KS 2021/204 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Skattesats 2022 - Utdebitering 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Utdebiteringen för år 2022 fastställs till 22:30 per skattekrona. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2021 fastställdes av 
kommunfullmäktige den 2020-11-23 till 22:30 kronor per skattekrona. 
Förslaget innebär oförändrad skattesats år 2022. 

Gunilla Sandgren 
Ekonomichef 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 



§123/21 Skattesats 2022 - Utdebitering - KS 2021/204-1 Skattesats 2022 - Utdebitering : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2021 KS § 136 - Skattesats 2022 - Utdebitering

 Protokollsutdrag 30 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §136/21   Dnr: KS 2021/204 

 

Skattesats 2022 - Utdebitering 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 Utdebiteringen för år 2022 fastställs till 22:30 på 

skattekrona. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2021 fastställdes av 
kommunfullmäktige den 2020-11-23 till 22:30 kronor per 
skattekrona. 

Förslaget innebär oförändrad skattesats år 2022. 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 Utdebiteringen för år 2022 fastställs till 22:30 per 
skattekrona. 

Beslutsgång 

Ulf Axelsson (V) avstår från att delta i beslutet. 
 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
Kommunfullmäktige 

 



§123/21 Skattesats 2022 - Utdebitering - KS 2021/204-2 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2021 KS § 136 - Skattesats 2022 - Utdebitering : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2021 KS § 136 - Skattesats 2022 - Utdebitering

 Protokollsutdrag 30 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §136/21   Dnr: KS 2021/204 

 

Skattesats 2022 - Utdebitering 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 Utdebiteringen för år 2022 fastställs till 22:30 på 

skattekrona. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2021 fastställdes av 
kommunfullmäktige den 2020-11-23 till 22:30 kronor per 
skattekrona. 

Förslaget innebär oförändrad skattesats år 2022. 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 Utdebiteringen för år 2022 fastställs till 22:30 per 
skattekrona. 

Beslutsgång 

Ulf Axelsson (V) avstår från att delta i beslutet. 
 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
Kommunfullmäktige 

 



§124/21 Borgensavgift för år 2021 - KS 2021/205-1 Borgensavgift för år 2021 : Borgensavgift för år 2021

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

2021-08-23  KS 2021/205 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Borgensavgift för år 2021 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3% på aktuellt 
lånebelopp 2021-12-31, d v s saldo året innan budgetåret. Avgiften 
är oförändrad i förhållande till 2021 och gäller åtagande enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 210. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunal borgensavgift för att på 
så sätt kompensera för den ekonomiska fördel det innebär för de kommunala 
bolagen att kommunen gått i borgen för lån. 

Gunilla Sandgren 
Ekonomichef 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 



§124/21 Borgensavgift för år 2021 - KS 2021/205-1 Borgensavgift för år 2021 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2021 KS § 137 - Borgensavgift för år 2021

 Protokollsutdrag 31 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §137/21   Dnr: KS 2021/205 

 

Borgensavgift för år 2021 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3% på 

aktuellt lånebelopp 2021-12-31, d v s saldo året innan 
budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 2021 
och gäller åtagande enligt kommunfullmäktiges beslut 
2015-11-24 § 210 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunal 
borgensavgift för att på så sätt kompensera för den ekonomiska 
fördel det innebär för de kommunala bolagen att kommunen 
gått i borgen för lån. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3% på 
aktuellt lånebelopp 2021-12-31, d v s saldo året innan 
budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 2021 
och gäller åtagande enligt kommunfullmäktiges beslut 
2015-11-24 § 210. 

 
 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
Kommunfullmäktige 

 



§124/21 Borgensavgift för år 2021 - KS 2021/205-2 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2021 KS § 137 - Borgensavgift för år 2021 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2021 KS § 137 - Borgensavgift för år 2021

 Protokollsutdrag 31 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §137/21   Dnr: KS 2021/205 

 

Borgensavgift för år 2021 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3% på 

aktuellt lånebelopp 2021-12-31, d v s saldo året innan 
budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 2021 
och gäller åtagande enligt kommunfullmäktiges beslut 
2015-11-24 § 210 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunal 
borgensavgift för att på så sätt kompensera för den ekonomiska 
fördel det innebär för de kommunala bolagen att kommunen 
gått i borgen för lån. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3% på 
aktuellt lånebelopp 2021-12-31, d v s saldo året innan 
budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 2021 
och gäller åtagande enligt kommunfullmäktiges beslut 
2015-11-24 § 210. 

 
 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
Kommunfullmäktige 

 



§125/21 Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99 anslutning utanför VA-verksamhetsområden - KS 2021/131-2 Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99 anslutning utanför VA-verksamhetsområden : Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99 anslutning utanför VA-verksamhetsområden

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/131 

 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 

           
           
           

Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99 anslutning utanför 

VA-verksamhetsområden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta:  

 Upphäva beslut 2014-05-20 KS § 99 Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

VA-avdelningen har genom utbildning de senaste åren fått information om att 
beslut 2014-05-20 KS § 99 Lindesbergs kommun inte är juridiskt korrekt. 
Endast kommunfullmäktige i respektive kommun kan fatta beslut om att 
fastighet ska ingå i verksamhetsområde för allmänt VA och detta ska ske 
innan fastigheten ansluts till det kommunala VA-nätet.  
 

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet. 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Bilagor: 

Protokollsutdrag § 48 Direktionen 
Samhällsbyggnadsförbundet § 48 Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99 
anslutning utanför VA-verksamhetsområden 



§125/21 Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99 anslutning utanför VA-verksamhetsområden - KS 2021/131-2 Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99 anslutning utanför VA-verksamhetsområden : Beslutsparagraf.DOC

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen  2014-05-20 

 

    Justerande Utdragsbestyrkande 

1 

 

KS §99 Dnr. 2014/135 

 

Möjlighet att ansluta fastigheter utanför det kommunala 

VA-verksamhetsområdet  

 
Beslut  

 

 Bergslagens kommunalteknik (BKT):s förslag att ge BKT möjlighet 

att ansluta fastigheter utanför det kommunala VA-

verksamhetsområdet via anslutningspunkt under förutsättning att 

det är ekonomiskt förvarsbart, antas 

 Eventuella mindre utvidgningar av VA-verksamhetsområden 

samlas under ett år och presenteras för beslut i respektive kommun 

en gång om året. 

 

Ärendebeskrivning 

 

I samband med att Bergslagens Miljö- och byggförvaltning inventerade 

enskilda avlopp i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun 

fick Bergslagens kommunalteknik fler och fler förfrågningar om kommunal 

VA-försörjning utanför dagens verksamhetsområde. För att kunna 

tillgodose den ökade efterfrågan samt verka för en minskad miljöpåverkan 

vill Bergslagens kommunalteknik ha möjlighet att ansluta fastigheter till 

det kommunala VA-nätet i de fall det är ekonomiskt försvarbart. 

 

Direktionen för Bergslagens kommunalteknik beslutade den 28 mars att 

föreslå kommunstyrelsen att besluta: 

 

 Bergslagens kommunalteknik (BKT):s förslag att ge BKT möjlighet 

att ansluta fastigheter utanför det kommunala VA-

verksamhetsområdet via anslutningspunkt under förutsättning att 

det är ekonomiskt förvarsbart, antas 

 Eventuella mindre utvidgningar av VA-verksamhetsområden 

samlas under ett år och presenteras för beslut i respektive kommun 

en gång om året. 

 

_________ 

 
Meddelas för åtgärd:  

Bergslagens kommunalteknik 

 



§125/21 Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99 anslutning utanför VA-verksamhetsområden - KS 2021/131-2 Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99 anslutning utanför VA-verksamhetsområden : Samhällsbyggnadsförbundet § 48 Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99 anslutning utanför VA-verksamhetsområden

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET 
BERGSLAGEN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Direktionen 

Jusvr

/
· 

res sign 

'ti (5
6 

Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesdatum Sida 

2021-04-23 13 

S882021-336 

§ 48

Upphävande av beslut 2015-04-14 KF§91 Hällefors kommun, 
2014-05-20 KS§99 Lindesbergs kommun, 2014-06-11 KF§94 Nora 
kommun och 2015-05-12 KF§39 Ljusnarsbergs kommun om 
anslutning utanför verksamhetsområde för VA 

Direktionens beslut 
Beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Nora och 
Ljusnarsbergs kommun att upphäva beslut 2015-04-14 KF§91 Hällefors 
kommun, 2014-05-20 KS§99 Lindesbergs kommun, 2014-06-11 KF§94 Nora 
kommun och 2015-05-12 KF§39 Ljusnarsbergs kommun. 

Beskrivning av ärendet 
VA-avdelningen har genom utbildning de senaste åren fått information om att 
beslut 2015-04-14 §91 Hällefors kommun, 2014-05-20 KS§99 Lindesbergs 
kommun, 2014-06-11 KF§94 Nora kommun och 2015-05-12 KF§39 Ljusnars
bergs kommun inte är juridiskt korrekt. Endast kommunfullmäktige i respektive 
kommun kan fatta beslut om att fastighet ska ingå i verksamhetsområde för 
allmänt VA och detta ska ske innan fastigheten ansluts till det kommunala Va
nätet. 

För ärendet aktuella handlingar 
Protokollsutdrag BKT2014-123, Anslutning av fastighet till det kommunala 
Va-nätet utanför verksamhetsområde samt mindre utvidgning av VA
verksamhetsområde 
2015-04-14 KF§91 Hällefors kommun, 
2014-05-20 KS§99 Lindesbergs kommun 
2014-06-11 KF§94 Nora kommun 
2015-05-12 KF§39 Ljusnarsbergs kommun 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, 
Nora och Ljusnarsbergs kommun att upphäva beslut 2015-04-14 KF§91 Hälle
fors kommun, 2014-05-20 KS§99 Lindesbergs kommun, 2014-06-11 KF§94 
Nora kommun och 2015-05-12 KF§39 Ljusnarsbergs kommun. 

Delges för åtgärd: 
Hällefors kommun KF 
Nora kommun KF 
Lindesbergs kommun KF 
Ljusnarsbergs kommun KF 

Protokollsutdrag till 

KS 2021/131-1
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 Protokollsutdrag 13 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §123/21   Dnr: KS 2021/131 

 

Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99 

anslutning utanför VA-verksamhetsområden 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

 Upphäva beslut 2014-05-20 KS § 99 Lindesbergs 
kommun. 

Ärendebeskrivning 

VA-avdelningen har genom utbildning de senaste åren fått 
information om att beslut 2014-05-20 KS § 99 Lindesbergs 
kommun inte är juridiskt korrekt. Endast kommunfullmäktige i 
respektive kommun kan fatta beslut om att fastighet ska ingå i 
verksamhetsområde för allmänt VA och detta ska ske innan 
fastigheten ansluts till det kommunala VA-nätet.  
Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta:  

 Upphäva beslut 2014-05-20 KS § 99 Lindesbergs 
kommun. 

 
 
 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Protokollsutdrag 13 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §123/21   Dnr: KS 2021/131 

 

Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99 

anslutning utanför VA-verksamhetsområden 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

 Upphäva beslut 2014-05-20 KS § 99 Lindesbergs 
kommun. 

Ärendebeskrivning 

VA-avdelningen har genom utbildning de senaste åren fått 
information om att beslut 2014-05-20 KS § 99 Lindesbergs 
kommun inte är juridiskt korrekt. Endast kommunfullmäktige i 
respektive kommun kan fatta beslut om att fastighet ska ingå i 
verksamhetsområde för allmänt VA och detta ska ske innan 
fastigheten ansluts till det kommunala VA-nätet.  
Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta:  

 Upphäva beslut 2014-05-20 KS § 99 Lindesbergs 
kommun. 

 
 
 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 



§126/21 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/172 

 Kanslienheten 
Rouzbeh Isa 
 0581-812 09 
rouzbeh.isa@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  
           

Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 1 2021 

Förslag till beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2021 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

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

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

Kommunerna rapporterar kvartalsvis. 

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

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Socialnämnden 

Bilagor: 

SN § 99 Ej verkställda beslut kvartal 1 år 2021 
Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 1 år 2021 



§126/21 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen

Ej verkställda beslut - Kvartal 1 2021 (Socialnämnd) 
Område Ej verkställda beslut Män 

Q1 
Kvinnor 
Q1 

Antal 
Q1 

Antal 
Q4 
2020 

Antal 
Q3 
2020 

Antal 
Q2 
2020 

Antal 
Q1 
2020 

Kommentar 

Funktionsstö
d  

Avlösare (LSS)  0 0 0 2 3 0 0  

Bostad med särskild 
service (LSS)  

1 3 4 8 5 6 2  

Daglig verksamhet 
(LSS)  

2 1 3 0 0 0 0  

Dagverksamhet (SoL)  0 0 0 0 0 0 0  

Kontaktperson (LSS)  4 3 7 6 4 7 5  

Ledsagare (LSS)  2 1 3 1 1 1 0  

Stödfamilj (LSS)  1 1 2 3 2 2 1  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

5 7 12 13 9 6 5  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

3 4 7 8 6 5 3  

Korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år 
(LSS)  

0 0 0 0 0 0 0  

Korttidsboende (LSS)  0 0 0 0 2 3 1  

Bostad med särskild 
service barn och 
ungdom (LSS)  

0 0 0 1 1    

Individ och 
familjeomsor
g  

Boendestöd  0 0 0 0 0 3 0  

Ekonomiskt bistånd  3 0 3 3 2 2 4  

Familjehemsplaceringa
r  

0 0 0 0 0 0 0  

Kontaktfamilj  0 0 0 0 1 0 0  

Kontaktperson  0 0 0 0 1 0 1  

Kontaktperson 
psykiatri  

0 0 0 0 0 0 0  

Övriga insatser  0 0 0 1 1 0 0  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

0 0 0 1 0 0 0  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

0 0 0 1 1 2 1  

Avslutade utan 
verkställighet  

3 0 3 5 3 1 0  

Vård och 
omsorg  

Dagverksamhet  0 0 0 0 0 0 0  

Gruppboende  1 0 1 0 4 1 4  

Korttidsboende  0 0 0 0 0 0 0  

Vårdboende  2 3 5 14 13 18 4  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 

3 0 3 11 9 4 1  



§126/21 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen

Område Ej verkställda beslut Män 
Q1 

Kvinnor 
Q1 

Antal 
Q1 

Antal 
Q4 
2020 

Antal 
Q3 
2020 

Antal 
Q2 
2020 

Antal 
Q1 
2020 

Kommentar 

inrapporterade även 
föregående kvartal  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

6 9 15 11 6 5 8  

Hemtjänst  0 0 0 0 0 0 0  

Trygghetslarm  0 0 0 0 0 0 1  

Växelvård  5 1 6 4 4 5 4  

 



§126/21 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen

 Protokollsutdrag 13 (26) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2021-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §99/21   Dnr: SN 2021/57 
 
Ej verkställda beslut kvartal 1 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att sammanställningen avseende ej 
verkställda beslut kvartal 1 år 2021 delges kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till IVO. Kommunerna 
rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har 
fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan 
myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten. 

Coronapandemin har medfört längre väntetid för äldre som 
bevilats bistånd särskilt boende. Detta för att verksamheten inte 
tilldelat lediga lägenheter där det funnits bekräftat covid-19 
smitta på avdelningen.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att sammanställningen 
avseende ej verkställda beslut kvartal 1 år 2021 delges 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
______ 

 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg  

 

 

KS 2021/172-1



§126/21 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen

Ej verkställda beslut - Kvartal 1 2021 (Socialnämnd) 
Område Ej verkställda beslut Män 

Q1 
Kvinnor 
Q1 

Antal 
Q1 

Antal 
Q4 
2020 

Antal 
Q3 
2020 

Antal 
Q2 
2020 

Antal 
Q1 
2020 

Kommentar 

Funktionsstö
d  

Avlösare (LSS)  0 0 0 2 3 0 0  

Bostad med särskild 
service (LSS)  

1 3 4 8 5 6 2  

Daglig verksamhet 
(LSS)  

2 1 3 0 0 0 0  

Dagverksamhet (SoL)  0 0 0 0 0 0 0  

Kontaktperson (LSS)  4 3 7 6 4 7 5  

Ledsagare (LSS)  2 1 3 1 1 1 0  

Stödfamilj (LSS)  1 1 2 3 2 2 1  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

5 7 12 13 9 6 5  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

3 4 7 8 6 5 3  

Korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år 
(LSS)  

0 0 0 0 0 0 0  

Korttidsboende (LSS)  0 0 0 0 2 3 1  

Bostad med särskild 
service barn och 
ungdom (LSS)  

0 0 0 1 1    

Individ och 
familjeomsor
g  

Boendestöd  0 0 0 0 0 3 0  

Ekonomiskt bistånd  3 0 3 3 2 2 4  

Familjehemsplaceringa
r  

0 0 0 0 0 0 0  

Kontaktfamilj  0 0 0 0 1 0 0  

Kontaktperson  0 0 0 0 1 0 1  

Kontaktperson 
psykiatri  

0 0 0 0 0 0 0  

Övriga insatser  0 0 0 1 1 0 0  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

0 0 0 1 0 0 0  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

0 0 0 1 1 2 1  

Avslutade utan 
verkställighet  

3 0 3 5 3 1 0  

Vård och 
omsorg  

Dagverksamhet  0 0 0 0 0 0 0  

Gruppboende  1 0 1 0 4 1 4  

Korttidsboende  0 0 0 0 0 0 0  

Vårdboende  2 3 5 14 13 18 4  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 

3 0 3 11 9 4 1  



§126/21 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen

Område Ej verkställda beslut Män 
Q1 

Kvinnor 
Q1 

Antal 
Q1 

Antal 
Q4 
2020 

Antal 
Q3 
2020 

Antal 
Q2 
2020 

Antal 
Q1 
2020 

Kommentar 

inrapporterade även 
föregående kvartal  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

6 9 15 11 6 5 8  

Hemtjänst  0 0 0 0 0 0 0  

Trygghetslarm  0 0 0 0 0 0 1  

Växelvård  5 1 6 4 4 5 4  

 



§126/21 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen

 Protokollsutdrag 18 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §126/21   Dnr: KS 2021/172 

 

Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen 

kvartal 1 2021 

 
Beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2021 överlämnas 
till kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

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

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

Kommunerna rapporterar kvartalsvis. 

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

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2021 överlämnas 
till kommunfullmäktige. 

 
 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Socialnämnden 
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 Protokollsutdrag 18 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §126/21   Dnr: KS 2021/172 

 

Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen 

kvartal 1 2021 

 
Beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2021 överlämnas 
till kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

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

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

Kommunerna rapporterar kvartalsvis. 

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

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2021 överlämnas 
till kommunfullmäktige. 

 
 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Socialnämnden 
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Tjänsteskrivelse 1 (2) 

2021-06-11 KS 2021/194 

Personalenheten 
Carina Fyrpil 
 0581-810 20 
carina.fyrpil@lindesberg.se 

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

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

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

• Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026 antas att gälla som 
övergripande styrdokument för Lindesbergs kommun

Ärendebeskrivning 

Kompetensförsörjning är ett mycket viktigt arbete som kommunen under 
många år arbetat aktivt med. Något övergripande styrdokument har inte 
tidigare antagits kommunövergripande. Vid genomgång av Sveriges 
kommuner och regioner, kommunkompassen, skrevs i sammanfattningen att 
Lindesberg arbetar aktivt med frågorna, men föreslås komplettera med ett 
övergripande styrdokument som anger den gemensamma riktningen. Fackliga 
organisationer och arbetsgivaren delar den uppfattningen och fackliga 
organisationer står bakom föreslaget dokument.  
En metod ingår som förslag i styrdokumentet, vilken redan nu används i en 
gemensam kompetenskartläggning ”Trygga kompetensen” i samband med det 
regionala arbetet med Nära vård. Metoden är vedertagen inom alla kommuner 
samt regionen inom Örebro län.  Metoden kartlägger nuläge samt framtida 
läge kring olika kompetenser och kompletteras sedan med analyser och 
förslag på aktiviteter för att på sikt ha rätt kompetens inom olika 
verksamheter. Varje verksamhet, förvaltning arbetar med sin kartläggning 
och har samverkan med facket. Delar kan sedan arbetas med gemensamt eller 
kommunövergripande beroende av behov. Samarbete över kommungränser 
eller tillsammans med regionen kan också göras på sikt. 
Återkoppling gällande kompetensförsörjning föreslås ske fortlöpande via 
ordinarie verksamhetsuppföljning genom Stratsys. 

Konsekvenser 

Alla förvaltningar använder sig av samma övergripande styrdokument och en 
sammanhållen planering och uppföljning kan ske utifrån föreslagen metod. 
Strukturen bör innebära en ökad möjlighet till ett 
kompetensförsörjningsarbete där både arbetsgivaren och fackliga 
organisationer fortlöpande samverkar kring kompetensförsörjning och att 
planering och uppföljning också återkopplas genom ordinarie 
verksamhetsuppföljning på alla nivåer i kommunens verksamheter samt 
politiskt. 
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2 (2) 

Henrik Arenvang Carina Fyrpil 
Kommundirektör Personalchef 

För åtgärd: 

Personalchef 

För kännedom: 

Förvaltningschefer, kommunövergripande samverkansgrupp KÖS 

Bilagor: 

Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026 
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KS 2021/194-2 

Riktlinje för 

kompetensförsörjning 

2022-2026 

Kommunfullmäktige 

Strategi 

Plan/program 

››Riktlinje 

Regler och instruktioner 



§127/21 Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026 - KS 2021/194-1 Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026 : Riktlinje kompetensförsörjning 2022-2026

Fastställt av: kommunfullmäktige 
Datum: 2021-xx-xx 
För revidering ansvarar: Personalchef 
Dokumentet gäller för: samtliga förvaltningar 
Dokumentet gäller till och med: 2026 
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1. Inledning 

Likt många andra arbetsgivare har Lindesbergs kommun stora utmaningar gällande 
kompetensförsörjning. Det råder brist på kompetens inom flera yrkesområden och 
konkurrensen är stor. Genom att arbeta strategiskt och systematiskt med 
kompetensförsörjning säkerställer vi att medarbetare har den kompetens som krävs för att 
kunna utföra sitt uppdrag. Riktlinjen för kompetensförsörjning anger riktning för det 
gemensamma arbete som Lindesbergs kommun som arbetsgivare står inför och hur arbetet 
ska bedrivas. Kompetensförsörjning är starkt kopplat till det aktiva arbete som kommunen 
bedriver utifrån fler heltidstjänster, arbete med minskad sjukfrånvaro, lönepolitiskt arbete 
samt få fler att arbeta lite längre innan pension. 
 

2. Koppling till övergripande grunduppdrag 

Lindesbergs kommun har en övergripande verksamhetsplan som antas årligen av 
kommunfullmäktige. Den övergripande verksamhetsplanen utgår från kommunens 
grunduppdrag. Ett grunduppdrag är att vara arbetsgivare och en kvalitetsfaktor är att vara en 
attraktiv arbetsgivare med fokus på ledarskap, arbetsmiljö, medarbetarskap och 
kompetensförsörjning. Genom att arbeta strategiskt och strukturerat med 
kompetensförsörjning skapar vi förutsättningar för att kommunen har den kompetens som 
krävs för att kunna utföra verksamheternas uppdrag gentemot medborgarna, med god 
service och kvalitet.  
 
Riktlinjerna ska bidra till ett helhetsperspektiv och beskriva hur förvaltningarnas arbete ska 
bedrivas. Kompetensförsörjning ska vara en integrerad del i verksamheternas arbete med 
planering och uppföljning. För att trygga kompetensförsörjningen idag och i framtiden krävs 
insatser på olika nivåer både på kort och lång sikt. Riktlinjerna ger stöd för att kunna 
systematisera och prioritera insatser och aktiviteter. Arbetet med kompetensförsörjning tar 
utgångspunkt i fyra strategiområden; attrahera, rekrytera, utveckla och engagera.  

 

3. Tillgången på kompetens 
 

Behovet av kompetens är föränderligt och utgår från kommunens uppdrag och 
medborgarnas behov. Demografi och teknisk utveckling är två faktorer som starkt påverkar 
kommunens behov av att ställa om. Arbetet med kompetensförsörjning behöver vara 
långsiktigt för att kunna tillgodose kompetensbehovet i framtiden.  
 
Utbudet av kompetens påverkas av läget på arbetsmarknaden och den konkurrens som 
råder. Inom vissa yrken råder kompetensbrist oavsett konjunkturläge. Andra faktorer som 
påverkar utbudet på kompetens är möjligheten till boende och arbetspendling. Den 
matchningsproblematik som råder på arbetsmarknaden innebär att arbetskraftsreserven (de 
som är arbetslösa) inte alltid uppfyller arbetsgivarnas krav.   
 
Lindesbergs kommun behöver hitta rätt kompetens vid rekrytering, snabbt kunna anpassa 
befintlig kompetens efter nya behov och tillvarata den arbetskraftsreserv som finns genom 
att bredda rekryteringen.  
 
Enligt SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) rekryteringsrapport för 2020 framkommer 
det att välfärden, inklusive privata utövare, kommer att öka antalet anställda med ca 132 000 
under perioden 2020-2029. Det beror dels på att antalet barn och äldre i befolkningen ökar 
och att antalet personer i arbetsför ålder minskar men även att stora pensionsavgångar 
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väntas. I Lindesbergs kommun beräknas ca 300 personer gå i pension fram till 2025. Till det 
behöver det planeras för en personalomsättning runt 10 % per år.  
 
Att vara kreativ och i framkant när det gäller nyttjande av ny teknik, nya arbetssätt och nya 
sätt att bemanna kommer bli en viktig framgångsfaktor för att klara kompetensförsörjningen. 
Nya arbetsuppgifter kommer tillkomma och andra försvinna vilket påverkar vikten av att 
hela tiden följa upp vad behovet är i verksamheterna för att rätt kompetens ska kunna 
utvecklas eller rekryteras. Verksamheterna behöver hela tiden ställa sig frågorna: 
 
- Vilken kompetens är rätt för oss idag och på sikt? 

- Använder vi den kompetens som idag finns inom organisationen, på rätt sätt?  

- Vet vi vilken kompetens vi saknar och skulle behöva framöver? 

- Utvecklar vi den kompetens vi redan har för att möta nya behov? 

 
Tillgång till utbildning och att utbudet motsvarar vårt behov är även en viktig bidragande 
faktor som påverkar kompetensförsörjningen. Samarbetet med gymnasieskolan i Lindesberg, 
vuxenutbildningen via Masugnen och närliggande universitet och högskolor främst Örebro, 
Karlstad och Mälardalen är viktiga. Ett gemensamt kompetensförsörjningsarbete mellan 
kommuner och region i Örebro län kan ytterligare förstärka möjligheten till att planera och 
genomföra gemensamma utbildningar som gynnar kompetensförsörjningen. 
Lindesbergs kommun ska vara aktiva, genom att påverka utbudet av och innehållet i olika 
utbildningar. Då ökar chansen att verksamheternas behov tillgodoses.  
 

 
4. Kompetensförsörjningsprocess 

Arbetet med kompetensförsörjning utgår från ett övergripande mål – att Lindesbergs 
kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kompetensförsörjningsarbetet är ett ständigt 
pågående arbete med fyra olika strategiområden att fokusera på: attrahera, rekrytera, 
utveckla och engagera. Vi behöver upplevas som en attraktiv arbetsgivare för att locka och 
kunna konkurrera om rätt kompetens. Vår rekryteringsprocess behöver vara kvalitetssäkrad 
där kandidater får ett gott första intryck. Vid introduktion av nyanställda ska kommunen ha 
en välfungerande process för att ta tillvara den energi och engagemang en nyanställd kan 
bidra med och ge stöd för att komma in i jobbet. Den personal vi har behöver erbjudas 
kompetensutveckling, utvecklingsmöjligheter och även karriärmöjligheter. Vi behöver även 
arbeta med att skapa engagemang hos våra medarbetare på olika sätt för att de fortsatt vilja 
välja oss som arbetsgivare. Allt detta ingår i kompetensförsörjningsarbetet och för att lyckas 
måste vi jobba med alla områdena.  
 
Riktlinjerna för kompetensförsörjning är kommunövergripande och planering och 
uppföljning av hur arbetet sker ska integreras i ordinarie verksamhetsplanering och 
verksamhetsuppföljning. Varje förvaltning äger frågan om hur kompetensförsörjningsarbetet 
ska bedrivas. I denna riktlinje finns en föreslagen metod att utgå från men kan också behöva 
anpassas.  
 
Grunden i arbetet är att göra en kompetensanalys kopplat till befattningar som idag finns 
inom verksamheterna. Metoden för kompetenskartläggning och analys är vedertagen inom 
kommuner och regionen i Örebro län och utgår från en färgskattning enligt nedan. 
Färgskattningen görs utifrån ett nuläge och på längre sikt. Till detta kopplas en analys om 
varför det ser ut som det gör, orsaker och påverkansfaktorer. 
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Övertalighet: 
 Det råder övertalighet inom yrkesgruppen. 

 
Exempel: Vid omorganisation, omställning eller neddragning. 

 
Hållbart:  
• Yrkesgruppens kompetens motsvarar verksamhetens behov. 
• Det är möjligt att rekrytera personal med rätt kravprofil. 
 
Exempel: Tillgången på kompetens möter verksamhetens behov. Verksamheten klarar av att 
ställa om/anpassas till den produktion- och utvecklingstakt som krävs. 

 

Sårbart:  
• Yrkesgruppens kompetens motsvarar nätt och jämnt verksamhetens behov. 
• Med något justerad kravprofil är det möjligt att rekrytera personal, men det är svårt att 

rekrytera personal med rätt kravprofil 
 
Exempel: Verksamheten klarar nätt och jämnt av normalproduktion. Verksamheten klarar inte 
att ställa om/anpassa till den produktion- och utvecklingstakt som krävs. De medarbetare som 
rekryteras har t ex inte den erfarenhet eller spetskompetens som verksamheten behöver enligt 
fastställd kravprofil. 

 

Brist: 
• Yrkesgruppens kompetens motsvarar inte verksamhetens behov. 
• Det är mycket svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. 
 
Exempel: Vi får inte några kandidater med tillräckliga kvalifikationer till tjänsten. 

 
Utifrån kompetensanalysen ska en kompetensförsörjningsplan tas fram som beskriver 
planerade aktiviteter, förslag på genomförande och uppföljning. På t.ex. www.skr.se finns 
tips, information och verktyg att arbeta med och även stöd anpassat utifrån olika 
verksamheter.  
 
Stöd för att arbeta med metoden, genomföra workshops för kompetensanalys och mall för att 
ta fram kompetensförsörjningsplan finns att ta del av via chefshandbok. Personalenheten 
finns tillgänglig som stöd vid behov kring arbetet. 
 

 

 

 

 



§127/21 Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026 - KS 2021/194-1 Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026 : Riktlinje kompetensförsörjning 2022-2026

 

 

 
 

 
 

5. Planering och uppföljning 

Riktlinjerna för kompetensförsörjning är kommunövergripande och förvaltningarna ska med 
utgångspunkt i dessa ta fram och arbeta med kompetensförsörjningsplaner. Planering och 
uppföljning integreras i ordinarie verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning och 
kan med fördel läggas in i årshjulet. Kompetensförsörjningsplanen ska samverkas med de 
fackliga organisationerna som har en given del i arbetet med att planera och följa upp 
aktiviteter. Återkoppling sker även årligen till den politiska nämnden utifrån hur 
kompetensförsörjningsarbetet bedrivs för respektive förvaltning samt att en övergripande 
skrivning sker i personalekonomiskt bokslut.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§127/21 Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026 - KS 2021/194-1 Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2021 KS § 120 - Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026

 Protokollsutdrag 7 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §120/21   Dnr: KS 2021/194 

 

Riktlinje för kompetensförsörjning 2022–2026 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 Riktlinje för kompetensförsörjning 2022–2026 antas att gälla som övergripande 
styrdokument för Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Kompetensförsörjning är ett mycket viktigt arbete som 
kommunen under många år arbetat aktivt med. Något 
övergripande styrdokument har inte tidigare antagits 
kommunövergripande. Vid genomgång av Sveriges kommuner 
och regioner, kommunkompassen, skrevs i sammanfattningen 
att Lindesberg arbetar aktivt med frågorna, men föreslås 
komplettera med ett övergripande styrdokument som anger den 
gemensamma riktningen. Fackliga organisationer och 
arbetsgivaren delar den uppfattningen och fackliga 
organisationer står bakom föreslaget dokument. En metod ingår 
som förslag i styrdokumentet, vilken redan nu används i en 
gemensam kompetenskartläggning ”Trygga kompetensen” i 
samband med det regionala arbetet med Nära vård. Metoden är 
vedertagen inom alla kommuner samt regionen inom Örebro 
län. Metoden kartlägger nuläge samt framtida läge kring olika 
kompetenser och kompletteras sedan med analyser och förslag 
på aktiviteter för att på sikt ha rätt kompetens inom olika 
verksamheter. Varje verksamhet, förvaltning arbetar med sin 
kartläggning och har samverkan med facket. Delar kan sedan 
arbetas med gemensamt eller kommunövergripande beroende 
av behov. Samarbete över kommungränser eller tillsammans 
med regionen kan också göras på sikt. Återkoppling gällande 
kompetensförsörjning föreslås ske fortlöpande via ordinarie 
verksamhetsuppföljning genom Stratsys. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Riktlinje för kompetensförsörjning 2022–2026 antas att gälla som övergripande 
styrdokument för Lindesbergs kommun 

 
 



§127/21 Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026 - KS 2021/194-1 Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2021 KS § 120 - Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026

 Protokollsutdrag 8 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

För åtgärd 

Personalchef 
Kommunfullmäktige 
För kännedom 

Förvaltningschefer, kommunövergripande samverkansgrupp 
KÖS 

 



§127/21 Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026 - KS 2021/194-3 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2021 KS § 120 - Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2021 KS § 120 - Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026

 Protokollsutdrag 7 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §120/21   Dnr: KS 2021/194 

 

Riktlinje för kompetensförsörjning 2022–2026 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 Riktlinje för kompetensförsörjning 2022–2026 antas att gälla som övergripande 
styrdokument för Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Kompetensförsörjning är ett mycket viktigt arbete som 
kommunen under många år arbetat aktivt med. Något 
övergripande styrdokument har inte tidigare antagits 
kommunövergripande. Vid genomgång av Sveriges kommuner 
och regioner, kommunkompassen, skrevs i sammanfattningen 
att Lindesberg arbetar aktivt med frågorna, men föreslås 
komplettera med ett övergripande styrdokument som anger den 
gemensamma riktningen. Fackliga organisationer och 
arbetsgivaren delar den uppfattningen och fackliga 
organisationer står bakom föreslaget dokument. En metod ingår 
som förslag i styrdokumentet, vilken redan nu används i en 
gemensam kompetenskartläggning ”Trygga kompetensen” i 
samband med det regionala arbetet med Nära vård. Metoden är 
vedertagen inom alla kommuner samt regionen inom Örebro 
län. Metoden kartlägger nuläge samt framtida läge kring olika 
kompetenser och kompletteras sedan med analyser och förslag 
på aktiviteter för att på sikt ha rätt kompetens inom olika 
verksamheter. Varje verksamhet, förvaltning arbetar med sin 
kartläggning och har samverkan med facket. Delar kan sedan 
arbetas med gemensamt eller kommunövergripande beroende 
av behov. Samarbete över kommungränser eller tillsammans 
med regionen kan också göras på sikt. Återkoppling gällande 
kompetensförsörjning föreslås ske fortlöpande via ordinarie 
verksamhetsuppföljning genom Stratsys. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Riktlinje för kompetensförsörjning 2022–2026 antas att gälla som övergripande 
styrdokument för Lindesbergs kommun 

 
 



§127/21 Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026 - KS 2021/194-3 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2021 KS § 120 - Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2021 KS § 120 - Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026

 Protokollsutdrag 8 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

För åtgärd 

Personalchef 
Kommunfullmäktige 
För kännedom 

Förvaltningschefer, kommunövergripande samverkansgrupp 
KÖS 

 



§128/21 Allmänhetens frågestund -   :

Denna behandling '§128/21 Allmänhetens frågestund' har inget tjänsteutlåtande.



§129/21 Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ledamot i kommunstyrelsen - KS 2018/405-18 Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ledamot i kommunstyrelsen : Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ledamot i kommunstyrelsen

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2018/405 

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

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 

Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ledamot i 

kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Godkänna Linda Svahns (S) avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen 
2. Utse XX till ny ledamot i kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Linda Svahn (S) har inkommit med avsägelse som ledamot i 
kommunstyrelsen. 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Systemansvarig Troman  

För kännedom: 

Linda Svahn (S) 
Kommunstyrelsen 
Den valda 
 



§129/21 Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ledamot i kommunstyrelsen - KS 2018/405-19 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2021 KF § 90  - Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ledamot i kommunstyrelsen : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2021 KF § 90  - Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ledamot i kommunstyrelsen

 Protokollsutdrag 16 (33) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §90/21   Dnr: KS 2018/405 

 

Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som 

ledamot i kommunstyrelsen 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 Godkänna Linda Svahn (S) avsägelse som ledamot i 
kommunstyrelsen. 

 Lämna platsen som ledamot i kommunstyrelsen vakant 
tills att valberedningen återkommer med förslag till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021. 

Ärendebeskrivning 

Linda Svahn (S) har inkommit med avsägelse som ledamot i 
kommunstyrelsen. 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Godkänna Linda Svahns (S) avsägelse som ledamot i 

kommunstyrelsen 
2. Utse XX till ny ledamot i kommunstyrelsen 
Ledamöternas förslag till beslut 

Valberedningens ordförande, Margareta Ahlm (S), föreslår 
kommunfullmäktige besluta: 

 Godkänna Linda Svahn (S) avsägelse som ledamot i 
kommunstyrelsen. 

 Lämna platsen som ledamot i kommunstyrelsen vakant 
tills att valberedningen återkommer med förslag till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Margareta Ahlms (S) förslag och finner att fullmäktige bifaller 
förslaget. 
 
 
För åtgärd: 

Systemansvarig Troman  
 



§129/21 Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ledamot i kommunstyrelsen - KS 2018/405-19 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2021 KF § 90  - Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ledamot i kommunstyrelsen : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2021 KF § 90  - Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ledamot i kommunstyrelsen

 Protokollsutdrag 17 (33) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

För kännedom: 

Linda Svahn (S) 
Kommunstyrelsen 
Den valda 

 

 



§130/21 Avsägelse och fyllnadsval som ledamot i Linde Stadshus AB efter Linda Svahn  - KS 2019/16-10 Avsägelse och fyllnadsval som ledamot i Linde Stadshus AB efter Linda Svahn  : Avsägelse och fyllnadsval som ledamot i Linde Stadshus AB efter Linda Svahn

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2019/16 

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

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 

Avsägelse och fyllnadsval som ledamot i Linde Stadshus AB efter 

Linda Svahn  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Godkänna Linda Svahns avsägelse som ledamot i Linde Stadshus AB 
2. Utse XX till ny ledamot i Linde Stadshus AB 

 

Ärendebeskrivning 

Linda Svahn har inkommit med avsägelse från uppdraget som ledamot i Linde 
Stadshus AB. 
 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 

För kännedom: 

Linde Stadshus AB 
Linda Svahn  
 



§130/21 Avsägelse och fyllnadsval som ledamot i Linde Stadshus AB efter Linda Svahn  - KS 2019/16-11 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2021 KF § 87 - Avsägelse och fyllnadsval som ledamot i Linde Stadshus AB efter Linda Svahn : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2021 KF § 87 - Avsägelse och fyllnadsval som ledamot i Linde Stadshus AB efter Linda Svahn

 Protokollsutdrag 11 (33) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §87/21   Dnr: KS 2019/16 

 

Avsägelse och fyllnadsval som ledamot i Linde 

Stadshus AB efter Linda Svahn 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige besluta: 

 Godkänna Linda Svahn (S) avsägelse som ledamot i Linde 
Stadshus AB. 

 Lämna platsen som ledamot i Linde Stadshus AB vakant 
tills att valberedningen återkommer med förslag till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021. 

Ärendebeskrivning 

Linda Svahn har inkommit med avsägelse från uppdraget som 
ledamot i Linde Stadshus AB. 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

 Godkänna Linda Svahns avsägelse som ledamot i Linde 
Stadshus AB 

 Utse XX till ny ledamot i Linde Stadshus AB 
Ledamöternas förslag till beslut 

Valberedningens ordförande, Margareta Ahlm (S), föreslår 
kommunfullmäktige besluta: 

 Godkänna Linda Svahn (S) avsägelse som ledamot i Linde 
Stadshus AB. 

 Lämna platsen som ledamot i Linde Stadshus AB vakant 
tills att valberedningen återkommer med förslag till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Margareta Ahlms (S) och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 
 
 
För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 
 



§130/21 Avsägelse och fyllnadsval som ledamot i Linde Stadshus AB efter Linda Svahn  - KS 2019/16-11 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2021 KF § 87 - Avsägelse och fyllnadsval som ledamot i Linde Stadshus AB efter Linda Svahn : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2021 KF § 87 - Avsägelse och fyllnadsval som ledamot i Linde Stadshus AB efter Linda Svahn

 Protokollsutdrag 12 (33) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

För kännedom: 

Linde Stadshus AB 
Linda Svahn  

 



§131/21 Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ersättare i tillväxtnämnden - KS 2020/222-7 Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ersättare i tillväxtnämnden : Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ersättare i tillväxtnämnden

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2020/222 

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

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 

Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ersättare i 

tillväxtnämnden 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Godkänna Linda Svahns (S) avsägelse som ersättare i tillväxtnämnden 
2. Utse XX till ny ersättare i tillväxtnämnden 

Ärendebeskrivning 

Linda Svahn (S) har inkommit med avsägelse som ersättare i tillväxtnämnden. 
 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 

För kännedom: 

Tillväxtnämnden 
Linda Svahn (S) 
 



§131/21 Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ersättare i tillväxtnämnden - KS 2020/222-8 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2021 KF § 86 - Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ersättare i tillväxtnämnden : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2021 KF § 86 - Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ersättare i tillväxtnämnden

 Protokollsutdrag 8 (33) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §86/21   Dnr: KS 2020/222 

 

Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som 

ersättare i tillväxtnämnden 

 
Beslut 

Fullmäktige beslutar: 
 Godkänna Linda Svahn (S) avsägelse som ersättare i tillväxtnämnden. 
 Lämna platsen som ersättare i tillväxtnämnden vakant tills att valberedningen 
återkommer med förslag till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021. 

Ärendebeskrivning 

Linda Svahn (S) har inkommit med avsägelse som ersättare i 
tillväxtnämnden. 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. Godkänna Linda Svahns (S) avsägelse som ersättare i 
tillväxtnämnden 

2. Utse XX till ny ersättare i tillväxtnämnden 
Ledamöternas förslag till beslut 

Valberedningens ordförande, Margareta Ahlm (S), föreslår 
kommunfullmäktige besluta: 

 Godkänna Linda Svahn (S) avsägelse som ersättare i tillväxtnämnden. 
 Lämna platsen som ersättare i tillväxtnämnden vakant tills att valberedningen 
återkommer med förslag till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Margareta Ahlms (S) förslag och finner att fullmäktige bifaller 
förslaget. 

 
 

För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 
 

För kännedom: 

Tillväxtnämnden 
Linda Svahn (S) 

 



§132/21 Revisorer till Stiftelse till kulturella aktiviteter - KS 2021/274-1 Revisorer till Stiftelse till kulturella aktiviteter : Revisorer till Stiftelse till kulturella aktiviteter

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (2) 

    KS 2021/274 

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

  

 

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

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

Kommunfullmäktiges valberedning 
Kommunfullmäktige 

Revisorer till Stiftelse till kulturella aktiviteter 

Förslag till beslut 

 
För Sigvard, Eva och Kjell Andreassons stiftelse utser kommunfullmäktige under 
perioden 2021-12-01 till och med 2022-12-31: 
 
Ulla-Britt Norgren (M), ordförande kommunala revisionen 
Gunilla Carlsson (S), vice ordförande kommunala revisionen 
Birgitta Asp Ericsson, lekmannarevisor kommunala revisionen 
Roland Rohde (C), lekmannarevisor kommunala revisionen 
Lars-Åke Dammström (KD), lekmannarevisor kommunala revisionen 
Roger Sandberg (SD), lekmannarevisor kommunala revisionen 
Anders Larsson (SD), lekmannarevisor kommunala revisionen. 

Ärendebeskrivning 

 
I en bouppteckning finns ett testamente från Kjell Andreassons dödsbo med en 
önskan om att en stiftelse i Kjell och hans föräldrars namn: Sigvard, Eva och Kjell 
Andreassons stiftelse upprättas. Avkastningen av fonden skall årligen användas 
till kulturella aktiviteter med speciell inriktning på Guldsmedshyttan och Storå 
området. Enligt testamentet har kulturchefen i Lindesbergs kommun ensam att 
ansvara för vad han/hon vill att stiftelsen årligen skall satsa på. Det innebär att 
kulturchefen blir juridisk person för denna stiftelse.  
 
Förvaltningen av stiftelsens medel skall skötas av Bergslagens Sparbank och 
revideras av Lindesbergs kommuns revisorer. Därför måste kommunfullmäktige 
formellt utse revisorer. 
 
En jurist hos Götmars är boutredningsman i dödsboet och har till uppgift att bilda 
en stiftelse enligt testamentsförordnande.  

Konsekvenser 

Beslutet innebär en ökad kostnad för arvoden, eftersom detta blir ett nytt 
uppdrag för revisorerna.  

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Kulturchefen 
PWC 
Ordförande revisionen 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Allmänt om verksamheten 

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

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

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli är placerat i Pershyttan, Nora. 
 

Samhällsbyggnadsförbundets verksamheter 

Skattefinansierade verksamheter 

• Gata/Park/Idrott (GPI) 

• Lokal- och miljöservice 
 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

• Avfall och Återvinning 

• Vatten och avlopp 

 

Organisation  
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Politiska inriktningsmål 
Övergripande 

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

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

Ekonomi och effektivitet 

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

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

Miljö 

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

Rollen som arbetsgivare  

o Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

o Förbundet är med och bygger ett socialt hållbart samhälle. 
 

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

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

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

Finansiellt perspektiv 

Skattefinansierade verksamheter 
 
Balanskrav 
Tidigare års resultat är reglerat av samtliga medlemskommuner i enlighet med förbunds-
ordningen.  

Resultatkrav  
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras genom driftbidrag från medlems-
kommunerna. Resultatmålet för 2021 är ett nollresultat (före avräkning mot kommunerna).  
 

Avgiftsfinansierade verksamheter  
För verksamheterna som finansieras via avgifter – Avfall och återvinning samt Vatten och avlopp 
– redovisas de slutliga resultaten i respektive medlemskommuns redovisning. Målet är att över 
tid redovisa ett nollresultat före avräkning mot kommunerna. 
 

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

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

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

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

 
I förbundets Verksamhetsplan med mål 2021 nämns fler aktiviteter som ska utföras för att 
målen ska uppnås. 
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Delårsresultat 
Över-/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning. 

 
 
De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på 2 336tkr och de avgifts-
finansierade verksamheterna ett överskott på 7 668tkr. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jan-aug jan-aug jan-juni

(Belopp i tkr) 2021 2020 2019

Nettoomsättning 205 109 193 944 199 563

Delårsresultat

Gemensamt 0 0 -1 087

Skattefinansierat 2 336 8 186 -2 000

Resultat 2 336 8 182 -3 087
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Väsentliga händelser  
Gemensamt / Övergripande 
 

o Covid-19-pandemin har haft fortsatt stor påverkan på förbundet med att många 
medarbetare jobbar hemma med digitala hjälpmedel i syfte att minska smittspridningen. 
Lokalvården är den avdelning som p.g.a. pandemin har anpassat sig till lite nya uppdrag 
för verksamheten, övriga avdelningar har fortsatt med uppdragen som tidigare. 

 
Avdelning Gata/Park/Idrott (GPI) 

o En Cistern med dustex på kommunförrådet i Kopparberg läckte och en rad åtgärder 
gjordes av beredskapsjouren och räddningstjänsten för att minimera risken att det 
skulle rinna ner i rännstensbrunnar. Cisternen bortplockad och skrotad. 

o Den andra stora händelsen är den stora regnmängd som föll över Hällefors kommun 
under sommaren. Detta regn orsakade stora skador på vägarna och medförde 
källaröversvämningar för boenden framförallt i Grythyttan. Arbeten pågår för att minska 
risker vid eventuella nya regnoväder. Avdelningen jobbar med dikningar, rensning av 
trummor och vissa beläggningsarbeten för att styra vattnet från fastigheter. 

 
Gata 
o Ny gång- och cykelväg byggd längs Siggebohyttevägen i Lindesberg. 
o Arbete med ny bro över Lärkesån i Nora pågår, klar december 2021. 
o Nya bussangöringar byggd i Kopparberg. 
o Strandskoning i Nora upphandlad och genomförs hösten 2021. 
o Ny bussangöring i Guldsmedshyttan klar (etapp 1), fortsatt arbete med parkering samt 

nytt torg är upphandlat och byggs hösten 2021 (etapp 2). 
o Trafiksäkerhetsåtgärd på Vannebodagatan i Frövi för ökad trafiksäkerhet. 
o Cirkulationsplats i Nora upphandlad och byggs hösten 2021. 
o Broinventering och underhållsplan genomförd för samtliga kommuner, redovisas under 

hösten 2021. 
o Arbetet med västra Loppholmsbron och rivning av Gröna bron pågår. 
o Armaturbyten till LED-teknologi i samtliga kommuner enligt beviljade 

investeringsbidrag. 

 
Park/Skog 
o Ny gångvägsförbindelse och park har skapats med portaler,  maneger och balansstenar 

som ger en känsla av tivoli på gamla tivoliplan i Lindesberg. Under hösten kommer 
planteringar av träd och växter,  målning av portaler att ske. 

o Röjning vid lekplatsen lövstarakan Lindesberg. Framröjning för gunga, skeppsmast, 
pulkabacken och stigen har på gjorts under sommaren. 

o Åtgärder för granbarkborren har pågått under våren och sommaren. 

 
Idrott 
o Ölsjöbadet i Ramsberg har återuppbyggts med baracker från Ramsbergs skola efter 

branden hösten 2020. 
 
 
 
 
 

 



 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen § 113 Delårsbokslut augusti 2021 - KS 2021-513 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen § 113 Delårsbokslut samt revisorernas bedömning och granskning augusti 2021 : Samhällsbyggnadsförbundet § 113 Delårsbokslut augusti 2021

8 
 

Avdelning Lokal- och miljöservice (LMS) 

o Covid-19 har påverkat LMS stort och de anpassningar som varit nödvändiga för rådande 
förhållanden och rekommendationer. Avdelningen har jobbat intensivt med att 
säkerställa att det finns bemanning och städmaterial och framförallt stötta och skapa en 
trygghet för medarbetarna. 
 

Avdelning Avfall och Återvinning 

o Kundenkät genomförd. 
o Utställning av förslag till avfallsplan. 

 

Avdelning Vatten och Avlopp (VA) 

o Covid-19 har medfört att verksamheten varit tvungen att anpassas till rådande 
förhållanden och rekommendationer.  

o Fortsatt arbete med reservvatten, i alla kommuner.  
o Färdigställande av ombyggnation av Ramsbergs vattenverk.  
o Bortkoppling av Sikfors reningsanläggning samt ombyggnation av 

reningsanläggningarna i Öskevik och Älvestorp. Dessutom planeras för ombyggnation av 
reningsanläggningarna i Hjulsjö, Kloten och Yxsjöberg.  

Sammanfattning 

 

Det ekonomiska resultatet för delår 2021 visar ett positivt utfall med 9,9mnkr.   

De skattefinansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 2,3mnkr, de 
avgiftsfinansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 7,7mnkr. 

Prognosen pekar mot ett plusresultat på 2,7mnkr, vilket är 3,9mnkr sämre än bokslutet för 
2020. För de skattefinansierade verksamheterna prognosticeras ett minusresultat på 670tkr och 
för de avgiftsfinansierade ett plusresultat på 3,4mnkr. 
 

Verksamhet Avvikelse

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

Gemensamt 24 033 24 049 -16 32 568 32 568 0 32 568 32 568 0 0

Skattefinansierat

Gata/Park/Idrott 80 795 79 303 1 492 102 894 102 894 0 102 894 103 414 -520 -520
- varav Gata trafik 48 306 46 134 2 172 62 388 62 388 0 62 388 62 908 -520 -520

        - därav vinter 0 10 547 -10 547 0 11 509 -11 509 0 12 359 -12 359 -850

- varav Park 21 079 20 976 103 25 006 25 006 0 25 006 25 006 0 0

- varav Idrott 11 410 12 193 -783 15 500 15 500 0 15 500 15 500 0 0

Lokalvård 33 489 32 699 790 48 813 48 813 0 48 813 48 963 -150 -150

Summa 114 284 112 002 2 282 151 707 151 707 0 151 707 152 377 -670 -670

Avgiftsfinansierat

Återvinning 44 324 42 787 1 537 63 327 63 727 -400 62 827 64 327 -1 500 -1 100

Vatten och avlopp 101 892 95 761 6 131 153 566 150 866 2 700 153 566 148 666 4 900 2 200

Summa 146 216 138 548 7 668 216 893 214 593 2 300 216 393 212 993 3 400 1 100

Totalt 284 533 274 599 9 934 401 168 398 868 2 300 400 668 397 938 2 730 430

Utfall 2021-08-31 Budget 2021 Prognos 2021
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Övergripande 
Arbetet har fortsatt med att förtydliga organisationen genom fortsatt översyn av rutiner, roller 
och ansvar samtidigt som kommunalförbundet sökt bättre samverkan med den gemensamma 
nämnden inom Samhällsbyggnad Bergslagen och medlemskommunerna. ”Ägarnas utredningar” 
rörande kommunalförbundets uppdrag och att dessa uppdrag förtydligas kommer vara 
avgörande för det fortsatta arbetet med att förbättra samverkan mellan parterna.  

Beslut på utredningarna väntas under vintern 2021. Kommunalförbundet stödjer in i dessa 
utredningar och svarar på frågor efter bästa förmåga.  

Det digitala arbetssättet har intensifierats ytterligare och hemmaarbete har för vissa varit mer 
av en norm under vår och sommar givet Corona-pandemins utveckling. Kommunalförbundet har 
parerat utmaningarna med pandemin på ett mycket bra sätt och ledningsgruppen inledde under 
sommaren en dialog hur det förändrade arbetssättet som delvis tvingats fram av pandemin kan 
bibehållas även efter pandemin. Kommunalförbundet upplever många positiva saker med ett 
mer flexibelt och digitalt arbetssätt. Vissa i personalen rapporterar att stressnivåer gått ner och 
mindre av arbetstiden behöver förläggas till resor i vår region.       

Framtid  
Kommunalförbundet är av uppfattningen att när medlemskommunerna fattat beslut om 
”ägarnas utredningar” under hösten, ett beslut som är tänkt att peka ut i vilken omfattning som 
samverkan ska ske, måste arbetet inledas med att dra upp tydligare spelregler och riktlinjer för 
hur samverkan ska gå till i vardagen. Hela styrnings- och ledningsprocessen bör ses över för att 
säkerställa att alla ansvar och skyldigheter som ligger inom det kommunaltekniska området blir 
omhändertaget av antingen kommunalförbundet eller respektive medlemskommun. Ett arbete 
att förtydliga huvudmannaskapet inom vatten och avlopp har inletts. Vidare bör en struktur 
skapas för att medlemskommunerna ska kunna prata med en röst gentemot sitt gemensamma 
kommunalförbund.   
 

Verksamhetsmål – Gemensamma   

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Av kommuninvånarna ska 70% uppleva att de fått 

ett bemötande i  kontakten med Samhälls-

byggnadsförbundet som kännetecknas av 

tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt och 

engagemang, FÖRE.

Mäts årsvis

Den totala sjukfrånvaron ska ligga lägre än 

jämförbara rikssnittet i procent för 2021.
Mäts årsvis då vi bara ser rikssnitt årsvis

Kompetensförsörjning på definierade bristtjänster, 

mäts som antal ansökningar jämfört med tidigare år 

på dessa tjänster. För att ansökningarna ska räknas 

som godkända ska de uppfylla de formella kraven 

och/eller erfarenhetskraven.

Mäts årsvis

Förbundet ska erbjuda heltid som norm. Mäts årsvis

Alla medarbetare upplever att roller och ansvar är 

tydliga - mäts i SAM-enkäten årsvis. Målet är en 

ökad kännedom, men då målet blir nytt 2021 mäts 

förändringen först 2022.

Mäts årsvis

Minst 80% av medarbetarna anser att bemötande 

och uppförande inom förbundet präglas av respekt 

för varandra. Mäts i SAM årsvis med svarsalternativ 

JA, Delvis och NEJ. Respekt är en del av vår 

värdegrund FÖRE och mäts även vartannat år i 

medarbetarundersökningen.

Mäts årsvis
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Personal 
 
Personalstruktur 
 

 
 
Per den 31 augusti 2021 hade förbundet 205 tillsvidare anställda medarbetare. 
56 procent av förbundets medarbetare är kvinnor. Fördelningen män/kvinnor är konstant över 
tid, följer traditionella könsmönster och skiljer sig stort mellan avdelningarna. Staben är den 
avdelning som har den jämnaste könsfördelningen med 63 procent kvinnor.  
10 procent av förbundets medarbetare arbetar i en chefsbefattning. Andelen kvinnliga chefer är 
47 procent.  
89 procent av förbundets medarbetare är i sin grundanställning anställda på heltid. 44 procent 
är 50 år eller äldre, 18 procent är 60 år eller äldre.  
 
 

 
 
Av 14 tillsvidareanställda som har slutat gick 5 personer i pension, 7 personer gick till annan 
arbetsgivare och 2 slutade av övrig orsak. Under samma period har 11 tillsvidaretjänster 
tillsatts.  
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Sjukfrånvaro  
 

 
 
Snittsjukfrånvaron för kommuner i Sverige per sista december år 2020 var 8,3 procent.  
 
 

 
 
Bland kvinnor ser vi en fortsatt ökning i sjukfrånvaron och bland männen en fortsatt minskning. 
Ökningen är främst inom lokalvården som är förbundets kvinnodominerade yrkesgrupp. Den 
högsta sjukfrånvaron bland kvinnorna finns i åldersgruppen över 50 år. Generellt på 
arbetsmarknaden är kvinnornas sjukfrånvaro högre än männens och risken för sjukfrånvaro är 
högre inom s.k. arbetaryrken som lokalvården är. Äldre åldersgrupper har oftare en 
sjukfrånvaro av orsaker kopplat till rörelseorganen och lokalvården är ett fysiskt krävande 
arbete.  
 
Sjukfrånvaro med orsaker kopplat till graviditet och familjebildning är generellt en annan faktor 
bakom kvinnors högre frånvaro. 
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Åldersgrupperna, 30–49 år samt över 50 år, har ökat sin sjukfrånvaro. Ökningen i gruppen över 
50 år speglas av det som visas i siffrorna ovan om kvinnors högre sjukfrånvaro. Höjningen inom 
åldersgruppen 30-49 år kan påverkas av faktorn att andelen sjukskrivna i psykiatriska 
diagnoser inom samhället generellt är som högst inom åldersgruppen 30-39 år. 
 
 

Övertid 
 

  Delår  

  Övertid  Mertid 

Stab 34   

GPI 601   

LMS 103 261 

VA 1 383   

Avfall 7   

   
SBB 
totalt 2 128 261 

Fg delår 1 962 381 

 
I jämförelse med föregående delår så ser vi en höjning av antal övertidstimmar men en sänkning 
av mertidstimmar. Övertiden har ökat med 166 timmar medan mertiden har minskat med 120 
timmar.  
 

Lönebildning och löneutveckling 
För de tillsvidareanställda inom förbundet blev utfallet för tjänstemän 1,8 procent och för 
medarbetare inom kommunals avtalsområde 2,0 procent. Det totala utfallet för förbundet blev 
1,9 procent.  
 
Ett långsiktigt projekt med syfte att se över förbundets totala arbete med lönesättning och 
lönenivåer pågår. Arbetet handlar om att tydliggöra det systematiska lönebildningsarbetet och 
stärka dialogen mellan medarbetare och chef. Gällande lönenivåer ingår även en kartläggning av 
jämförbar lönestatistik. 
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Direktion och Revision 
Direktionen är Samhällsbyggnadsförbundets politiska ledning som styr all verksamhet. 
Direktionens representanter utses av medlemskommunernas respektive fullmäktige. En för-
bundsordning reglerar förhållandena mellan förbundet och medlemskommunerna, avseende 
bland annat budgetprocess, verksamhetsplan och revision. 

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

Direktionen har under året haft sju sammanträden. 

 
Direktionens och Revisionens sammansättning 2021 
 

 

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

 
 
 
 

Ordinarie ledamöter Ersättare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Revisorer

Gunilla Carlsson (S) Lindesberg

Birgitta Asp-Ericsson (S) Lindesberg

Roland Rohde (C) Lindesberg

Torbjörn Ström (M) Hällefors

Jan Kallenbäck (opol) Nora

Pirjo Nilsson (S) Ljusnarsberg
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Avdelning Stab 
Staben består av ekonomi, upphandling och IT under ledning av ekonomichefen, projektenheten 
under ledning av projektchefen samt en HR- och kanslienhet under ledning av HR- och 
kanslichefen. Inom kanslienheten finns också förbundets gemensamma Servicecenter. Stabens 
uppdrag är att stödja övriga avdelningars leverans inom respektive uppdrag samt initiera och 
samordna insatser för att utveckla organisationen. 

Ekonomi, upphandling, IT 
Fokuset för ekonomi ligger på att dels förbättra intern effektivitet i hela förbundet och dels 
skapa en tydligare redovisning. Vidare jobbar ekonomi med att utveckla generella uppföljningar 
och mer specifikt på att förbättra prognoser på intäkter (för främst VA och Avfall).  

Upphandling har länge haft en fulltecknad agenda med både tekniska och allmänna 
upphandlingar. Kraven på upphandlingarna ökar konstant och resurerna räcker inte riktigt till. 
Enheten har påverkats av uppsägning och sjukskrivning så vissa upphandlingar har ej hunnits 
med i tid, förbundet jobbar med att lösa resursfrågan.  

Kansli/HR  
Kansliet har arbetat med att implementera en ny webbstruktur där förbundets gamla hemsida 
lagts ner. All information som rör förbundets uppdrag och verksamheter ligger nu under 
respektive medlemskommun. Vidare har ledningsgruppen fattat beslut om nya lönekriterier på 
initiativ av HR, nya samarbetsavtal har tecknats med medlemskommunerna gällande 
gemensamt dataskyddsombud och ett nytt rekryteringssystem, Visma Recruit, har 
implementerats i hela organisationen.   

Projektenheten 
Enheten började året med ca 50 byggprojekt som skulle projekteras och byggas. Alla projekt är 
igång men 6 – 7 stycken kommer inte att färdigställas. Enheten ligger i fas med målet om att 
personalen ska skriva minst 70procent av sin tid på investeringsprojekt. 
 

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

Framtid och verksamhetsutveckling 
I och med en ny organisation från årsskiftet 2019/2020 förändrades och förtydligades staben.  
 

Utveckling av analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. I det arbetet ingår bland annat en 
översyn av verktyg och arbetsmetoder.  

Ekonomienheten har utmaningar i att anpassa arbetet till kommunernas koncernredovisning. 
Likaså att nå en enhetligare ekonomi- och budgetprocess är under fokus. 

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

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

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Säkerställa utfallen som ligger till grund för 

prognoserna. Procentuell avvikelse mellan prognos 

i delårsbokslut och helårsbokslut ska ej vara större 

än 20%, mäts per avdelning.

Mäts årsvis

Högre kvalitet i tidsredovisningen, kommer mätas 

under 2021 i % tidsskrivning av tillgänglig tid och 

användas som måltal 2022.

Mäts årsvis

För projektenheten ska minst 70 % av arbetstiden 

tidskrivas på projekt. Räknas som snitt för hela 

gruppen.

Utfall jan-aug 75%

90% av uppdragen ska genomföras för varje 

avdelning under året. Agendan sätts när 

investeringsbudgetarna är antagna och gäller 

projekt som hamnar hos projektenheten.

Utfall jan-aug 86%
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Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI) 

Avdelningen jobbar under 2021 med synergier inom avdelningen, att samutnyttja resurser på 
ett effektivt sätt. Vidare ligger fokus också på att höja kvaliteten på uppdragen. 

Verksamhet Gata/Trafik 
 
Verksamhet Gata/Trafik ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (31 mil 
asfaltsväg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (92 stycken) och belysnings-
anläggningar (ca 15 000 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt uppdrag och att stor 
vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga 
aspekter. Verksamheten är även väghållningsmyndighet och ansvarar bl.a. för parkerings-
övervakning, P-tillstånd för funktionsnedsatta, godkännande av trafikanordningsplaner och 
lokala trafikföreskrifter. 
 
Hällefors 
I Hällefors har beläggningsarbete utförts på bland annat Industrivägen samt flera gång- och 
cykelvägar, arbetet fortsätter under hösten. Trafiksäkerhets-/tillgänglighetsåtgärd har 
projekteras på och Postvägen och byggs hösten 2021. 
 
Lindesberg 
I Lindesberg har trafik-/tillgänglighetsanpassning utförts i korsningen Siggebohyttevägen-
Djupdalsvägen och projektering av trafiksäkerhetsåtgärder på Schröders backen-
Bondskogsvägen, Banvägen med flera pågår. 
I Frövi har trafik-/tillgänglighetsanpassning utförts på Vannebodavägen. 
 
Ljusnarsberg 
Ny bussangöring vid Kyrkbackaskolan är utförd, fortsatt arbete med tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetsåtgärder pågår mellan kyrkan och Kyrkbacksskolan över TrV väg 63. 
Trafiksäkerhetsåtgärder kommer att utföras på Ställdalsvägen hösten 2021.  
 
Nora  
Cirkulationsplats byggs hösten 2021 på Storgatan vid ICA och tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetsåtgärder kommer genomföras på Hitorpsvägen vid Seefriedsvägen, och på 
Bergslagsgatan vid Heimdalsvägen.  
 

Trafik 
Verksamheten trafik är en viktig del i samhällsutvecklingen för att skapa en säker och trygg 
trafikmiljö på det kommunal vägnätet. Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder utförs 
ständigt och skapar förutsättningar för ett hållbart resande. Nya gång-, och cykelvägar samt 
passager anläggs fortlöpande för att säkerställa trygga vägar till skolor, arbetsplatser och andra 
väsentliga mål. 

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

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

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

 
 
Verksamhetsmål GPI 
 

 

 

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

Park/Lekplatser 
Parkverksamheten har i det väsentliga fungerat som planerat. Den milda och snöfattiga vintern 
innebar att förbundet kunnat utföra mer röjningsarbeten i parkskogar och naturområden. Vår- 
och sommarplanteringar har utförts enligt plan.  
 
Hällefors 

• Skadegörelse  av fontäner i Grythyttan med polisanmälan 3 augusti och samma händelse 
den 7 augusti i Hällefors på torget. 

Lindesberg 
• Påskpynt i Centrala Lindesberg, blev väldigt uppskattat hos medborgarna. 

 
Nora 

• Påskpynt i Nora , blev uppskattat av medborgarna. 
• Bostadsområdet Haga har fått en ny lekplats. 

 

Skog 
• Juni efter oväder flera riskträd som togs av entreprenör i Hällefors. 
• Skogsåtgärder enligt plan har utförts i samtliga kommuner. 

 

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

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

Inom naturvård slutförs två kommunala projekt i Lindesbergs kommun i år. En del av en första 
etapp av Frövi strandpromenad har färdigställts vid Alanäs pumpstation i Frövi. I Råsvalslund 
fortsätter arbetena med en försiktig gallring för att få ner mer ljus till marken och ytterligare 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Ett ärende från inkommande till avslutat ska ta 

mindre än 40 dagar för 2021. Medelantal dagar för 

2018-2020 (till oktober) är 51 dagar, mätningar 

sker med hjälp av Infracontrol.

Utfall jan-aug 31 dagar
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förbättra den värdefulla floran. Eftersom marken är fylld av fornlämningar har gallringen gjorts 
med manuell huggning och utkörning med häst.  
 
Projektet Lövvärden i Nora har slutförts och fått stöd från Skogsstyrelsen. Stödet Skogens 
miljövärden inom landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålen 
Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. 
 
I alla kommuner pågår också LONA-projekt med stöd från Länsstyrelsen, Hopajola, Regionen och 
Naturskyddsföreningen. Projekten rör t.ex. den aktuella pollineringsfrågan, tillgängliggörande av 
natur och utveckling av kommunala naturreservat. 

 
Systematiskt arbete  
Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 

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

Verksamhetsmål 
 

 

 

Verksamhet Idrott  

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

 

 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Avlägsna onödigt material från våra arbetsplatser 

enligt 5 S-metoden (begreppet Sortera) för ökad 

säkerhet, bättre kvalitet, ökad produktivitet, ökad 

livslängd av maskiner, arbetsutrustning och som 

skapar en trevlig arbetsplats. Målet är ett snittbetyg 

på 2 (på en skala 1-3) för totalt 4 mätområden.

Första S i fem S är utfört att städa och 

slänga och detta gäller park och idrott, på 

Sandströms, Lindehov, Råsshallen, 

Idrottsparken Fellingsbro, Frövi.

Målet var att städa och slänga i dessa 

utrymmen och resultatet är utför och 

klart

Resultatet är godkänt
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Lindesberg:  
o Ölsjöbadet nytillverkade bryggor till badet som idrottspersonalen har gjort under 

vintern. 
o Under våren stals ett av fordonen vid Lindehov och maskinverktyg och andra handverktyg 

värde 80 000 kr. 

 

Nora:  

o Diskussioner utredning pågår om byggnation av konstgräsplan. 

 

Ljusnarsberg:  
o Flera problem med badvattenkvalitet under sommarsäsongen. 
o Djäkens badplats entreprenör med grävmaskin tog bort den lösa gamla vassen från 

vintern. 

 

 

Sytematiskt arbete 

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 

Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbete med riskanalyser pågår ständigt. 
 

Framtid och utveckling 

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

framtida driftsformer. 

Idrottsverksamheten ska tillsammans med övriga verksamheter inom Samhällsbyggnads-

förbundet, kommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen hitta samordningsvinster för att 

möjliggöra effektiviseringar. 

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

Sammanfattning 

Underhåll sker fortlöpande enligt upprättade underhållsplaner.  

Verksamhetsmål 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Avlägsna onödigt material från våra arbetsplatser 

enligt 5 S-metoden (begreppet Sortera) för ökad 

säkerhet, bättre kvalitet, ökad produktivitet, ökad 

livslängd av maskiner, arbetsutrustning och som 

skapar en trevlig arbetsplats. Målet är ett snittbetyg 

på 2 (på en skala 1-3) för totalt 4 mätområden.

Första S i fem S är utfört att städa och 

slänga och detta gäller park och idrott, på 

Sandströms, Lindehov, Råsshallen, 

Idrottsparken Fellingsbro, Frövi.

Målet var att städa och slänga i dessa 

utrymmen och resultatet är utför och 

klart

Resultatet är godkänt
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Avdelning Lokal- och Miljöservice (LMS) 
Lokal- och Miljöservice ska svara för 

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

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

 

Lokalvård  
 
LMS svarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verksamhet. Det är drygt 
250 objekt - 180 000 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek, 
idrottsanläggningar samt kommunala kontorslokaler. Verksamheten arbetar miljömedvetet och 
strävar efter att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i lokalerna.  
 
Även i år har verksamheten präglats av den pandemi som pågår där städbranschen har fått en 
starkare legitimitet i samhället.  Covid-19 blev en stor utmaning för LMS fr o m första veckan i 
mars 2020 och framåt. Vardagen förändrades på ett sätt som saknar motstycke i städbranschens 
historia. Det har samtidigt bidragit till att utveckla avdelningen och gett en utökad dialog med 
verksamheterna i våra ägarkommuner. Städfrekvens och kvalitet har diskuterats och lyfts. 
Verksamheterna har sett vikten av att frekvens och kvalité harmonierar.  
 
Enhetschefer och medarbetare har fått en ny vardag att hantera.  Personalsituationen har över 
lag varit god under hela perioden även om vissa verksamheter/objekt under en begränsad tid 
känt av ökad frånvaro och eller ökad arbetsbelastning. Objekt som haft överkapacitet på grund 
av covid-19 har bistått andra objekt som haft ökad arbetsbelastning. Verksamheten har också 
planerat för och förberett sig för att kunna upprätthålla väsentliga funktioner trots en hög 
sjukfrånvaro. Det arbetet har i sig även bidragit till utveckling och minskad sårbarhet. 
 
Det har och är fortfarande stora utmaningar med material. Materialbeställningarna har under 
hela perioden varit osäkra och leveransdatum har flyttats fram. Avdelningen har bunkrat 
material när vi har haft möjlighet för att kunna möta perioder när våra leverantörer haft 
problem med leveranser. Avdelningen har inte någon gång under pandemin stått utan material. 
 
Under hösten 2020 fick LMS erbjudande från Lindesberg, Masugnen, att vara delaktiga i en 
städutbildning med vår medverkan. Det var ett samverkansprojekt mellan AME, Hemtjänsten, 
Loviselund städ, Hällefors, Nora, Lindesberg och SBB. Utbildningen togs fram i dialog med 
branschen lokalt i Lindesberg kommun och syftet var att möta ett behov av rekrytering till 
städbranschen rent generellt och anpassa efter lokala förutsättningar. Utbildningen möter 
AME:s uppdrag att rusta människor för arbete. 
Utbildningen gjordes som en pilot hösten 2020 i samverkan, och nu under våren fick vi förfrågan 
att fortsätta med utbildningar utifrån samma koncept vilket vi ser positivt på. Det är en hjälp för 
avdelningen att möta kommande behov av rekryteringar.  
 
Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och 
kostnadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet. Städning med avjoniserat vatten och 
duotexmoppar - kemikaliefri städning - fortsätter inom flera verksamheter. 
Använda kemikalier ska i möjligaste mån vara miljömärkta. Målet är att alla skolor ska städas 
kemikaliefritt vid slutet av 2021. 
 
Samarbetet med nätverksgruppen i Karlskoga-Degerfors och länets alla kommuner tog en paus 
under 2020, men återupptogs digitalt under våren 2021. 
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Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Många av de samtalen har i år skett digitalt 
och det har fungerat bra.  Dialog och kommunikation med kunderna är viktigt för att snabbt 
åtgärda eventuella brister. Kvalité ska vara i fokus. 
 
Under våren har avdelningen fortsatt ta emot personer som kommer via praktikenheten. Det är 
ett nära samarbete med praktikenheten och Arbetsförmedlingen.  
 

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

Framtid och framtidsutveckling  
Fortsatt översyn av kemikalieanvändandet, minimera antalet kemikalier och öka användandet 
av biologiskt nedbrytbara kemikalier. 
 
Utökad dialog och kommunikation med våra kunder. Kunden ska veta vad de kan förvänta sig av 
LMS. Dialogen sker bl a genom servicesamtalen. 
 
Effektiva arbetssätt och digitala städverktyg. 

 
 
Verksamhetsmål 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Minska kemikalieanvändning vid lokalvård. Alla 

skolor ska vara kemikaliefria under 2021
Mäts årsvis

Genomföra NKI under året, resultatet blir sedan mål 

för kommande år.
Mäts årsvis

Öka kundnöjdhet med dialog genom att erbjuda alla 

kommuners verksamheter ett årligt servicesamtal. 

Målet är att minst 90% av servicesamtalen ska 

genomföras.

Mäts årsvis

Öka maskintiden per dag som personalen använder 

städmaskiner. 
Mäts årsvis
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Avdelning Avfall och Återvinning 
Avdelningen ska svara för 

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

 
Insamling 
Avdelningen Avfall och Återvinning ansvarar årligen för tömning av 27 000 avfallskärl, 9 000 ton 
kärlavfall varav 7 500 ton brännbart avfall och 1 500 ton matavfall, detta görs med ca 600 000 
registrerade tömningar. Verksamheten utför även ca 8 000 slamtömningar per år. 
 
Kärlservice 
Det totala antalet kärlbyten har minskat efter årsskiftet, dock så är det fortfarande hög andel 
matavfallskärl som ställs ut. Anledningen till den minskade utställningen tros ha att göra med 
Covid, många började arbeta hemifrån eller från sitt fritidshus under föregående år och hade då 
behov av större kärl eller en annan tömningsfrekvens. I år har inte samma behov att byta kärl 
uppstått. 
 
Antal kärlbyten jan-aug, alla kategorier 
2019 = 1039 
2020 = 1157 
2021 = 907 
Minskning med 250 st. 
 
Skrot 
Mängden skrot som inkommer till våra centraler har minskat något jämfört med förra året men 
liknar ett normalår, dock är ersättningen bättre under årets första åtta månader jämfört med 
föregående år. 
 
Återvinningscentraler  
Året har fortsatt på samma sätt som föregående år, med högt besökstryck vid våra centraler 
vilket antas vara en följd av att fler arbetar hemifrån och kanske har något mer tid att rensa och 
sortera sitt avfall än tidigare. I Lindesberg har ett haveri på hjullastaren lett till höga 
reparationskostnader som inte var budgeterade. 
 
Avtal 
Avtal gällande omhändertagande av skrot och träavfall har tecknats med Stena Recycling. En 
upphandling påbörjades gällande omhändertagande och transport av mat-, restavfall samt 
brännbart från ÅVC under våren och tilldelning förväntas ske under hösten. 
 
Externt samarbete 
Samhällsbyggnadsförbundet ingår i ett nätverk för avfallsfrågor med värmlandskommuner i 
AGÖ - Avfallsgrupp Öst. Nätverket träffas vid fyra tillfällen per år för att diskutera 
framtidsfrågor, utmaningar och möjligheter i de olika kommunerna. Under året har mötena 
genomförts digitalt. 
 
 



 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen § 113 Delårsbokslut augusti 2021 - KS 2021-513 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen § 113 Delårsbokslut samt revisorernas bedömning och granskning augusti 2021 : Samhällsbyggnadsförbundet § 113 Delårsbokslut augusti 2021

23 
 

Samhällsbyggnadsförbundet har tillsammans med Sydnärkes kommunalförbund, Örebro och 
Kumla kommun, träffat en överenskommelse om samverkan inom avfallshantering. Syftet med 
samverkan är att skapa en plattform för tjänstemän och politiker med ansvar för avfallsfrågor 
för att främja utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning av den 
lokala avfallsverksamheten. Målet med samverkansavtalet är att säkerställa en hållbar och 
utvecklande avfallshantering i medlemskommunerna. Under året har samverkan bl.a. lett till ett 
gemensamt förfrågningsunderlag för insamling av returpapper från återvinningsstationer, ett 
ansvar som åvilar kommunerna att sköta från januari 2022. 
 
Systematiskt arbete  
På återvinningscentralerna har miljö-och skyddsronder genomförts. Åtgärder har vidtagits 
enligt upprättad handlingsplan. Brandskyddskontroller har utförts enligt egenkontroll. 
 
Framtid och verksamhetsutveckling 
Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för kunderna till återvinnings-
centralerna.  

Information på olika sociala medier är en utmaning som avdelningen är i behov av att se över. 
Flertalet kommuner lägger idag mycket resurser på olika applikationslösningar för att nå ut till 
sina abonnenter.  

Avfallsplan 

Avdelningen har arbetat fram ett gemensamt förslag till kommunal avfallsplan för Hällefors, 
Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. Arbetet har genomförts av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i samverkan med medlemskommunerna samt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. Arbetet har skett i samarbete med Miljö & 
Avfallsbyrån. Samråd har skett med olika aktörer vid bland annat workshops. Avfallsplanen 
ligger ute på remiss, en sammanställning av ev. inkomna synpunkter ska göras under hösten för 
att runt årsskiftet presentera ett förslag till beslut för Direktionen. 
 

Kundenkät 

För att få svar på hur nöjda kunderna/medborgarna är med verksamheten har avdelningen  
gjort en digital kundundersökning, resultatet blir en del av framtida planering och inriktning 
på tjänster som vi levererar. Senaste kundundersökningen som genomfördes 2018, ledde till 
att vi förändrade öppettiderna vid våra stora återvinningscentraler. Resultatet i 
undersökningen har inte presenterats för direktionen ännu men kommer att visas under 
hösten. Svarsfrekvensen för undersökningen var ca 40procent med över 2600 svar. Svaren som 
inkom var övervägande från en man som bor i villa och är mellan 56-70 år. En kort 
sammanfattning av enkäten: 
 

• 79procent är totalt sett nöjda med Samhällsbyggnad Bergslagen som leverantör av 
tjänster för avfallshantering och återvinning, vilket är en positiv utveckling sedan 2018 
(+5 procentenheter). 
 

• 78procent anser att Samhällsbyggnad Bergslagen motsvarar deras förväntningar, vilket 
är en positiv utveckling sedan 2018 (+6 procentenheter). 
 

• 77procent är nöjda med avfallshanteringen i sin kommun, vilket är en positiv utveckling 
sedan 2018 (+8 procentenheter). 
 

• 77procent har förtroende för Samhällsbyggnad Bergslagen som leverantör av tjänster 
för avfallshantering och återvinning, vilket är en positiv utveckling sedan 2018 (+10 
procentenheter). 
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Verksamhetsmål 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Andelen avfallsabonnenter som valt att sortera ut 

matavfall ska uppgå till minst 80 % och därefter 

bibehållas eller öka. Utfallet för 2019 var 79%. 

Mäts årsvis

Nöjda kunder som besöker ÅVC, mäts i NKI och 

målet 2021 är 80% (utfall 2018 77%). 
Utfall 2021 79%

Minska mängden avfall som går till 

energiåtervinning, målet är att utfallet ska vara 

lägre än snittet för 2016-2019 som var 1977 ton.

Mäts årsvis
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Avdelning Vatten och Avlopp (VA) 

 
Avdelningen ska svara för  

➢ Drift- och underhåll samt investeringar i VA-ledningsnät och VA-anläggning. 
➢ Omvärldsbevaka samt samordna oss internt och externt med övriga aktörer. 
➢ Att abonnenter inom våra verksamhetsområden får ett dricksvatten av godkänd kvalitet. 
➢ Att avleda spill- och dagvatten samt rena spillvattnet till godkända utsläppsvärden.  
 

Verksamhetsredovisning 
 
Dricksvatten 
Av kommunernas invånare är ca 80 procent anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från 
de 24 vattenverken produceras ca 11 000 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till 
största delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten.  

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

Under året så har säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortsatt, med bland annat 
uppdatering av låsteknik installerats för att säkra skalskyddet. Även HACCP:er (faroanalyser för 
dricksvatten) hålls uppdaterade.  

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

Från Länsstyrelsen har VA-avdelningen beviljats bidragspengar för upprättande av 
vattenskyddsföreskrifter samt utredning av reservvatten i Sävsjön, Nyhammar och Älvestorp. 
Projekten startades under våren 2021 och kommer att pågå till hösten 2022.  

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

Ombyggnationen av Finnhyttans vattenverk har fortsatt och maskin- och elinstallationer är 
färdiga. Omkoppling av ledningsnätet planeras under hösten 2021, vilket avslutar 
ombyggnationen av vattenverket. Ytterligare ledningsnätsarbeten krävs dock innan projektet 
kan avslutas. I samband med ombyggnationen förbereds vattenverket för att kunna ta emot 
vatten från Ljusnarsbergs nya reservvattentäkt Sundet. Expropriation av mark för 
reservvattentäktsområdet pågår. Förbundet har även inlett arbetet med att inrätta ett nytt 
vattenskyddsområde i Sundet. 

I Hällefors planeras undersökningarna vid Hedvreten att återupptas, för utredning av 
reservvatten till Jeppetorps vattenverk.  

I Ramsberg har ombyggnation av vattenverket färdigställts. Även utredning av reservvatten har 
avslutats och slutrapporterats till Länsstyrelsen. Möjliga alternativ för reservvatten till 
Ramsberg måste framåt jämföras med ledningsdragning från exempelvis Stråssa, innan 
eventuella beslut om fortsättning kan fattas.  
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I Löa så har reservoarer anlagts inför bortkoppling av Löa vattenverk genom ledningsdragning 
till Vasselhyttan. Sista etappen av ledningsdragningen påbörjas under hösten.  

I Järnboås pågår fortsatt arbetet med att hitta ny vattentäkt. Ett förslag på brunnsläge har hittats 
och kommer under hösten att provpumpas.  

Arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan fortsätter och Länsstyrelsen är den 
sammanhållande instansen. VA-avdelningen deltar även i Nödvattensamverkan i Örebro län.  

 

Spillvatten 
Inom verksamhetsområdet finns 26 reningsanläggningar som renar ca 25 000 m3 spillvatten/ 
dygn samt ca 340 pumpstationer. Reningsanläggningarnas uppgift är att rena spillvattnet till 
godkända gränsvärden, vilket kräver att de är tillförlitliga och ständigt fungerande. 
Anläggningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska 
faktorer så att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls.  

Ombyggnation av Nora reningsverk har fortsatt. Ombyggnationen kommer att kosta ca 152 
miljoner kronor om vi ska få ett väl fungerande reningsverk. Tillstånd för det nya reningsverket i 
Nora är beslutat av Länsstyrelsen och togs i anspråk i oktober.  

Projektering inför ombyggnation av Lindesbergs reningsverk har fortsatt och byggstart planeras 
till 2022. En kalkyl finns, där kostnaden beräknas till ca 198 miljoner.  

Åtgärdande av gamla reningsanläggningar har fortsatt, men tidsplanen har förskjutits på grund 
av leverantörsbyte. Under våren har reningsanläggningarna i Älvestorp och Öskevik byggts om. 
Dessutom har reningsanläggningen i Sikfors byggts bort genom ledningsdragning till Hällefors.  

Planering för ombyggnation av reningsanläggningarna i Yxsjöberg, Hjulsjö och Kloten har pågått 
under våren och ombyggnation planeras att inledas under hösten 2021. Dessutom pågår 
planering för att Hörkens reningsanläggning ska kunna byggas bort genom ledningsdragning 
kommande år.  

Planering inför ombyggnation av pumpstation Prästbron i Lindesberg har pågått under våren. 
Ombyggnation kommer att påbörjas under hösten 2021 och färdigställas under 2022. 
Förberedande ledningsnätsarbeten har pågått under våren 2021. Efter färdig ombyggnation 
kommer spillvattennätet i centrala Lindesberg att avlastas då spillvatten från Stadsskogen 1 och 
2 samt Sköndal leds om.  

 

Ledningsnät 
Verksamheten sköter och underhåller ca 173 mil ledningsnät, omfattande vatten-, spillvatten- 
och dagvattenledningar.  

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

Under våren har avdelningen utökats med ytterligare två anläggare, för att klara avdelningens 
driftuppdrag samt beredskap och kunna genomföra större del investeringsprojekt i egen regi. 
Dessutom har tjänsten som VA-utredare tillsatts.  

För att snabbare hitta läckor genom minimerade sökområden så fortsätter installationen av 
flödesmätare på både dricksvatten- och spillvattenledningsnäten. Under våren har installation 
av flödesmätare skett på vatten- och spillvattennäten vid Sörängarna, mellan Storå och 
Lindesberg. Även flödesmätare på vattenledningsnätet vid Golfbanan i Lindesberg har driftsatts.  

Under våren har sista etappen av reservvattenledningen projekterats färdigt mellan Nora och 
Lindesberg samt upphandlats. Projektering inför ombyggnation av Rya vattenverk, ledning 
mellan högreservoaren i Pershyttan och Västra Sund samt tryckstegringsstation i Älvstorp 
pågår. Systemuppbyggnaden anpassas för att olika reservvattenlösningar ska fungera då 
kommunerna valde att gå ur Vätternvatten-projektet, utan att större ombyggnationer ska 
behövas.   

Vattenledningsnätet i Ramsberg och Gammelbo, samt överföringsledningen från Ramsberg till 
Gammelbo har luft-vatten-spolats. Dessutom har vattenledningsnäten i Bredsjö samt delar av 
Striberg luft-vatten-spolats. En spolplan omfattande 5 år har tagits fram under våren.  

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

I området Gamla Vibyn, väster om Frövi, har ett tiotal fastigheter under våren anslutit sig till det 
kommunala ledningsnätet.  

En första vattenkiosk på Stafettgatan i Lindesberg har driftsatts med gott resultat. 
Entreprenörer och privatpersoner kan köpa vatten i vattenkiosken. Vattenkiosken ersätter uttag 
av vatten ur brandposter och ger bättre kontroll på, och betalning för, uttagna vattenmängder.  

I Frövi har 200 meter spillvattenledning lagts om i Vannebodagatan, för att minska antalet 
underhållsspolningar.  

På grund av problem med schakt- och transportavtalet så har stor del av ledningsnätsarbetena 
påverkats, framför allt för att planerade investeringsprojekt inte kunnat genomföras.  

Arbetet med implementering av Ledningskollen har fortsatt under våren.  Ledningskollen är en 
gratistjänst som tillhandahålls av Post- och telestyrelsen, Trafikverket och Svenska kraftnät där 
privatpersoner och entreprenörer kan anmäla sina markarbeten och projekteringar och få 
lägesanvisningar på befintliga ledningar. Detta för att motverka onödiga skador på ledningar.   

 

Covid-19 
Avdelningen har anpassat arbetet efter rådande rekommendationer. Den personal som kan har 
arbetat hemifrån. Dessutom har personal som inte kan arbeta hemifrån delats upp i mindre 
grupper. Kontinuitetsplanering och riskanalyser har genomförts.  

Byte av vattenmätare har pausats, beroende på rådande smittspridning. Detta har även 
kommunicerats med SWEDAC som är kontrollorganisation för vattenmätarrevisioner.  
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Miljömålsarbete 
De av riksdagen 16 fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för VA-verksamheten. 
Fortlöpande sker översyn av energiförbrukning, kemikaliehantering, uppföljning av utsläpps-
mängder och grundvattenkvalitet. 

➢ Uppströmsarbete pågår på ledningsnäten i alla medlemskommuner. 
➢ Flödesmätare byggs in på vatten- och spillvattenledningsnäten. 
➢ Säkerhetsarbete fortsätter inom dricksvattenförsörjningen.  
➢ Uppföljning och revidering av vattenskyddsområden.  
➢ Utbyggnad av allmänt VA inom kommunernas verksamhetsområden. 

 

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

I januari 2021 vann ett nytt dricksvattendirektiv laga kraft i EU och bestämmelserna ska nu 
införas i svensk lagstiftning. Direktivet är ett minimidirektiv som omfattar bland annat krav på 
rapportering av utläckage av dricksvatten samt riskbedömningar och hantering av risker från 
vattentäkt och genom hela distributionskedjan till kran i fastighet samt vilka material som får 
vara i kontakt med dricksvatten. Även antalet parametrar som måste kontrolleras utökas, bland 
annat med ytterligare PFAS- och hormonstörande ämnen. Dessutom ställs krav på lättillgänglig 
information till allmänheten.  

 

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

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

 

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

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

Inventering av ledningsnätens status måste fortgå. Arbetet med förnyelseplanering av 
ledningsnätet fortsätter att utvecklas och nya parametrar läggs till.  
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Verksamheten är i stor utsträckning digitaliserad och utvecklingen fortsätter med fler och mer 
avancerade system. De viktiga för framtiden är att systemen integreras och samordnas på ett 
strukturerat sätt. 

Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. För att minska risken 
för klorresistenta mikroorganismer i dricksvatten installeras UV-ljus som ytterligare 
säkerhetsbarriärer i vattenverken.  

Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt göra överförings-
ledningar från de större produktionsanläggningarna. Detta medför ökad effektivitet i och med 
att det blir färre anläggningar att driva och underhålla. Även säkerheten höjs då kapaciteten 
förbättras. Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt men även reservvattenfrågan prioriteras. 
Arbetet med att följa upp föreskrifter för vattenskyddsområden och att utveckla egenkontrollen 
fortsätter.  

För att möta ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten sannolikt att få 
utvidgade verksamhetsområden.  

För de mindre spillvattenanläggningarna utreds alternativen överföringsledningar eller 
minireningsverk.  

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

 
Verksamhetsmål 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Antalet underhållsspolningar ska minska jämfört 

med 2020 års antal.
Mäts årsvis

Minska utläckaget av dricksvatten. Strävan är att 

minska skillnaden mellan producerad och 

debiterad mängd vatten jämfört med 2020. År 2025 

ska vattensvinnet vara högst 20 % i respektive 

kommun.

Mäts årsvis

Kadmiumhalten i slammet ska vara sjunkande, 

räknat som ett medelvärde de 5 senaste åren.
Mäts årsvis
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RESULTATRÄKNING 

 
 

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

Löneskuld 
Löneskuld som timlön, resersättningar m.m. är densamma som vid bokslutet 2020-12-31 
 
Semesterlöneskuld  
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Okompenserad övertid och upplupen 
arbetsgivaravgift på den redovisas tillsammans med semesterlöneskulden som kortfristig skuld. 
Denna har vid delårsbokslutet ej justerats utan ligger kvar på samma nivå som 2020-12-31 då 
det annars blir driftpåverkande resultatjustering. 
 
Pensionsskuld 
Pensionsskulden beräknas på samma sätt som tidigare med hjälp av pensionsförvaltare KPA. 
Avsättning för pensioner värderas enligt RIPS 2017 i enlighet med RKR R10. 
Förbundet tillämpar en princip sedan lång tid tillbaka där vi deklarerar och betalar in särskild 
löneskatt på dels förändringen förmånsbestämda pensionen, dels skulden på premiebestämda 
pensionen och dels inbetalda pensioner och premier. Den tillämpade principen innebär att 
förbundet redovisar och betalar särskild löneskatt på pensionsavsättningen till Skatteverket 
tidigare än vad faktisk deklarationstidpunkt infaller. Av denna anledning har förbundet inte  
någon särskild löneskatt reserverad på bokförd pensionsavsättning och upplupen ålderspension 
i balansräkningen. Istället återfinns särskild löneskatt på det underlag som deklareras in till 

Utfall Utfall
2021-01-01 2020-01-01

(Belopp i  tkr)  --2021-08-31  --2020-08-31

Verksamhetens intäkter

Kommunbidrag 74 096 71 533

Konsumtionsintäkter 118 769 95 213

Övriga intäkter 19 914 19 938

Delårsresultat avgiftsfinanserade verksamheter -7 670 7 260

205 109 193 944

Verksamhetens kostnader -187 349 -172 632

Verksamhetens resultat 17 760 21 312

Finansnetto -15 424 -13 130

Resultat efter finansella poster 2 336 8 182

Reglering av resultat 0

Periodens resultat 2 336 8 182
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Skatteverket avseende pensioner för aktuellt räkenskapsår bokförd som en skatteskuld i 
årsbokslutet.  
 
Anläggningstillgångar 
I balansräkningen tas anläggningstillgångar upp till anskaffningsvärde efter avdrag för plan-
enliga avskrivningar. Avskrivningarna sker linjärt, dvs. med lika stort belopp varje år.  
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. För tillgångar där 
nyttjandeperioden styrs i avtal (t ex leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden 
som avskrivningstid. 
Korttidsinventarie med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier av mindre värde, 
max ett prisbasbelopp, kostnadsförs direkt. 
 
Upplupna intäkter 
Denna redovisning för VA och Återvinningen baseras på upplupna men ännu ej fakturerad 
förbrukning och hämtas från debiteringssystemet Future. 
 
Redovisning av VA-verksamhet 
Från och med 2007 krävs att VA-verksamheten särredovisas, huvudsakligen för att se till att av-
giften inte blir för hög med tiden. VA-verksamheten har egen verksamhetskod, vilket innebär att 
resultatposter enkelt kan plockas ut. I och med att förbundet inte äger anläggningarna så har 
inte verksamheten en egen balansräkning. 
 
Anslutningsavgifter 
VA-anslutningsavgifter redovisas som intäkt i resultaträkningen. 
 
Intern redovisning 
Personalomkostnadspålägget följer Sveriges  Kommuner och Regioners rekommendation. 
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BALANSRÄKNING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Belopp i  tkr)
2021-08-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar 2 147 2 878

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 70 255 116 373

Kassa och bank 15 392 -1 753

Summa omsättningstillgångar 85 647 114 620

Summa tillgångar 87 794 117 498

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat 0 0

Periodens/årets resultat 2 336 5 411

Summa eget kapital 2 336 5 411

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 85 458 112 087

Summa eget kapital och skulder 87 794 117 498

Poster inom linjen

Ställda säkerheter INGA INGA

Ansvarsförbindelser INGA INGA
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KASSAFLÖDESANALYS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-01-01 2020-01-01

(Belopp i  tkr)   --2021-08-31  --2020-08-31

Rörelseresultat 17 760 21 312

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Förlust avyttring inventarier 250

Avskrivningar 482 842

18 492 22 154

Finansnetto -15 424 -13 130

Kassaflöde från löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 3 068 9 024

Förändring av rörelsekapital

Ökning/Minskning av fordringar 46 118 16 902

Ökning/Minskning av korta skulder -26 630 -29 937

19 488 -13 035

Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 556 -4 011

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -907

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -907

Finansieringsverksamhet

Reglering av resultat -5 411 5 746

Förändring av utnyttjad checkräkningskredit 0 0

Förändring av långfristig skuld 0 -23

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 411 5 723

Ökning/Minskning av likvida medel 17 145 805

Likvida medel vid årets början -1 753 685

Likvida medel vid periodens slut 15 392 1 490
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DRIFTREDOVISNING 
Gemensamma verksamheter 

 
Utfallet följer budget bra på totalen, där projektenheten tidsredovisat enligt budget och praktikenhetens 
underskott beror på vilken form av arbetsmarknadsinsats Arbetförmedlingen beviljar. 

 

Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI) 

Gata 

 

Generellt: Snöbudgeten har avvikelser per kommun. Högre elkostnader påverkar och kommer påverka 
belysningen. 

Hällefors: Vinterprognosen visar på ett visst överskott jämfört med vinterbudgeten. 

Lindesberg: Vinterprognos pekar mot ett underskott med 600tkr. Gata totalt beräknas ändå hålla budget 
då det bl a blir mer beläggningsarbete under hösten. 

Ljusnarsberg: Vinterbudget ser ut att gå med ett visst underskott, resultatet per 0831 visar på ett större 
underskott som enheten jobbar med att ändå nå budget till årsskiftet. 

Nora: "Skrotning" av berg infart Nora utöver budget 270tkr (trafiksäkerhetsåtgärd) blir en avvikelse i 
prognosen. Vinterbudgeten prognostiseras till ett underskott med 300tkr. 

 
 
 
 
 
 

Avvikelse

Gemensamt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto

Direktion 0 476 -476 0 668 -668 0 668 -668 0

Revision 0 101 -101 0 400 -400 0 400 -400 0

Stab 16 750 15 582 1 168 22 589 21 521 1 068 22 589 21 521 1 068 0

Projektenheten 3 216 3 298 -82 4 876 4 876 0 4 876 4 876 0 0

Praktikenheten 4 067 4 592 -525 5 103 5 103 0 5 103 5 103 0 0

Summa 24 033 24 049 -16 32 568 32 568 0 32 568 32 568 0 0

Utfall 2021-08-31 Budget Prognos

Avvikelse

Gata Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto

Gemensamt 14 736 14 736 0 18 151 18 151 0 18 151 18 151 0 0

Hällefors 5 625 4 925 700 7 354 7 354 0 7 354 7 254 100 100

Lindesberg 18 423 15 102 3 321 22 953 22 953 0 22 953 22 953 0 0

Ljusnarsberg 3 408 4 476 -1 068 5 479 5 479 0 5 479 5 529 -50 -50

Nora 6 114 6 895 -781 8 451 8 451 0 8 451 9 021 -570 -570

Summa 48 306 46 134 2 172 62 388 62 388 0 62 388 62 908 -520 -520

Utfall 2021-08-31 Budget Prognos
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Park 

 

Hällefors: Enligt plan, räknar med att hålla budgeten. 

Lindesberg: Prognosen planeras följa budget. 

Ljusnarsberg: Prognos enligt budget. 

Nora: Prognos enligt budget. 

 
Idrott 

 

Hällefors: Räknar med att hålla budget. 

Lindesberg: Högre elkostnader än budgeterat (och de beräknas öka), jobbar för att nå budget till 
årsskiftet. 

Ljusnarsberg: Räknar med att hålla budget. 

Nora:  Räknar med att hålla budget. 

 
Avdelning Lokal- och Miljöservice (LMS) 

 

Gemensamt:  Material inköpt p g a pandemin, även utanför avtal, som påverkar kostnaderna. I övrigt ser 
kommunerna ut att följa budget. 

Avvikelse

Park Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto

Gemensamt 2 819 2 819 0 4 255 4 255 0 4 255 4 255 0 0

Hällefors 2 402 2 626 -224 1 931 1 931 0 1 931 1 931 0 0

Lindesberg 9 505 9 677 -172 11 722 11 722 0 11 722 11 722 0 0

Ljusnarsberg 2 063 1 742 321 1 929 1 929 0 1 929 1 929 0 0

Nora 4 290 4 112 178 5 169 5 169 0 5 169 5 169 0 0

Summa 21 079 20 976 103 25 006 25 006 0 25 006 25 006 0 0

Utfall 2021-08-31 Budget Prognos

Avvikelse

Idrott Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto

Gemensamt 1 295 1 295 0 1 732 1 732 0 1 732 1 732 0 0

Hällefors 168 163 5 252 252 0 252 252 0 0

Lindesberg 8 381 8 936 -555 11 278 11 278 0 11 278 11 278 0 0

Ljusnarsberg 437 510 -73 594 594 0 594 594 0 0

Nora 1 129 1 289 -160 1 644 1 644 0 1 644 1 644 0 0

Summa 11 410 12 193 -783 15 500 15 500 0 15 500 15 500 0 0

Utfall 2021-08-31 Budget Prognos

Avvikelse

Lokalvård Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto

Gemensamt 2 340 2 340 0 3 640 3 640 0 3 640 3 640 0 0

Hällefors 5 466 5 260 206 7 457 7 457 0 7 457 7 557 -100 -100

Lindesberg 16 880 16 639 241 24 803 24 803 0 24 803 24 803 0 0

Ljusnarsberg 2 290 2 443 -153 3 535 3 535 0 3 535 3 685 -150 -150

Nora 6 513 6 017 496 9 378 9 378 0 9 378 9 278 100 100

Summa 33 489 32 699 790 48 813 48 813 0 48 813 48 963 -150 -150

Utfall 2021-08-31 Budget Prognos
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Hällefors: Extra uppdrag som innebär mer intäkter men också högre personalkostnader, kommer under 
hösten köpa in städmaskiner. 

Lindesberg: Material inköpt p g a pandemin, även utanför avtal, som ännu ej är ersatta. Prognos väntas 
följa budget. 

Ljusnarsberg: Underskott p g a inköp av maskin och skyddsutrustning. 

Nora: Lägre kostnader beroende på dels nedstängda objekt p g a pandemin, dels på lägre 
personalkostnader (vikarie) då frekevensförändringarna genomförts full ut.  

 
Avdelning Avfall och Återvinning 

 

Generellt: Vi ser en fortsatt hög besöksstatistik på återvinningscentralerna som kan förväntas ge högre 
kostnader än budgeterat. 

Hällefors: Intäktssidan visar ett överskott på ca 400tkr som består av skrot och övriga intäkter. 
Kostnadssidan går under budget ca 150tkr. 

Lindesberg: Intäktssidan visar ett överskott på ca 1,8mkr p g a årsfakturering samt skrot och övrig 
ersättning. Intäkterna beräknas jämnas ut under året och gå enligt budget. Kostnadssidan går över budget 
ca 400tkr vilket främst består av entreprenadkostnader. 

Ljusnarsberg: Intäkterna följer budget. Kostnadssidan går under budget ca 100tkr. 

Nora: Intäkterna följer prognosen. Kostnadssidan går över budget ca 500tkr som främst består av 
entreprenadkostnader. 

 

Avdelningen Vatten och Avlopp (VA) 

 

Generellt: Elkostnaderna är höga och beräknas fortsätta vara höga 2021 vilket är medräknat i budgeten. 
Förbundet har justerat ner kapitalkostnaderna i prognosen i några kommuner då utfallen blir lägre än 
budgeterat. 

 

Avvikelse

Återvinning Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto

Gemensamt 7 627 7 627 0 11 602 11 602 0 11 602 11 602 0 0

Hällefors 6 380 6 098 282 8 950 9 450 -500 8 950 9 525 -575 -75

Lindesberg 18 106 16 562 1 544 24 430 24 330 100 24 430 24 630 -200 -300

Ljusnarsberg 5 115 4 880 235 7 640 7 640 0 7 640 7 715 -75 -75

Nora 7 096 7 620 -524 10 705 10 705 0 10 205 10 855 -650 -650

Summa 44 324 42 787 1 537 63 327 63 727 -400 62 827 64 327 -1 500 -1 100

Utfall 2021-08-31 Budget Prognos

Avvikelse

VA Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto

Gemensamt 15 933 15 933 0 24 031 24 031 0 24 031 24 031 0 0

Hällefors 15 952 15 400 552 22 985 22 285 700 22 985 22 285 700 0

Lindesberg 37 543 34 449 3 094 56 435 54 435 2 000 56 435 53 235 3 200 1 200

Ljusnarsberg 13 495 12 315 1 180 20 740 20 740 0 20 740 20 740 0 0

Nora 18 969 17 664 1 305 29 375 29 375 0 29 375 28 375 1 000 1 000

Summa 101 892 95 761 6 131 153 566 150 866 2 700 153 566 148 666 4 900 2 200

Utfall 2021-08-31 Budget Prognos



 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen § 113 Delårsbokslut augusti 2021 - KS 2021-513 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen § 113 Delårsbokslut samt revisorernas bedömning och granskning augusti 2021 : Samhällsbyggnadsförbundet § 113 Delårsbokslut augusti 2021

37 
 

 

Hällefors: Intäktssidan visar ett överskott på ca 600tkr p g a bidrag från Länsstyrelsen. Kostnaderna går 
över budget ca 600tkr vilket beror på ökade drift- och underhållskostnader. 

Lindesberg: Intäkterna följer budget. Kostnadssidan går under budget 1,9mkr, ca 1,1mnkr består av ej 
upparbetade kostnader för reservvattenutredningen och ca 800tkr består av kapitalkostnader. Prognosen 
för kostnaderna sänks med 1,2mnkr p g a lägre kapitalkostnader. 

Ljusnarsberg: Intäktssidan visar ett underskott på ca 300tkr p g a minskad förbrukning. Kostnadssidan 
går under budget ca 1,5mnkr p g a minskade entrepenadkostnader men förväntas gå enligt budget på 
helår. 

Nora: Intäktssidan visar ett underskott på ca 600tkr som består av mindre anslutningsavgifter än 
förväntat. Kostnadssidan går under budget ca 1,8mnkr bestående av ca 600tkr reservvattenutredningen, 
ca 500tkr drift- och underhållskostnader samt ca 700tkr kapitalkostnader. Prognosen för kostnaderna 
sänks med 1mnkr p g a lägre kapitalkostnader. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 
Avdelning Gata/Park/Idrott 
Gata 

 
 

Investeringsredovisning Utgifter sedan projektens startVarav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Total 

budget

Ack.      

utfall

Budget      

2021

Utfall       

210831

Prognos      

210831
Kommentar

Hällefors kommun 10 200 1 853 8 400

Tillgänglighetsanpassning/Trafiksäkerhetså

tgärder

850 0 850 Pågår.

Tak på befintliga sandfickor 250 14 250 Pågår.

Ombyggnad/Beläggningsarbete 4 500 1 839 4 500 Pågår. 

Broar reinvestering 500 0 500 Går igenom besiktningsprotokoll och tar fram 

underhållsplaner.

Reinvestering väg och gatubelysning 

belysning

2 100 0 2 100 Pågår, enligt plan.

Kringåtgärder GC-väg HFS-GHN 1 000 0 Vi hade ej dessa i våra äskningar, beslut från kommunen.

Markåtgärder för förberedelse av 

etablering

1 000 0 Vi hade ej dessa i våra äskningar, beslut från kommunen.

Åtgärder vägar i Grythyttan pga regn 0 200 Pågår. 

Lindesbergs kommun 0 0 21 141 3 151 11 700

Reinv. Underhåll gator och vägar (90084) 4 200 1 433 4 200 Planering pågår.

Reinv trafik och tillgänglighet (90080) 600 30 600 Pågår. Siggebohyttevägen. 

Reinv väg och gatubelysning (90083) 3 600 489 3 600 Pågår.

Sandfickor (93533) 300 14 300 Pågår.

Reinv gatubelysning Ramsberg (90074) 1 500 154 1 500 Pågår.

Reinv. Broar och vägtrummor (90086) 10 941 1 031 1 500 Överskottet önskas ombudgeteras till 2022. 

Tillväxt 0 0 6 543 4 226 5 443

Vändplan Guldsmedshyttan (90064) 5 443 668 5 443 Pågår. 

GC-väg Siggebohyttan (90111) 1 100 2 494 Pågår. Kommunen har budgeten. 

Exploateringsmark Frövi 90071) 1 030 Pågår.

Schröders backe (90110) 34 GC-väg enligt plan.

Ljusnarsbergs kommun 0 0 7 247 2 451 6 247

Reinvestering väg och gatubelysning 1 137 0 1 137 Pågår.

Trafiksäkerhetsåtgärder 180 0 180 Pågår.

Investering väg och gatubelysning 680 0 680 Pågår.

Beläggningsarbeten 1 000 508 1 000 Pågår.

Reinvestering gatubelysning 1 000 0 Pågår.

Broåtgärder 1 500 0 1 500 1 750tkr ombudgetering till projektet Bro Högfors och 

Kanaler.

Bro Högfors och Kanaler 1 750 231 1 750 Ingår i Budget för broåtgärder. Inväntar beslut om ny bro 

ska byggas.

Kyrkbackasskolan 1 712 Pågår. Del av projektet Trafiksäkerhetsåtgärder.

Nora kommum 0 0 13 092 2 815 13 092

Ny vägtrumma Lerkesån 650 233 650 Byggstart i augusti. Budget 650tkr från Renovering Broar.                             

Laddstolpar Elbilar 380 Inväntar fakturor, snart klart.

Reinvestering gator samt beläggning 

(92510)

2 500 1 755 2 500 Pågår.

Dagvattenhantering efter VA-arbeten 

(90528)

200 0 200 Pågår.

Reinvestering väg och gatubelysning 

(92514)

1 995 12 1 995 Pågår. 

Renovering Broar (92520) 350 30 350 Beräkning pågår. 650tkr ombudgeteras till projektet Ny 

vägtrumma Lerkesån.

Cirkulationsplats ICA (92613) 4 000 221 4 000 Pågår.

Tak på bef sandficka (92538) 250 3 250 Pågår.

Tillgänglighetsanpassning (92511) 300 0 300 Pågår.

Trafiksäkerhetsåtgärder (92533) 350 127 350 Pågår.

Upprustning broar 1 587 0 1 587 Lerkesbron. Pågår. 

Hagbydammen 910 55 910 Pågår.
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Park 

 
 

 
Idrott 

 
 

 

Investeringsredovisning Utgifter sedan projektens startVarav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Total 

budget

Ack.      

utfall

Budget      

2021

Utfall       

210831

Prognos      

210831
Kommentar

Hällefors kommun 0 0 620 0 620

Allé RV 63 250 0 250 Pågår.

Allmänna planteringar, parkutrusning 230 0 230 Pågår.

Grönstråk Stationsvägen 70 0 70 Pågår.

Lekplatser 70 0 70 Projektering projektenheten. 

Lindesbergs kommun 2 200 665 2 100

Lekplatser (93044) 1 000 68 1 000 Pågår.

Frövi Strandpark (90094) 100 0 0 Osäkert om den hinns med.

Plantering och möblering (90056) 400 0 400 Ev. omföring till Tivoliplan.

Råssvalslunds besöksmål (90096) 100 0 100 Projektering 2021, utför enl kommunen 2025.

Park Tivoliplan (90095) 600 598 600 Snart klart. 

Ljusnarsbergs kommun 0 0 188 3 188

Finnkullberget 28 3 28 Pågår.

Lekplatser 60 0 60 Projektering.

Parkutrustning och planteringar 100 0 100 Pågår.

Nora kommun 0 0 2 526 441 2 376

Blomstrande Nora med Bi-effekt (92535) 50 12 50 Pågår. I samarbete med Lona.

Utveckling av Skolparken 50 0 50 Projektering.

Allmänna parkinvesteringar (92551) 280 0 280 Pågår.

Förlängning Strandpromenaden 120 0 120 Utredning. 400tkr ombudgeteras till Strandskoning.

Förlängning Å-promenaden (92557) 100 0 100 Utredning pågår.

Lekplats Haga och Skolparken (92550) 700 377 700 Snart klart, inväntar fakturor.

Väderskydd Naturskolan (92536) 100 5 100 Planeras.

Renovering Staket Ängarna 150 0 0 Är redan renoverat 2020, önskar ombudgetering till 2022.

Strandpromenaden (92555) 976 47 976 Pågår. Budget 400tkr från Förlängning strandpromenad.

Investeringsredovisning Utgifter sedan projektens startVarav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Total 

budget

Ack.      

utfall

Budget      

2021

Utfall       

210831

Prognos      

210831
Kommentar

Hällefors kommun 0 0 50 0 10

Badplatser 50 0 10 Pågår.

Lindesbergs kommun 0 0 3 100 1 776 2 600

Ölsjöbadet (93062) 1 700 1 268 1 700 Arbetet klart, inväntar sista fakturorna.

Idrott Reinvesteringar (93543) 1 400 0 900 Total budget. Önskar ombudgetera 500tkr till 2022 för 

broar.

Råssvallen IP 199 Pågår. Ingår i Projekt 93543.

Bad 175 Pågår. Ingår i Projekt 93543.

Fröjevi IP 5 Pågår. Ingår i Projekt 93543.

Fritidsbyn 19 Pågår. Ingår i Projekt 93543.

Fellingsbro IP 47 Pågår. Ingår i Projekt 93543.

Vedevåg IP 64 Pågår. Ingår i Projekt 93543.

Akut underhåll Pågår. Ingår i Projekt 93543.

Ljusnarsbergs kommun 0 0 817 283 696

Bergslagsvallen, ny minitraktor/gräsklippare 350 283 283 Klart. Överskottet på 67tkr flyttas enligt ekonomichefen i 

kommunen till projekt Bergslagsvallen/Olofsvallen.

Bergslagsvallen, ommålning fasad 117 0 63 67tkr från projekt Bergslagsvallen, ny 

minitraktor/gräsklippare.

Byte belysning, Kopparbergs elljusspår 350 0 350 Pågår.

Nora kommun 0 0 0 97 0

Konstgräs Karlsängs IP 97 Utredning pågår.
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Avdelning Avfall och Återvinning 

 

 
 
 
Avdelning Vatten och Avlopp 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringsredovisning Utgifter sedan projektens startVarav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Total 

budget

Ack.      

utfall

Budget      

2021

Utfall       

210831

Prognos      

210831
Kommentar

Hällefors kommun

Lindesbergs kommun 0 0 500 3 150

Återvinningscentral 500 3 150 Utredning av placering pågår.

Ljusnarsbergs kommun

Nora kommun

Investeringsredovisning Utgifter sedan projektens startVarav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Total 

budget

Ack. 

utfall

Budget      

2021

Utfall       

210831

Prognos      

210831
Kommentar

Hällefors kommun 11 000 11 431 14 770 8 632 14 186

Sikfors Överföringsledning 7 000 6 630 6 586 6 217 6 586 Omläggning och förnyelse av spillvattenledning samt 

brunnsbyte.  Färdigbyggt, inväntar fakturor.

Rydellvägen VA-omb 500 330 500 Avtalsproblem med Trafikverket, kan därav ej slutföras i 

år. Budgeten 3 500tkr kommer från Mindre 

ledningsarbeten varav 3 000tkr ombudgeteras till 

kvailtetshöjande åtgärder. 

Kvalitetshöjande åtgärder 3 000 0 3 000 Redovisas för kommunen när projekten är klara 

(Brantvägen, åtgärder efter översvämning och 

färdigställande Älvestorp). Budget 3 000tkr kommer från 

Rydellvägen VA-omb.

Älvestorps RV 4 000 4 801 1 240 2 041 3 600 Föreläggande. Nytt minireningsverk. Utökning av 

projektet, ytterligare två minireningsverk byggs bort. 

Pågår, klart under hösten. Prognosen höjs till 3 600tkr pga 

utökningen. 

Hjulsjö mini Rv Hällefors 3 444 44 500 Projektering 2021. Önskar ombudgetering till 2022 pga 

problematik av placering. Budgeten 2 000tkr kommer från 

mindre VA-anläggningar. 
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Investeringsredovisning Utgifter sedan projektens startVarav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Total 

budget

Ack. 

utfall

Budget      

2021

Utfall       

210831

Prognos      

210831
Kommentar

Lindesbergs kommun 69 606 35 381 69 950 14 624 41 252

Ramsbergs VV (91037) 3 000 2 863 1 000 1 280 1 400 Ombyggnation/reparation av befintligt vattenverk. Snart 

klart. 

Gamla Vibyn (91024) 3 600 2 634 1 015 54 1 015 Återställning. Utökning av verksamhetsområde. Projektet 

beräknas bli klart under hösten.

Öskeviks RV (91022) 4 000 4 779 1 438 2 217 2 500 Föreläggande. Minireningsverk. Snart klart. Prognosen 

höjs till 2 500tkr pga ändrad teknisk utrustning, kostnader 

för markägarersättning och ledningsarbeten. Budget 1 

000tkr från Mindre VA-anläggningar.

VA-förnyelse Kristinav Lindesberg (91057) 500 214 376 90 376 Projektering.

Tivoliplan-Gröna bron etapp 2 1 000 272 1 000 Planerad byggstart i höst. 1 000tkr i budget från mindre 

ledningsarbeten. 

Mårdshyttans RV (91022) 3 000 2 563 469 31 469 Ledningsnätåtgärder genomförs 2021. Byggstart i augusti. 

Gusselby verksamhetsområde (91056) 3 000 188 2 930 118 150 Anbud i upphandling saknas, projektet handlas upp igen 

med genomförande start våren 2022. Kommer 

anslutningsavgifter på bef. fastigheter. 2021:s budget på 

tot. 3 000tkr fördelas 1 000tkr till projekt Kvalitetshöjande 

åtgärder och 2 000tkr till projekt Prästbron etapp 2.

Överföringsled. Löa-Vasselhyttan (91028) 8 000 4 712 6 039 2 751 6 039 Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för att 

bygga bort Löa VV. Pågår. 

Kvalitetshöjande åtgärder 1 000 1 570 2 500 Redovisas för kommunen när projekten är klara. Budget 1 

000tkr från projekt Gusselby verksamhetsområde. 

Prognosen höjs med 1 500tkr pga ökat behov av 

kvalitetshöjande åtgärder, rambudgeten kommer dock ej 

att överskridas.

Ombyggnad Lindesbergs RV (91029) 4 127 1 577 3 381 831 3 381 Projektering. 

Banvägen etapp 2 Lindesberg 3 000 86 100 Tidsfördröjning pga schakt- och transportavtalet, projektet 

genomförs 2022. 3 000tkr i budget från mindre 

ledningsarbeten.

Pumpstationer Lindesberg (91037) 2 379 1 213 1 302 136 1 302 Upprustning av bef. VA-anläggningar. Pågår. 

Reservvattenledning Linde-Nora etapp 3o4 

(91016)

38 000 14 639 8 500 1 537 8 500 Pågår. Reservvattenledning.

Loddammen (91051) 520 12 520 Projektstart i oktober. Projektet finansieras av budget från 

Torphyttan (20%) och bidrag från Länsstyrelsen (80%).

Torphyttan (91023) 5 980 0 0 Utförs förmodligen 2022 beroende på 

detaljplaneprocessen. 520tkr ombudgeteras till 

Loddammen.

Kloten mini RV Lindesberg 3 500 40 500 Projektering 2021. Önskar ombudgetering till 2022 pga 

problematik av placering. Budget 3 500tkr från Mindre VA-

anläggningar.

Prästbron etapp 2 (91049) 6 500 1 530 4 500 Utbyte av pumpstation samt tillhörande ledningsarbeten. 

Projektering pågår, planerad byggstart i höst. Projektet 

kommer fortsätta 2022. Budget 3 000tkr från mindre 

ledningsarbeten, 1 500tkr från mindre VA-anläggningar 

samt 2 000tkr från Gusselby verksamhetsområde. 

Rya VV Utbyggnad/renovering 22 000 2 069 7 000 Projektering pågår, planerad byggstart i höst. Kommer 

förmodligen göra över med 7 000tkr 2021 och 

ombudgetera 15 000tkr till 2022.

Ljusnarsbergs kommun 0 0 13 000 207 12 500

Ledning Ställdalen - Högfors etapp 3 4 000 155 4 000 Projektering pågår, planerad byggstart sen höst.

Kvalitetshöjande åtgärder 1 500 2 1 500 Redovisas för kommunen när projekten är klara 

(Silverhöjden och Kapelansgatan).

Finnhyttans VV 1 500 6 1 000 Ut- och ombyggnation av vattenverket.

Reservvatten Sundet etapp 2 2 000 0 2 000 Ledningsdragning till nya vattentäkten. Byggstart i höst.

Yxsjöberg mini Rv 4 000 44 4 000 Projektering pågår, planerad byggstart i höst. Extern 

finansering.

Nora kommun 172 000 85 122 112 800 49 742 87 600

Kvalitetshöjande åtgärder (92602) 1 000 4 1 000 Budgeten 1 000tkr kommer från Mindre lednigsarbeten. 

Redovisas för kommunen när projekten är klara. Byggstart 

sen höst.

Sindergränd Nora (92602) 4 000 97 4 000 Projektering pågår, planerad byggstart i höst. Budgeten 4 

000tkr kommer från Mindre lednigsarbeten. 

Nora RV  (92600) 150 000 78 425 101 000 48 775 75 800 Byggnation pågår. Kommer förmodligen bli klart hösten 

2022.

Mindre VA-anläggningar (92606) 800 175 800 Skalskydd Striberg VV samt Bälgsjön m.m. Pågår.

VA-ledn Nora-Linde Etapp 3o4 (92609) 22 000 6 697 6 000 691 6 000 Pågår. Reservvattenledning. 
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FÖRKORTNINGAR  
 

 
 

Anläggningstillgångar Kortfristiga skulder

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav. Lån och skulder som förfaller inom ett år från
bokslutdagen

app
Applikationsprogram som kan laddas ned till Långfristiga skulder
ex vis mobiltelefon. Skulder som har längre löptid än ett år från

bokslutsdagen.
APT
Arbetsplatsträff, regelbundet möte för information NKI
och dialog mellan medarbetare och chef. Nöjd-Kund-Index.

Avgiftsfinansierad verksamhet NSI-direktiv

Verksamhet som helt finansieras genom taxa (Network and Information Security) ställer krav på 

som betalas av abonnenter. säkerhet i nätverk och informationssystem. Trädde
i kraft 2018 i hela EU.

Avskrivningar
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars Omsättningstillgångar
värde. Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.

Balansräkning Partneringsavtal

Visar vilka tillgångar som finns den 31 augusti. Strukturerad samverkansform där nyckelaktörer

Balansräkningen visar hur tillgångarna har samarbetar för projektets bästa  i öppen dialog och

finansierats, med skulder och eget kapital. transparant arbetsmiljö. Partnering bygger på full-
ständig ärlighet och öppenhet mellan parterna.

Eget kapital
Eget kapital består av ingående eget kapital och Resultaträkning
årets resultat (över-/underskott). Visar periodens resultat. Periodens intäkter

minus periodens kostnader inkl avskrivningar
e-tjänst utgör förändringen av eget kapital.
Elektronisk tjänst som används för att uträtta

ärenden hos företag eller myndighet via mobil- Skattefinansierad verksamhet
telefon eller dator. Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från

medlemskommunerna.
Förutbetalda intäkter
Intäkter erhållna före augusti men som avser efter augustiSKR
(skuld). Sveriges Kommuner och Regioner.

Förutbetalda kostnader SMS-tjänst

Kostnader betalda före augusti men som Short Message System, tjänst för korta textmed-

avser efter augusti delanden som sänds mellan mobiltelefoner.

HR Tillgångar
Human Resources - Personalenhet. Består av omsättningstillgångar och anläggnings-

tillgångar.
Kapitalkostnader
Internränta och avskrivningar. Upplupna intäkter

Intäkter erhållna efter augusti men som avser 
Kassaflödesanalys efter augusit (fordran)
Visar inbetalningar och utbetalningar under en
vald period. Upplupna kostnader

Kostnader betalda efter augusti men som avser 
KNÖL före augusti (skuld).
Kommunerna i norra Örebro län.
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Sammanfattning
Vi har av revisorerna i kommunalförbundet Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten 
per 2021-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten
De mest väsentliga slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Kommunalförbundet bedriver både skattefinansierade verksamheter och avgiftsfinansierade verksamheter åt förbundets 
medlemskommuner. Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till 2,3 mnkr för de skattefinansierade 
verksamheterna och till 7,7 mnkr för de avgiftsfinansierade verksamheterna. 

- Kommunalförbundet har, likt föregående år, valt att inte redovisa förändringen av semesterlöneskulden i delårsrapporten. 
Med hänsyn tagen till denna hade det redovisade resultatet per 2021-08-31 varit 1,9 mnkr högre. Förändring av löneskuld 
från 2020-12-31 till 2021-08-31 är inte heller redovisad i delårsrapporten. Upplysning om dessa avsteg från god 
redovisningssed finns i delårsrapporten.

- Ersättning städ från Hällefors kommun totalt 4,3 mnkr har felaktigt redovisats som kommunbidrag och ska istället 
redovisas som övrig intäkt i resultaträkningen. 
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Sammanfattning forts.
- För helåret 2021 prognostiserar förbundet ett resultat för de skattefinansierade verksamheterna på -0,7 mnkr. Helårsprognosen för de 

avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår till +3,4 mnkr, med en prognostiserad budgetavvikelse med -1,5 mnkr inom återvinning och med +4,9 mnkr 
inom VA. 

- Kommunalförbundets prognostiserade balanskravsresultat avseende de skattefinansierade verksamheterna är negativt för helåret 2021. 
Kommunalförbundet prognostiseras således inte uppfylla balanskravet. 

Vi har, utöver vad som nämns ovan om balansräkningen och resultaträkningen, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i 
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet 
med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av direktionen beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Vi noterar att direktionen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om de av direktionen beslutade målen kommer att uppnås för 2021.

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida kommunalförbundet uppnår verksamhetsmålen. Därmed är det inte 
möjligt att göra en bedömning av kommunalförbundets måluppfyllelse i samband med delårsbokslut och prognos.

Örebro 2021-10-15

Ann-Christine Björnram Evensen
Auktoriserad revisor
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2. Inledning



 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen § 113 Delårsbokslut augusti 2021 - KS 2021-513 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen § 113 Delårsbokslut samt revisorernas bedömning och granskning augusti 2021 : Översiktlig granskning KPMG

7© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av 
minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport 
som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

 Kommunalförbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god 
redovisningssed i kommuner och regioner

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till medlemskommunernas fullmäktige.

Inledning
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2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av
SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att
delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som
vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade
om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med
utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning forts.
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2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 Interna regelverk och instruktioner
 Direktionens beslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser direktionens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av medlemskommunernas 
fullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomichefen.

2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudie av relevanta dokument
 Intervjuer med berörda tjänstemän
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
 Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

Inledning forts.
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3. Resultat av 
granskningen
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3.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR 
preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla som minimum för att motsvara kraven på en förenklad 
förvaltningsberättelse.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunalförbundets förvaltningsberättelse uppfyller de krav som preciseras i RKR R17, bortsett 
från att det saknas upplysning om kommunalförbundets förväntade utveckling utifrån målen om god ekonomisk hushållning.

3.2 Bedömning av mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen.

Vi noterar att direktionen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås 2021.

Resultat av granskningen
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3.2.1 Finansiella mål

I den av direktionen fastställda budgeten för 2021 finns två finansiella målsättningar med betydelse för god ekonomisk hushållning, ett 
resultatmål avseende de skattefinansierade verksamheterna och ett resultatmål avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna.

Delårsrapporten saknar upplysning om förbundets prognostiserade måluppfyllelse av de finansiella målen.

I delårsrapporten anges dock att de skattefinansierade verksamheterna prognostiserar ett mindre negativt resultat för helåret 2021. Baserat 
på förbundets resultatprognos är vår bedömning att det finansiella målet inte kommer uppnås för de skattefinansierade verksamheterna.

Vad gäller resultatmålet för de avgiftsfinansierade verksamheterna är detta mål satt över tid, där tidsperspektivet är odefinierat. Således är 
det inte klargjort över vilken tidsperiod som målet ska utvärderas.

Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om de av direktionen beslutade målen kommer att uppnås för 2021.

Vi rekommenderar förbundet att tydliggöra målet för de avgiftsfinansierade verksamheterna genom att definiera vilken tidsperiod som avses 
för att göra målet mätbart.

Resultat av granskningen forts.

Mål fastställda av direktionen Måltal Utfall 2021-08-31 Prognosticerat 
helårsutfall

Prognosticerad 
måluppfyllelse

För de skattefinansierade verksamheterna är 
resultatmålet ett nollresultat före avräkning mot 
medlemskommunerna

+/-0 +2,3 mnkr -0,7 mnkr Målet uppnås ej

För de avgiftsfinansierade verksamheterna är 
målsättningen att över tid redovisa ett nollresultat.

+/-0 +7,7 mnkr +3,4 mnkr Ej utvärderad i 
delårsrapporten
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3.2.2 Verksamhetsmål

I den av direktionen fastställda budgeten för 2021 finns sex gemensamma verksamhetsmål antagna med betydelse för god ekonomisk 
hushållning. 

Resultat av granskningen forts.

Mål fastställda av direktionen Måltal Utfall 2021-08-31 Prognostiserat 
helårsutfall

Prognostiserad 
måluppfyllelse

Av kommuninvånarna ska 70 % uppleva att de 
fått ett bemötande i kontakten med SBB som 
kännetecknas av tillgänglighet, förtroende, 
öppenhet, respekt och engagemang, FÖRE.

≥ 70 % Ej utvärderad i 
delårsrapporten

Den totala sjukfrånvaron ska ligga lägre än 
jämförbara rikssnittet i procent för 2021

5,8% Ej utvärderad i 
delårsrapporten

Kompetensförsörjning på definierade brist-
tjänster. Mäts som antal ansökningar jämfört 
med tidigare år på dessa tjänster. För att ansök-
ningarna ska räknas som godkända ska de 
uppfylla de formella kraven och/eller 
erfarenhetskraven

Ej utvärderad i 
delårsrapporten

Förbundet ska erbjuda heltid som norm Ej utvärderad i 
delårsrapporten
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3.2.2 Verksamhetsmål forts

I delårsrapporten anges att det för majoriteten av målen att dessa mäts och utvärderas årsvis.

I delårsrapporten saknas utvärdering av målen, och det anges att målen mäts årsvis.

Vi har även noterat att det saknas definierat målvärde/utvärderingskriterium för flera av de mål som direktionen fastställt. Det är således inte 
klarlagt hur målen ska mätas/utvärderas. När det gäller målet om medarbetarnas bedömning av bemötande och uppförande noterar vi att 
det inte framgår om omdömet ”delvis” ska räknas in som ”Ja”.

Resultat av granskningen forts.

Mål fastställda av direktionen Måltal Utfall 2021-08-31 Prognostiserat 
helårsutfall

Prognostiserad 
måluppfyllelse

Alla medarbetare upplever att roller och ansvar 
är tydliga – mäts i SAM-enkäten årsvis. Målet är 
en ökad kännedom, men då målet blir nytt 2021 
mäts förändringen först 2022.

Ej utvärderad i 
delårsrapporten

Minst 80% av medarbetarna anser att 
bemötande och uppförande inom förbundet 
präglas av respekt för varandra. Mäts i SAM 
årsvis med svarsalternativ JA, Delvis och Nej. 
Respekt är en del av vår värdegrund FÖRE och 
mäts även vartannat år i 
medarbetarundersökningen

80%? Hur 
graderas 
”Delvis”?

Ej utvärderad i 
delårsrapporten
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Vi vill peka på betydelsen av att förbundet använder tydliga och mätbara verksamhetsmässiga mål som är kopplade till effektivitet och 
ändamålsenlighet i organisationen. Denna typ av mål är av stor betydelse för bedömningen av verksamheterna och därmed även ett viktigt 
instrument vid styrningen av förbundet. Det är vidare av stor vikt att målen, ur perspektivet god ekonomisk hushållning, bygger på en analys 
av särskilda förutsättningar och önskad utveckling.

Vår sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida kommunalförbundet förväntas uppnå 
verksamhetsmålen. Därmed är det inte möjligt att göra en bedömning av kommunalförbundets måluppfyllelse i samband med 
delårsbokslut och prognos.

3.3 Balanskravet

Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

De avgiftsfinansierade verksamheterna omfattas inte av balanskravet.

Årsprognosen avseende de skattefinansierade verksamheterna, vilka finansieras med driftbidrag från medlemskommunerna, uppgår till -0,7 
mnkr. 

Enligt förbundsordningen skall resultat från de skattefinansierade verksamheterna regleras mot respektive medlemskommun efterföljande 
år. Eventuellt underskott 2021 kommer således regleras med medlemskommunerna året efter.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunalförbundet inte prognostiseras uppfylla balanskravet för de skattefinansierade 
verksamheterna helåret 2021.

Resultat av granskningen forts.
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3.4 Analys av Resultaträkning 

Kommunalförbundet bedriver både skattefinansierade verksamheter och avgiftsfinansierade verksamheter åt förbundets medlemskommuner. 
Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till 2,3 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna och till 7,7 mnkr för de 
avgiftsfinansierade verksamheterna. 

Kommunalförbundet har, likt föregående år, valt att inte redovisa förändringen av semesterlöneskulden i delårsrapporten. Med hänsyn tagen 
till denna hade det redovisade resultatet per 2021-08-31 varit 1,9 mnkr högre. 

För helåret 2021 prognostiserar förbundet ett resultat för de skattefinansierade verksamheterna på -0,7 mnkr. Kommunalförbundets
årsprognos är således ett lägre resultat än utfallet vid delårstidpunkten inom de skattefinansierade verksamheterna. En förklaring till detta är 
kostnader inte kommer linjärt över året. 

Helårsprognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår till 3,4 mnkr, med en prognostiserad budgetavvikelse med -1,1 mnkr 
inom återvinning och +2,2 mnkr inom vatten och avlopp.

Vi har noterat att ersättning städ från Hällefors kommun totalt 4,3 mnkr felaktigt har redovisats som kommunbidrag och ska istället redovisas 
som övrig intäkt i resultaträkningen.

Av vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
kommunalförbundets resultat per 2021-08-31 inte i allt väsentligt är rättvisande.

Resultat av granskningen forts.
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3.5 Balansräkning 

Av vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
kommunalförbundets finansiella ställning per 2021-08-31 inte i allt väsentligt är rättvisande.

3.6 Drifts- och investeringsredovisning

I delårsrapporten ingår i enlighet med RKR R17 en samlad, men översiktlig, beskrivning av kommunalförbundets drift- och 
investeringsverksamhet.

Vad gäller den driftsredovisning som presenteras i kommunalförbundets delårsrapport har vi noterat att det saknas upplysning om interna 
intäkter och kostnader. Således klargörs inte hur stor andel av de intäkter och kostnader som redovisats mot verksamheterna i
driftsredovisningen som är interna och hur stor andel som är externa.

Vår sammanfattande bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt innehåller de upplysningar som krävs för att ge en översiktlig 
beskrivning av kommunalförbundets driftsredovisning, bortsett från att upplysning om interna poster saknas.

Vad gäller investeringsredovisning så presenterar kommunalförbundet ingen investeringsredovisning över de investeringar som förbundet 
genomfört under perioden. Kommunalförbundet motiverar det med att de endast gör mindre investeringar i fordon och inventarier, medan 
fastigheter och anläggningar ägs av respektive medlemskommun. 

I delårsrapporten finns dock tabeller presenterade över investeringar som kommunalförbundet genomför för medlemskommunernas räkning 
inom de olika verksamhetsområdena. I tabellerna anges utfallet 2021-08-31, investeringsbudget och årsprognos för respektive 
investeringsprojekt.

Resultat av granskningen forts.
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3.7 Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer
eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring
säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten
av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med 
LKBR och RKR:s rekommendationer. Vi har stickprovsvis granskat efterlevnaden av god kommunal redovisningssed.

Nedan anges de väsentliga avsteg från god redovisningssed som vi noterat i vår granskning av delårsrapporten:

• I kommunalförbundets delårsrapport anges att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inte redovisar faktisk semesterlöne- och 
löneskuld i delårsbokslutet, vilket är ett avsteg från god redovisningssed. Kommunalförbundets faktiska semesterlöneskuld per 2021-08-
31 är väsentligt lägre än semesterlöneskulden i föregående årsbokslut. Att den faktiska semesterlöneskulden är lägre i augusti än i 
december hänger samman med att stora semesteruttag sker under sommarmånaderna. Kommunens princip att inte bokföra den 
faktiska semesterlöneskulden i delårsbokslutet innebär således att resultaträkningen för perioden jan-aug belastas med för höga
lönekostnader.

• Vi har noterat att förbundet använder sig av en annorlunda princip för redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader. Principen 
innebär att förbundet redovisar och betalar särskild löneskatt i förtid till Skatteverket. Vi rekommenderar att förbundet förändrar principen. 
Vi bedömer dock att periodens kostnad i allt väsentligt är rättvisande. Noteringen kvarstår från föregående år.

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i huvudsak efterlever RKR:s rekommendationer.

Resultat av granskningen forts.
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3.8 Övriga iakttagelser

Vi har fått kännedom om att de fördelningsnycklar som förbundet använder för att fördela ut gemensamma kostnader till de olika 
verksamheter inte har uppdaterats på flera år. Förbundets organisation har förändrats i flera omgångar sedan tillämpade fördelningsnycklar 
togs fram. Vår rekommendation är att förbundet går igenom och uppdaterar dessa fördelningsnycklar för att en rättvis utfördelning av 
gemensamma kostnader till verksamheterna ska kunna säkerställas. 

Underlag för resultat-och balansräkning i delårsrapporten hämtas i grunden från huvudbokföringen, men det görs relativt omfattande 
justeringar av dessa siffror för att få fram underlagen till delårsrapporten. Bland annat görs en rensning för interna transaktioner och 
manuella justeringar görs avseende investeringsverksamhet och avgiftsfinansierad verksamhet. Vi noterar att det är relativt svårt att följa 
flödet (”bryggan”) mellan huvudbokföringen och siffrorna i delårsrapporten, och att ”bryggan” skulle behöva förtydligas. Vi rekommenderar 
att processen för att ta fram siffror för delårsrapporterna ses över, och om möjligt utveckla bättre systemstöd för minimera manuell 
hantering och därmed minska risken för eventuella fel i processen. 

Vi har i likhet med föregående år noterat att kommunalförbundet i flera fall saknar underlag på fastställda bidragsnivåer avseende 
driftbidragen från medlemskommunerna. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har i flera fall endast preliminära uppgifter om 
driftbidragens storlek och i flera fall är det inte tydligt specificerat vad de olika bidragen avser, exempelvis driftbidrag eller ersättning för 
kapitalkostnader etcetera. Vi rekommenderar att kommunalförbundet erhåller tydliga underlag på fastställda bidragsnivåer från respektive 
medlemskommun och att förbundet löpande under året stämmer av att bokförda driftbidrag överensstämmer mot slutligt fastställda 
driftbidrag. 

Resultat av granskningen forts.
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-09-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §100/21   Dnr: KS 2020/270 

 

Uppsiktsplikt Agenda 2030 för kommunstyrelsen 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 Uppsiktsplikt gällande Agenda 2030 är uppfylld, enligt antaget årshjul för 
uppsiktplikt. 

 Kommunfullmäktige har en workshop för att ta fram 
vilka områden och mätningar som ska prioriteras utifrån 
Agenda 2030 när fysiska möten är möjliga 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och 
samordna kommunalförbunds och kommunala 
bolagsverksamhet. 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. 
Kommunfullmäktige har från och med år 2022 med mål från 
Agenda 2030 i Mål och budget 2022–2024 för att vidareutveckla 
Hållbarhetsfrågorna i kommunen. De behövs ett ytterligare 
arbete med vilka områden ska prioriteras och utvecklas. De 
indikatorer som finns med nu är det som finns med i Kolada och 
som är lika för alla Sveriges kommuner. För att Lindesbergs 
kommun ska kunna mäta mera verksamhetsnära hur 
kommunen jobbar med Hållbarhetsfrågor behövs fler 
indikatorer och det behöver tas fram och prioriteras vilka delar 
kommunen ska prioritera. 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen anser att uppsiktsplikt gällande Agenda 2030 är uppfylld, enligt 
antaget årshjul för uppsiktplikt. 

 Kommunfullmäktige har en workshop för att ta fram vilka områden och mätningar 
som ska prioriteras utifrån Agenda 2030 när fysiska möten är möjliga 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-09-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

För kännedom: 

Controller, kommunstyrelseförvaltningen  
kommunfullmäktige 
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Delårsredovisning 
1 januari-30 juni 2021 
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1. Förvaltningsberättelse 
 

Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden 1 
januari-30 juni 2021. 

1.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 
SOFINT har under första halvåret 2021 finansierat insatsen coachingteamet. En sedan april 
2020 uppstartad verksamhet med syfte att stödja individer i behov av arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Insatsen är i nuläget den enda insats förbundet finansierar och den förbrukar 
en stor del av de medlen som är budgeterade för insatser. Förbundets avsikt är att långsiktigt 
finansiera coachingteamet. Samtidigt finns budgeterade medel i förbundet för finansiering av 
insatser som inte har förbrukats under perioden. Frånvaron av projektansökningar förklarar i 
huvudsak differensen i det ekonomiska utfallet med ett utfall på -143 tkr mot budgeterade -
585 tkr. 

1.2 Händelser av väsentlig betydelse 
 

 Covid-19-pandemin kan få flera konsekvenser för hälsan och neddragningar inom 

näringslivet riskerar leda till en ökad arbetslöshet, vilket i sin tur kan leda till att fler får 

svårt att försörja sig och en ökad risk för psykisk ohälsa. Sammantaget riskerar covid-19-

pandemin att öka de redan betydande ojämlikheterna i ohälsa och utanförskap. Det innebär 

att fler individer riskerar att falla mellan myndighetsstolarna. På förbundsnivå märks 

pågående epidemi att nätverksarbetet påverkas. Möjligheten till fysiska kontakter har 

minskat vilka istället har ägt rum via digitala kontakter. Hur det påverkar förbundets 

möjligheter till samverkan när arbetet sker på sådana plattformar kommer att behöva 

utvärderas över tid.   

 
 Under 2020 inleddes ett nätverksarbete mellan ett antal samordningsförbund i östra 

Mellansverige som har fortsatt utvecklats under 2021. Nätverkets uppgift är att samordna 

aktiviteter mellan samordningsförbunden i syfte att nå positiva synergieffekter. Nätverkets 

uppgift är dels att stärka förbundens interna arbete (kommunikation, marknadsföring, 

uppföljnings-/utvärderingsarbete) och dels stärka arbetet med insatser ut mot medborgarna. 

Under 2021 har arbetet dels utmynnat i en beviljad förstudie från ESF med syfte att 

ytterligare stärka samverkan men också i utformandet av en gemensam ESF-ansökan.  
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1.3 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk 
ställning 

 
I verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2021 beslutade styrelsen kring följande fyra 
målområden; Individ, struktur, organisation och ekonomi  
 
Målområde 1 – Individ (Mål relaterade till den finansierade insatsen 
coachingteamet) 
 

Delmål Aktivitet Måluppfyllelse  
40 % av deltagarna skall 
vara komma vidare till 
fortsatt arbetslivsinriktad 
rehabilitering hos 
ordinarie myndighet. 
Uppföljning med SUS: 
utregistrering kod 2 

 
 

Finansiering av insats coachingteamet.  
Under tidsperioden skrevs 23 % av 
deltagarna ut till fortsatt 
arbetslivsinriktad rehabilitering vid 
ordinarie myndighet (vanligtvis 
kommunal arbetsmarknadsinsats eller 
den förstärka samverkan mellan AF och 
FK) 
 

Målet bedöms inte 

vara uppfyllt på 

delårsbasis. 

40 % av deltagarna skall 
vid avslut vara inskrivna 
på Arbetsförmedlingen. 
Uppföljning med SUS: 
aktivt arbetssökande efter 
avslutad insats 

 
 

Finansiering av insats coachingteamet. 
30 % av deltagarna skrevs under 
tidsperioden ut till Arbetsförmedling, 
studier el arbete.  

Målet bedöms 

vara delvis 

uppfyllt på 

delårsbasis. 

20 % av deltagarna skall 
vid avslutad insats studera. 
Uppföljning med SUS: 
studerande efter insats  
 

Finansiering av insats coachingteamet. 
3 % av deltagarna skrevs ut till studier. 

Målet bedöms inte 

vara uppfyllt på 

delårsbasis.  

  



 Delårsrapport SOFINT 2021 - KS 2021/119-13 Delårsrapport SOFINT 2021 : Delårsrapport SOFINT 2021

 
 

 Sida 4 
 

Signering av justerare 
på varje sida 

80 % av deltagarna 
upplever att de fått ett 
stöd som varit till stor 
nytta för dem 
Uppföljning med 
indikatorerna: Fråga 1-
80 % svarsfrekvens på 
ofta, för det mesta eller 
alltid. 
 

Finansiering av insats coachingteamet. Måluppfyllelse 

kan inte bedömas 

på halvårsbasis. 

Mätresultat tas 

fram under 

hösten. 

80 % av deltagarna 
upplever att de känner sig 
mer redo att arbeta eller 
studera efter avslutad 
insats. 
Uppföljning med 
indikatorerna: Fråga 6: 
80 % svarsfrekvens på 
delvis, till stor del, till 
mycket stor del eller helt 
och hållet.  
 

Finansiering av insats coachingteamet. Måluppfyllelse 

kan inte bedömas 

på halvårsbasis. 

Mätresultat tas 

fram under 

hösten. 

80 % av deltagarna 
uppger att det finns en 
tillräcklig planering för 
vad som ska hända vid 
insatsens avslut. 
Uppföljning med 
indikatorerna: Fråga 9: 
80 % svarsfrekvens på till 
stor del, till mycket stor del 
eller helt och hållet 

 
 

Finansiering av insats coachingteamet. Måluppfyllelse 

kan inte bedömas 

på halvårsbasis. 

Mätresultat tas 

fram under 

hösten. 

För verksamhetsperioden 
1 januari-31 december 
2021 är målet att 
sammanlagt antal 
deltagare i insatsen är 135 
deltagare. 

Per 30 juni har totalt 101 deltagare varit 
inskrivna i coachingteamet under 2021. 
Under första halvåret 2021 
inregistrerades 36 nya deltagare. Om 
inskrivningstakten fortgår i motsvarande 
omfattning under andra halvåret 2021 
kommer totalt 137 deltagare varit 
inskrivna under helåret 2021. 

Mål bedöms bli 

uppfyllt under 

2021 
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Målområde 2-Struktur 
 

 SOFINT möjliggör utveckling inom samverkansområdet arbetslivsinriktad rehabilitering 

och bidrar till att struktur skapas för långsiktighet i samverkansarbetet. Samverkansformer, 

bra metoder och arbetssätt som utvecklas inom ramen för förbundet ska implementeras i 

ordinarie verksamhet. 

 
Delmål Aktivitet Måluppfyllelse 
80 % av personalen i 

finansierade insatser och 

chefer representerade i 

SOFINTs beredningsgrupp 

från de samverkande 

myndigheterna upplever att 

verksamhet som SOFINT 

finansierar bidrar till bättre 

samverkan. 

Mål- och styrdokument för 
finansierade insatser som 
reglerar/tydliggör 
samverkansperspektivet i finansierade 
insatser.  

Måluppfyllelse 
kan inte bedömas 
på halvårsbasis. 
Mätresultat tas 
fram under 
hösten. 

 
 
 
Målområde 3 – Organisation 
 

 SOFINTs målsättning är att ha en förutsägbar och tydlig process för 
inkomna projektansökningar 

 
 SOFINT följer upp och utvärderar de finansierade insatserna i förhållande till uppdrag 

och mål samt enligt gällande finansieringspolicy. 

 Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten 
och genomsyra alla verksamhetsområden. Särskilt vikt skall fästas vid att 
de finansierade insatserna bedrivs utifrån ett jämställt perspektiv. 

 
 
 

Delmål Aktivitet Måluppfyllelse  
Tid från ansökan till krav 

på komplettering av 

ansökan, avslag el 

godkännande ska ske inom 

två månader från 

ansökningsdatum 

En projektansökan har behandlats för 
verksamhetsåret 2021 gällande insatsen 
coachingteamet. Ansökan ankom 26 okt 
2020 och beslut om insats togs i styrelsen 
20 november 2020.  

Målet bedöms 

vara uppfyllt.  
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Avslag till projektansökan 
ska motiveras skriftligt i 
svar till ansökande 
part/parter 

 

Inget avslag till projektansökan under 
tidsperioden.  

Måluppfyllelse 

kan inte bedömas. 

Efter godkänd ansökan 
ska avtal upprättas med 
ansökande part/parter 
inom en månad efter 
beslut om finansiering 

Projektavtal för CT undertecknades av 
projektägare och SOFINT 21 december 
2020. 

Målet bedöms 

vara uppfyllt.  

Könsuppdelad statistik 
vid uppföljning av 
insatser. Analys av 
insatser vid 
delårsredovisning och 
årsredovisning med ett 
jämställdhetsperspektiv 

I den utsträckning det är möjligt 
presenteras könsuppdelad statistik vid 
uppföljning av insatser. Analys utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv finns med i 
delårsrapport för 2021.  

Målet bedöms 

vara uppfyllt. 

   

   
 
Målområde 4 – Ekonomi 
 

 Förbundet ska bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning.  

 
Delmål Aktivitet Måluppfyllelse  
Vid årets slut ska det egna 

kapitalet inte överstiga 

797 tkr (Vilket motsvarar 

20 % av förbundets 

medelstilldelning år 

2021) 

 

Med motsvarande kostnadsutveckling 
under halvår 2 som halvår 1 i SOFINT blir 
resultatet för helåret 2021 ca -290 tkr. Det 
egna kapitalet uppgår då vid årets slut till 
ca 1 500 tkr vilket motsvarar 38 % av 
förbundets medelstilldelning för 2021. 
Det medför en minskning av det egna 
kapitalet jämfört med årsslutet 2020 då 
det egna kapitalet uppgick till 45 % av 
total medelstilldelning. Riktad insats har 
skett till medlemmarna kring möjlighet att 
söka medel men har i dagsläget ännu inte 
utmynnat i någon projektansökan. 

Målet bedöms ej 

bli uppfyllt. 

Administrativa kostnader 

ska inte överstiga 26 % av 

det totala medlemsanslaget. 

De administrativa kostnaderna i 
förbundet utgör per 30 juni 2021 26,7 % 
av det totala medelsanslaget.  
 
  

Målet bedöms 

vara uppfyllt.   
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Uppföljning av SOFINTs finansierade insatser 
 
Individinriktade insatser 
   

 
Individinriktad insats – Coachingteamet. Huvudman är AME Lindesberg  
 
Insatsbeskrivning 

  
Coachingteamets verksamhet riktar sig till personer med behov av arbetslivsinriktad 
rehabilitering och samverkan mellan deltagarens myndighetskontakter. Det långsiktiga målet 
är att deltagarna ska närma sig ny- eller återinträde på arbetsmarknaden. Kortsiktigt mål är 
att deltagarna ska nå stegförflyttning mot det ordinarie myndighetsutbudet av 
rehabiliteringsinsatser. 
Deltagaren har med en coach under hela processen och vi erbjuder möten i deltagarens 
hemkommun. 
Coachingteamets insatser och stöttning till deltagarna ska ges fram tills ordinarie 
verksamheter tar vid. Coachingteamet arbetar enligt Supported Employment och arbetar 
tillsammans med handläggare från ordinarie verksamheter i en övergångsfas fram till dess 
deltagaren är trygg att gå vidare i annan insats.  Det är aktuellt med en övergång till ordinarie 
verksamhet när en deltagare klarar arbetsträning i omfattningen 25 %, det vill säga 10 
timmars arbetsträning per vecka. I de flesta fall sker övergång till kommunernas 
arbetsmarknadsenheter alternativt till Arbetsförmedlingen. 
 
Organisationerna 

 
Coachingteamets styrgrupp består av enhetschefer från försörjningsstöd och 
arbetsmarknadsenheterna i de fyra kommuner teamet är verksamma i samt enhetschef från 
Arbetsförmedlingen 
Händelser av väsentlig betydelse 
 
Många myndigheter har under tidsperioden valt att inte ta emot fysiska möten vilket gjort att 
SOFINTs målgrupp, som ofta saknar utvecklade nätverk, känt sig än mer isolerade. Fysiska 
möten med efterlevnad av gällande restriktioner med deltagare har ägt rum under 
tidsperioden. I en del fall där deltagare själva önskat digital kontakt så har det tillmötesgåtts.  
Detta arbetssätt fungerade relativt bra och gjorde att arbetet med deltagarna trots pandemin 
fortskred utan fördröjning. 
I coachingteamet upplevs också svårigheter att upprätta nya kontakter med 
arbetsträningsplatser, vilket påverkar möjligheten att stödja deltagarna i stegförflyttning mot 
arbete. Arbetsgivare där kontakt och samverkan funnits sedan tidigare har under pandemin 
inte alltid tagit emot deltagare då man valt att begränsa antalet personer på plats. Däremot så 
välkomnar många arbetsgivare coachingteamet tillbaka då pandemin är över. Det finns också 
deltagare som aktivt valt att inte starta arbetsträning under pandemin av rädsla för att bli 
sjuka. Motivations/arbetsförberedande arbete har ökat i deltagarkontakter. 
 
Viktiga förhållande för resultatet i coachingteamet 
 
Sedan bildandet av nuvarande coachingteam 2020-04-01 så har arbetssättet till viss del 
förändrats mot hur tidigare team arbetade. Nuvarande arbetssätt inbjuder till ökad och mer 
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förväntat samarbete med de övriga aktörer som finns runt deltagaren. Det påbörjas vid första 
informationsträffen, handläggare/behandlare som anmält personen till coachingteamet finns 
om möjligt med redan vid denna träff. Det sker antingen via fysiskt möte alternativt digitalt. 
På så sätt blir alla parter redan från start överens om coachingteamets uppdrag och vilket 
stöd som finns att tillgå för deltagaren. Under deltagarens tid i coachingteamet har 
arbetscoach regelbunden kontakt med handläggare/behandlare för avstämning hur 
stegförflyttningen framskrider. Inför avslut i coachingteamet initierar arbetscoach ett 
överlämningsmöte till annan insats hos myndighet och finns med under en 
överlämningsperiod för att säkerställa att annan planering kommer till stånd. Coachingteamet 
deltar regelbundet på arbetsplatsträffar i Lindesbergs kommuns arbetsmarknadsenhet och 
chefen för AME deltar regelbundet i planerade teammöten hos coachingteamet. 
Coachingteamet erbjuder sig att komma ut till samverkanspartners och informera om 
verksamheten. Under första halvåret 2021 har coachingteamet gett information till ny 
personal på AME i Lindesberg, informerat politiker i Lindesberg samt 
försörjningsstödsenheterna i Hällefors och Ljusnarsberg. 
Coachingteamet har genomgått utbildning om våld i nära relationer via NNS och kommer att 
ställa frågor till samtliga deltagare som en del i kartläggningen. 
Gällande lån av rum i kommunerna så har möjligheten förbättras för coachingteamet, arbetet 
pågår hela tiden med att hitta bästa möjliga lösning att träffa deltagare i deras hemkommun. 
Coachingteamet har telefontid för nya anmälningar tre gånger i veckan och har under 
perioden 21-01-01 – 21-06-30 tagit emot 63 nya anmälningar. Dessa anmälningar kommer 
främst från Försäkringskassan och försörjningsstöd, men kan också komma från personen 
själv eller dennes anhörig. 
Under maj 2021 förstärktes coachingteamet med en arbetscoach på halvtid, ett vikariat fram 
till årsskiftet 2021/2022. 
 

 
Resultat och effekter beträffande deltagare 
 
Coachingteamets mål är: 
 

 Att personer som deltar i Coachingteamet ska få möjlighet till att göra stegförflyttning 
på väg mot sin egen rehabilitering. Slutmålet är att så många som möjligt blir 
egenförsörjande genom förvärvsarbete eller studier, uppnår en förbättrad psykisk 
hälsa eller ökar sin förmåga att nå målen. 

 
 Att förkorta rehabiliteringsprocessen. 

 
 Att skapa en bestående modell för samverkan och samarbete mellan parterna och dess 

verksamheter. 
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Ekonomisk rapportering 
 

Kostnader Kr 
Löner 1 116 050 
Lokalkostnader 61 438 
Bilkostnader 25 286 
Konferens/Utbildning 500 
Mobiltelefoni 6 047 

Div kostnader 61 533 
Summa förbrukade medel 1 270 854 

 
Erhållna medel  1 487 503 

Överskott 216 649 
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Förbundets analys av insats 
 
Förbundet konstaterar att det funnits en god ärendeinströmning till coachingteamet under året 
och att inflödet fortsatt är större än utflödet. På sikt kan ökat fokus behöva läggas på att öka 
genomströmningshastigheten (tid från start till avslut av insats). Vidare framgår att insatsen 
full ut inte lever upp till de effektmål som är ställda för insatsen. För kommande projektperiod 
(2022) behöver projektägare formulera målen så att de är förenliga med datan som är möjlig 
att ta ut från SUS. Vidare konstateras att ca 60 % av deltagarna i insats är kvinnor. 
Coachingteamets målgrupp är individer som ännu inte är redo för insatser hos ordinarie 
myndighetsaktörer för arbetslivsinriktad rehabilitering, således en förstegsverksamhet. Att en 
majoritet av deltagarna är kvinnor kan antingen tolkas som att den gruppen står längre från 
arbetsmarknaden än männen i upptagningsområdet alternativt att de på andra grunder 
bedöms stå längre bort från arbetsmarknaden. Förbundet och förbundets medlemmar bör bli 
mer observanta på vilka grunder kvinnorna i större utsträckning än männen skrivs in i 
coachingteamet. 

1.4 Väsentliga personalförhållanden 
 
Samordningsförbundet SOFINT saknar anställd personal. Den personal som arbetar på 
kansliet är utlånad från Region Örebro län (förbundschef) och inköpt tjänst från Lindesbergs 
kommun (ekonom och mötessekreterare).  
 

1.5 Förväntad utveckling 
 
 
Resultatet för tidsperioden blev -143 tkr mot budgeterade -585 980 tkr. Avgörande för 
förbundets helårsutfall kommer vara om de finansierade insatserna förbrukar de tilldelade 
anslagen samt vilket bedöms mer osannolikt att förbundet under andra halvåret beviljar och 
börjar finansiera projekt. Således är prognosen att förbundet under 2021 fullt ut kommer 
förbruka medlemsbidragen för året men inte förbruka någon avsevärd del av det upparbetade 
egna kapitalet. 
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2. Resultaträkning 
 
Resultaträkning 
  2021-01-01  
Belopp i kr.  -2021-06-30  

 
Verksamhetens intäkter  1 993 012   
Verksamhetens kostnader  -2 136 829   
Avskrivningar    
Verksamhetens resultat  -143 817   
Finansiella intäkter    
Finansiella kostnader    
    
Resultat efter finansiella poster  -143 817   
Extraordinära poster    
 

Periodens resultat  -143 817  
   
 

 
 

3. Balansräkning 
 
Balansräkning 
 
Belopp i kr.  2021-06-30 

 
Tillgångar 
Anläggningstillgångar 
                       
Omsättningstillgångar 
Fordringar  230 586   
Kassa och bank  4 139 356  
Summa omsättningstillgångar  4 369 942   
 
Summa tillgångar  4 369 942   
 
Eget kapital och skulder 
 
Eget kapital   1 647 348  
Kortfristiga skulder  2 722 594  
Summa eget kapital och skulder   4 369 942  
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4. Styrelsens beslut 
 vi intygar att delårsbokslutet 2021 för Samordningsförbundet i norra Örebro län 

(SOFINT) ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter 

och förbundets ekonomiska ställning. 

 att godkänna delårsrapporten avseende perioden januari – juni 2021 . 

 att översända delårsrapporten till medlemmarna. 

 
 
 
Datum: 2021-09-10 
 
 
…………………………………  …………………………………………. 
Susanne Grundström  Lars-Göran Zetterlund 
Ordförande, Hällefors  Vice ordförande, Region Örebro län  
 
 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Susanne Forsberg  Sven Erik Larsson 
Ledamot, Nora  Ledamot, Lindesberg 
 
 
…………………………………  …………………………………………. 
Ulla Kalander Karlsson  Linda Matstoms 
Ledamot, Ljusnarsberg  Ledamot, Försäkringskassan  
 
 
 
…………………………………   
Ulla Strauss   
Ledamot, Arbetsförmedlingen 
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Under- 

skrifter Sekreterare 
  

 Paragrafer 
 

§ 46-61 

 Mirel Kevric 

 
 Ordförande 

  

 Susanne Grundström  

  

Justerande 

 
 

 

 
 Ulla Strauss 

 

 

 

Organ SOFINT Samordningsförbundet i Norra Örebro län 

Sammanträdesdatum 2021-09-10 

Datum för 
anslags publicerande 

 Datum för 
anslags nedtagande 

 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunstyrelsens Hus Lindesberg 

  Underskrift   

   

 

 

 

 

Beslutande 

 

 

 

Susanne Grundström Ordf. Hällefors 

Lars Göran Zetterlund, Vice ordf. Region Örebro Län 

 Linda Matstoms, Försäkringskassan (tom §58) 

Ulla Strauss, Arbetsförmedlingen  

 Ulla Kalander Karlsson, Ljusnarsberg (from §49) 

 Sven Erik Larsson, Lindesberg  

Susanne Forsberg, Nora (from §50) 

 

Ej Beslutande Maria Lönnberg, Region Örebro län Ersättare 

 Åsa Brodd, Försäkringskassan Ersättare 

Övriga deltagare Olle Kalat, (Förbundschef) 

Mirel Kevric, (Mötessekreterare)  

Catrin Hellqvist, (Ekonom) §49 

Anette Holm, (Samordnare Coachingteamet) §49 

Mattias Bergström, (Förbundschef SCÖ) §50 

  

Frånvarande ordinarie ledamöter 

och ersättare 

Gunilla Kanrell, Arbetsförmedlingen, Ersättare 

Gert Stark, Ljusnarsberg Ersättare 

Tuula Marjeta, Lindesberg Ersättare 

Johan Stolpen, Hällefors Ersättare 
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§ 46. Mötets öppnande 

 Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§ 47. Godkännande av dagordningen 

Genomgång av dagordningen. 

Styrelsen beslutar 

 att godkänna dagordningen med en ändring där §54 tidigareläggs och ändras till §50. 

§ 48. Val av protokolljusterare 

Styrelsen beslutar   

 att Ulla Strauss, Arbetsförmedlingen ersätter Ulla Kalander Karlsson, Ljusnarsberg 

som tilltänkt justerare då Ulla Kalander Karlsson ansluter senare till mötet. Ulla 

Strauss, Arbetsförmedlingen väljs således att tillsammans med ordförande justera 

styrprotokollet. 

§ 49. Delårsrapport/Ekonomisk rapport 1 jan-30 juni 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1.1–1.3 

Ärendet 

 För perioden 1 januari-30 juni gör förbundet ett resultat på -143 817 kr. Det negativa 

resultatet innebär att förbundet för tidsperioden förbrukar hela medlemsbidragen. 

Dessutom minskar det egna kapitalet i förbundet med 143 817 kr. Enligt budget skulle 

förbundet för tidsperioden ha ett underskott på -585 289 kr. Av detta går att läsa ut att 

förbundet under perioden förbrukade 441 472 kronor mindre än vad vi budgeterat. 

Differensen mellan budget och utfall förklaras helt med att förbundet hittills i år inte 

fått in och därmed inte heller beviljat medel till finansierbara projekt. För detta 

kommer redogöras närmare under punkt handlingsplan i dagordningen.  

 SOFINT upprättar för första halvåret (1 jan-30 juni) under varje verksamhetsår en 

delårsrapport som skall beslutas av styrelsen. 

Förbundschefens förslag till beslut 

 Att lägga informationen till handlingarna (avseende ekonomisk rapport). 

 Att fastställa delårsrapport SOFINT 2021.  

Styrelsen beslutar 

 att lägga informationen till handlingarna (avseende ekonomisk rapport) 

 att godkänna delårsrapporten. 
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§ 50. ESF-ansökan 2021/00219 Utlysning för Östra Mellansverige - “Kompetensutveckling i 

Östra Mellansverige” BIP, VTA och samverkan  

Beslutsunderlag  

Bilaga 6 

Ärendet 

Bakgrund 

I linje med Europa 2020-strategin har Samordningsförbunden till uppgift att verka för smart, 

inkluderande tillväxt. Att hitta samordning och effektivare gemensamma arbetssätt mellan 

arbetsmarknadens parter för att fler ska kunna komma i arbete samtidigt som vi nyttjar 

samhällets resurser på ett rationellt och väl fungerande sätt finns inskrivet i lagstiftningen om 

finansiell samordning. 

 

I en tid då arbetsgivarna vittnar om arbetskraftsbrist samtidigt som en växande grupp lämnas 

utanför arbetsmarknaden behövs ny kunskap och innovation. Matchning och arbetssätt 

behöver utvecklas.  

 

Exempel som den danska studien BIP, Vaeksthusets forskningscenter, visar tydligt hur 

kompetenshöjande och medvetandegörande aktiviteter hos förbundsmedlemmarna (ex inom 

och mellan arbetsmarknadsenheter, socialtjänst, Arbetsförmedlingen och liknande) kan leda 

till betydligt bättre resultat för de som deltar i olika arbetsmarknadsåtgärder. Det samma 

gäller VTA, Lena Strindlunds och Christian Ståhls studie om hur starka relationer till 

arbetsgivarna ger ökade chanser till anställning även för de som varit arbetslösa under lång 

tid.  

  

Att utbilda för att nå insikt om hur vi bäst utformar morgondagens välfärdstjänster, delprojekt 

1 och 2, blir med andra ord ett mål för att höja kvalitet och erbjuda fler en rimlig chans att 

kunna hålla sig kvar på arbetsmarknaden och bidra till ett mer hållbart samhälle. 

 

I spåren av pandemin ser samordningsförbunden, precis som ESF beskriver i denna utlysning, 

att arbetslösheten ökar och att de som står längst från arbetsmarknaden nu hamnar ännu längre 

från en chans till egen försörjning. Likt domino förskjuts utmaningen från den ena gruppen till 

den andra. Många har nyligen förlorat sitt jobb. Andra som precis var på väg att lyckas fick 

abrupt avsluta sin arbetsträning eller praktik. Vi bygger en så kallad “Coronaskuld” i hela 

samhället.  

 

Förbunden delar också den bild som utlysningen beskriver rörande ledning och styrning för 

att nå samordning och samverkan. De arbetssätt och metoder som medarbetarna får till sig 

måste vara väl förankrade i hela organisationen. Då mycket av det som förmedlas handlar om 

förhållningssätt och kultur krävs att samtliga inblandade är beredda att låta den nyvunna 

kunskapen genomsyra alla delar och påverka såväl strategi som konkret vardag i mötet med 

de individer som efterfrågar våra tjänster. I delprojekt 3, om systemdesign, hoppas vi kunna 

vidareutveckla det arbete som är påbörjat för att nå samsyn, samordning och samverkan och 
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därmed få ökad effektivitet och kvalitet i våra välfärdstjänster.  

 

I projektet BIP, VTA och Samverkan tar vi avstamp i de gemensamma erfarenheter som 

samordningsförbunden i Östra Mellansverige gjort under de senaste åren. Befintliga strukturer 

kompletteras med kompetenshöjande aktiviteter för såväl personal, chefer och ledare samt 

politiker. Tack vare möjligheten att också koppla vissa aktiviteter till PO2 hoppas vi få 

möjlighet att via projektet samskapa och nå kompetensutveckling tillsammans med våra 

deltagare i redan pågående verksamhet. Förbunden har enats om att bygga vidare på modeller 

och infrastruktur som redan är i gång utifrån principen om snöbollsprocesser och agilt 

arbetssätt där erfarenhet och ny kunskap aggregeras för att med tiden utgöra en större helhet.  

 

Delprojekt med SOFINTs medverkan 

 

1. BIP-samverkan  

Vi vill möta den stora efterfrågan på utbildning som finns, kopplat till de 

förhållningssätt och metoder som växer fram i kölvattnet av den danska studien BIP. 

Här har förbunden och dess medlemmar kommit olika långt varför några kommer att 

inleda med information och grundutbildning medan andra kommer att jobba med 

lärande genom implementering av arbetssätt och rutiner. Genom tillägg kopplat till 

PO2 hoppas vi också kunna påbörja en svensk studie/utvärdering av koncepten från 

BIP för att få bekräftelse på att vi når effekt och kan säkerställa evidens i vår kontext. 

 

 

2. VTA/CSR (vägen till arbetsgivarna och corporate social responsibility) 

Kombinerat med BIP vill vi också kunna erbjuda utbildningsinsatser rörande 

arbetsgivarstöd och starka nätverk med näringslivet och civilsamhället. Något som 

visat sig leda till goda resultat för att alla ska ges chans att nå anställning. Lena 

Strindlund, SCÖ, är med som ansvarig och här ingår också aktiviteter för ett växande 

VTA/CSR nätverk. Genom koppling till PO2 önskar vi också kunna bygga vidare på 

det CSR arbete som påbörjats i Samordningsbron och Vinnovaprojektet Drivkraft för 

att ytterligare öka chanserna för den som står utanför arbetsmarknaden ska nå 

anställning. 

 

Inom ramen för VTA/CSR söker SOFINT medel för anställning av 1,5 

arbetsgivarkoordinatorer (1,0 tjänst finansiering ESF, 0,5 tjänst finansiering SOFINT) under 

perioden 1 april 2022 tom 31 mars 2023. Syftet med delprojektet är att ett stort antal 

offentliga, privata och ideella arbetsgivare i de fyra kommunerna i norra Örebro län under 

projekttiden skall bli kontaktade av projektanställda arbetsgivarkoordinatorer, och ges ökad 

kunskap om möjligheten att vara ett stöd för individer i behov av arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Kunskapen kommer bestå i de inhämtade erfarenheter som har tillvaratagits i 

den forskning som ägt rum på Linköpings universitet kring vägen till arbetsgivarna. Förväntat 

resultat kan sammanfattas i att det under projekttiden kommer byggas upp ett nätverk av 

arbetsgivare som under projekttiden visat ett intresse av att bistå med arbetsträningsplatser för 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Förhoppningen är också att ett sådant nätverk kommer 
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minska ledtiderna för påbörjade arbetslivsinriktade rehabiliteringar hos berörda parter. 

Exempelvis att en deltagare i coachingteamet eller på någon av arbetsmarknadsenheterna 

Detta nätverk kommer fritt kunna förfogas av parterna i SOFINT för de individer som har 

behov av arbetsträningsplatser inom verksamheterna. 

 

Medfinansiering 

Inom ramen för delprojekt 2 (VTA/CSR) önskas medfinansiering från SOFINT för 0.5 tjänst 

arbetsgivarkoordinator (ESF-finansiering söks för 1.0 tjänst)   

Prognosticerad kostnad för medfinansiering 

0,5 tjänst arbetsgivarkoordinator á 35 000 kr i månaden 425 000 kr 

Medfinansiering av arbetsgivarkoordinator belastar SOFINTs budget för strukturövergripande 

insatser fördelat över två års tid; år 2022 400.000 kr och år 2023 200.000 kr. 

Totalt: 

År 2022 400.000 kr 

År 2023 200.000 kr 

Arbetsgivarkoordinatorer kommer att vara anställda vid Lindesbergs kommun via ett 

samverkansavtal med SOFINT.  

Finansieringen täcks i sin helhet av det upparbetade egna kapital som finns i SOFINT. 

Prognosticerat eget kapital kommer vid årsskiftet 2021/2022 uppgå till 1 600 tkr.  

Förbundschefens förslag till beslut 

 att ingå som delprojektägare i föreliggande ESF-projekt samt att inom ramen för 

strukturövergripande arbete i SOFINT via samverkansavtal finansiera 

arbetsgivarspåret med ett totalbelopp som inte får överskrida 400.000 kr år 2022 och 

200.000 kr år 2023. 

Styrelsen beslutar 

 att ingå som delprojektägare i föreliggande ESF-projekt. 

 att avge en avsiktsförklaring om en medfinansiering från SOFINT med ett totalbelopp 

som inte får överskrida 400.000 kr år 2022 och 200.000 kr år 2023 under förutsättning 

att projektet blir beviljad.  
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§ 51. Beslut om ansvarsfrihet, KF Hällefors 

Beslutsunderlag  

Bilaga 2 

 

Ärendet 

KF Hällefors beslutar vid fullmäktigemöte 8 juni 2021 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Förbundschefens förslag till beslut  

 att lägga informationen till handlingarna. 

Styrelsen beslutar 

 att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 52. Beslut om ansvarsfrihet, KF Nora 

Beslutsunderlag  

Bilaga 3 

 

Ärendet 

KF Nora beslutar vid fullmäktigemöte 9 juni 2021 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Förbundschefens förslag till beslut 

 Att lägga informationen till handlingarna. 

Styrelsen beslutar 

 att lägga informationen till handlingarna. 
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Protokollnummer: # 4–2021 

 
 

Justerande sign. Utdragsbestyrkande 
  

 

 

§ 53. Beslut om ansvarsfrihet, RF Region Örebro län 

Beslutsunderlag  

Bilaga 4 

 

Ärendet 

RF Region Örebro län beslutar vid fullmäktigemöte 21 juni 2021 att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Förbundschefens förslag till beslut  

 att lägga informationen till handlingarna. 

 

Styrelsen beslutar 

 att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 54. Beslut om ansvarsfrihet, KF Ljusnarsberg 

Beslutsunderlag  

Bilaga 5 

 

Ärendet 

KF Ljusnarsberg beslutar vid fullmäktigemöte 17 juni 2021 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2020. 

Förbundschefens förslag till beslut  

 att lägga informationen till handlingarna. 

Styrelsen beslutar 

 att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 55. Val av förrättare till internkontrollmoment september.  

Beslutsunderlag  

Bilaga 6 

 

Ärendet 
Enligt upprättad internkontrollplan skall tre internkontrollmoment utföras under september. 

För två av momenten skall två styrelseledamöter per moment utses för utförandet.  

Förbundschefens förslag till beslut  

 att utse två styrelseledamöter till internkontrollmomentet attest 
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 att utse två styrelseledamöter till internkontrollmomentet; uppföljning finansiering av 

individinriktade insatser.  

Styrelsen beslutar 

 att utse styrelseledamöterna Ulla Kalander Karlsson, Sven Erik Larsson, Susanne 

Forsberg samt Linda Matstoms till förrättare av internkontrollmomenten. 

 

§ 56. Handlingsplan efter revision, SOFINT 2021 

Beslutsunderlag  

Bilaga 7  

Ärendet 

I revisionsrapport för verksamhetsåret 2020 ger revisorerna synpunkter på 

förbättringsområden i SOFINT. Revisorerna synpunkter tillvaratas i förslag till handlingsplan 

för 2021. Vid styrelsemötet följs nu aktuell handlingsplan upp.  

Förbundschefens förslag till beslut  

 att lägga informationen till handlingarna. 

Styrelsen beslutar 

 att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 57. Planeringsdag 1 oktober 2021 

Ärendet 

Den 1 oktober äger höstens planeringsdag för styrelse och beredningsgrupp rum. Planen är att 

styrelsen ägnar förmiddagen åt verksamhetsplanering för 2022 och att beredningsgruppen 

bjuds in på eftermiddagen för dialog kring planeringen. Dialog på styrelsemötet kring 

utformandet av dagen.  

Förbundschefens förslag till beslut  

 att lägga informationen till handlingarna. 

Styrelsen beslutar 

 att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 58. Mål för coachingteamet- Dialog 

Beslutsunderlag  

Bilaga 8 s.4 

Ärendet 

På styrelsemöte den 15 oktober kommer projektansökan för coachingteamet för 2022 
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Justerande sign. Utdragsbestyrkande 
  

 

behandlas. Styrelsen ges nu möjlighet till diskussion kring nu aktuella insats- och 

effektmål för insatsen och möjlighet till att återkoppla styrelsens idéer kring insatsens 

utveckling. 

 

Styrelsen beslutar 

 

 att förbundschef ges i uppdrag att återkoppla förd dialog till projektägare av 

coachingteamet.  

 

§ 59. Förbundschef informerar 

 För närvarande pågår en studie på deltagare i coachingteamet som utförs av ptp-

psykolog vid allmänpsykiatrin i Lindesberg. I studien avses att undersöka hur 

deltagares psykiska hälsa påverkas av att ingå i en arbetslivsinriktad rehabilitering.  

§ 60. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 61. Nästa styrelsesammanträdande 

15/10 2021 kl. 08.30-12.00. Förbundschef ges i uppdrag att hitta en passande lokal. 
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun
genomfört en granskning avseende styrning och ledning av biståndsbedömning inom
äldreomsorgen. Granskningens syfte är att bedöma om socialnämnden säkerställer en
ändamålsenlig och rättssäker handläggning inom äldreomsorgen.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att socialnämnden inte helt
säkerställer att en ändamålsenlig och rättssäker handläggning (myndighetsutövning)
sker inom äldreomsorgen.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor Bedömning

Säkerställer socialnämnden att biståndshandläggningen för
äldre sker på ett rättssäkert sätt?

Ja

Säkerställer socialnämnden att kontinuerlig uppföljning och
utveckling av handläggningsprocessen sker för att säkerställa
en likabedömning och rättssäker handläggning?

Delvis

Säkerställer socialnämnden att en strukturerad uppföljning
och utvärdering sker i förhållande till fattade beslut?

Delvis

Rekommendationer
Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderar vi socialnämnden:

● Att överväga systematiska genomgångar av samtliga aktuella ärenden, då detta
skulle ge ökade förutsättningar för en förstärkt internkontroll vad gäller
handläggningens rättssäkerhet och likabedömning.

● Att säkerställa att verksamhetens medarbetare har rätt behörighet utifrån roll.

● Att genomföra en analys av huruvida de befintliga schablontiderna är relevanta.

1
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Inledning
Bakgrund
Enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller
kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden (motsvarande)
för sin försörjning och livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom bistånd tillförsäkras en
skälig levnadsnivå. Enligt socialtjänstlagen skall en utredning av vad som genom
ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda
någon åtgärd av nämnden inledas utan dröjsmål. Utredningen ska mynna ut i en
individuell bedömning av den enskildes behov.

Utredningen innebär en prövning, där myndigheten står för bedömningen av
hjälpbehovet samt beslutar om lämplig insats. Bedömningen görs av en
myndighetsföreträdare som har att avgöra vem som har rätt till bistånd och i vilken form
denna hjälp ska utgå. Bistånd ges till människor som på grund av sjukdom, fysiska,
psykiska och/eller sociala funktionshinder eller annan orsak behöver stöd och hjälp i den
dagliga livsföringen.

Socialnämnden har ansvaret för att säkerställa en rättssäker biståndsbedömning.
Eftersom äldreomsorgen är en väsentlig verksamhet som med sin omfattning påverkar
invånarna och kommunens ekonomi är det angeläget att det finns en välfungerande
styrning och ledning av den verksamheten.

Om inte socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och ledning av
biståndsbedömningen finns risk för en rättsosäker bedömning för den enskilde. För
kommunen kan eventuella brister i ledning och styrning av biståndsbedömningen även
leda till ökade kostnader i form av exempelvis högre volymer och/eller högre
personalkostnader.

Revisorerna i Lindesbergs kommun ser i sin risk- och väsentlighetsbedömning att
biståndshandläggningen är en avgörande process för såväl kvalitet som kostnader inom
äldreomsorgen.

Syfte och revisionsfrågor
Syfte med granskningen är att bedöma om socialnämnden säkerställer en
ändamålsenlig och rättssäker handläggning inom äldreomsorgen.

Revisionsfrågor:
● Säkerställer socialnämnden att biståndshandläggningen för äldre sker på ett

rättssäkert sätt?
● Säkerställer socialnämnden att kontinuerlig uppföljning och utveckling av

handläggningsprocessen sker för att säkerställa en likabedömning och rättssäker
handläggning?

● Säkerställer socialnämnden att en strukturerad uppföljning och utvärdering sker i
förhållande till fattade beslut?

3
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Revisionskriterier
● 4 och 11 kap. socialtjänstlagen (2001:453)
● Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:5
● Lokala styrande och stödjande dokument

Avgränsning
Granskningen avgränsas till socialnämndens ansvar avseende biståndsbedömning för
insatser inom äldreomsorgen.

Metod
Genomgång av för granskningen relevanta dokument avseende nämndmål och dess
uppföljning, riktlinjer och rutiner inom området samt nämndens protokoll.

Övergripande statistik över ekonomi och volym har efterfrågats och analyserats, till
exempel antalet beviljade och utförda insatser (timmar). Därtill har beslutsstatistik från
verksamhetssystemet efterfrågats och analyserats i syfte att belysa likabedömning
mellan handläggare.

Intervjuer har genomförts med följande funktioner:

● Enhetschef för E-hälsa och Myndighetsenheten
● Tre biståndshandläggare

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.

4
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Äldreomsorgen i Lindesbergs

kommun
Socialnämnden i Lindesbergs kommun fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten
och vad som i lag sägs om socialnämnd, den kommunala hälso- och sjukvården inom
socialtjänsten liksom insatser för personer med funktionsnedsättning. I detta ligger bland
annat myndighetsutövning och verksamheter för äldre personer. Myndighetsutövningen
omfattar bland annat att utreda, bedöma och besluta om äldres behov av olika insatser.

Totalt arbetar vid granskningstillfället sex medarbetare med handläggning och
myndighetsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorgområdet i Lindebergs
kommun. Ordinarie personalstyrka utgörs av fem heltidstjänster, men med anledning av
förberedelser av införandet av IBIC (se mer om detta på sidan 8) har arbetsgruppen
utökats med en handläggare.

Ett särskilt utskrivningsteam, som organisatoriskt sett finns utanför ovan beskrivna
arbetsgrupp, ansvarar för de ärenden som omfattas av Lag (2017:612) om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Uppföljning av de beslut som
utskrivningsteamet fattar sker av ordinarie biståndshandläggare.

Nyckeltal
Vi har inom ramen för granskningen gjort en översiktlig nyckeltalsanalys i syfte att
teckna en bakgrundsbild av äldreomsorgen. Vi har använt statistikdatabasen Kolada och
jämfört Lindesbergs kommun med dels riket, dels de kommuner som betecknas som
mest lika Lindesberg (år 2019) ur strukturell synpunkt . Då ingen statistik avseende år1

2020 ännu finns publicerad vid tiden för granskningens genomförande, har åren
2017-2019 använts.

Diagram 1. Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare

1 Boden, Finspång, Köping, Ljungby, Sala, Tierp och Vetlanda
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Diagram 2. Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare

I diagrammen ovan framgår att Lindesbergs kommuns kostnader för särskilt boende
respektive hemtjänst (kr/brukare) ökat mellan åren 2017-2019.

Diagram 3. Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)

Diagram 4. Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare och
månad 65+ i ordinärt boende, timmar/hemtjänsttagare
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Andelen invånare 65+ som har en hemtjänstinsats har varit lägre i Lindesbergs kommun
än i liknande kommuner (uppgifter för riket saknas avseende år 2017 och 2019).
Samtidigt ser vi att även det genomsnittliga antalet beviljade hemtjänsttimmar per
brukare och månad har varit lägre i Lindesbergs kommun under åren 2017-2019, jämfört
med både liknande kommuner och riket.

Diagram 5. Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%)

Samtidigt som andelen invånare med hemtjänstinsatser varit lägre i Lindesbergs
kommun jämfört med liknande kommuner, har andelen invånare (80+) i särskilt boende
under åren 2017-2019 varit högre.

Granskningsresultat

Rättssäker handläggning
Revisionsfråga 1: Säkerställer socialnämnden att biståndshandläggningen för äldre sker
på ett rättssäkert sätt?

Iakttagelser
I socialnämndens verksamhetsplan för år 2021 beskrivs nämndens uppdrag,
förutsättningar och mål. Vad gäller verksamhetsområdet vård och omsorg framgår att
den enskilde utifrån sina förutsättningar ska få behovsanpassad omsorg i det egna
boendet eller i särskilda boendeformer, med målet om att den enskilde uppnår ett
värdigt liv. I verksamhetsplanen har ett antal kvalitetsfaktorer med tillhörande indikatorer
formulerats. Dessa handlar främst om verkställigheten och berör inte själva
myndighetsutövningen.

I granskningen framkommer att biståndshandläggarna i Lindesbergs kommun sedan
hösten 2019 tillämpar en ärendefördelning som baseras på var i kommunen den
enskilde bor, dvs. att varje handläggare är knuten till ett geografiskt område som den
ansvarar för. Biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut och
omvårdnadspersonal från verkställigheten i respektive område träffas i så kallade
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teamträffar med jämna mellanrum. Utifrån genomförda intervjuer noterar vi att
arbetssätten för dessa träffar skiljer sig något åt mellan grupperna, bland annat i form av
hur ofta man träffas, varannan vecka eller var tredje vecka. Träffarna beskrivs som ett
välfungerande forum för att diskutera exempelvis förändrade behov hos enskilda och om
det tillkommit nya ärenden. Det framhålls dock att det är relativt vanligt att de beslut som
biståndshandläggarna fattat ifrågasätts, framförallt om beslutet är baserat på det
psykiska måendet eller andra behov som inte är uppenbart synliga. I detta avseende
nämns bland annat att utförarverksamheternas ramar och personalförutsättningar i vissa
fall inte matchar de behov som biståndshandläggaren har bedömt att den enskilde har.

Riktlinjer

Som styrning och stöd i handläggningen av bistånd har socialnämnden beslutat om
Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) inom Vård och Omsorg i
Lindesbergs kommun. Befintliga riktlinjer är fastställda 2020-11-11 och giltiga till och
med 2022-12-31. Intervjuade framhåller att riktlinjerna utgör en bra vägledning i
ärendehandläggningen. Samtidigt betonas vikten av individuella bedömningar utifrån
den enskildes behov. Enligt intervjuade finns riktlinjerna lätttillgängliga i ett
kvalitetsledningssystem.

I aktuell delegationsordning (fastställd av socialnämnden 2017-02-16 och senast
reviderad 2020-09-29) regleras vilken funktion, exempelvis handläggare,
verksamhetschef eller socialnämnden, som har rätt att fatta vilken typ av beslut.
Nyanställda har full delegation direkt från anställningsdagen.

I granskningen framkommer att det pågår ett arbete för att införa IBIC som arbetssätt2

inom biståndshandläggningen. Det beskrivs finnas ett behov av att röra sig från ett
insatsstyrt perspektiv, till att arbeta mer utifrån den enskildes egna mål och resurser. Två
processledare finns utsedda bland biståndshandläggarna, vilka har i uppdrag att på
halvtid driva implementeringen av IBIC. Implementeringen är vid granskningstillfället
ännu i startfasen, vilket innebär att mallar etc. tas fram och att handläggare börjar att
utbildas i arbetssättet. Även inom verkställigheten ska en person rekryteras som sedan
är tänkt kunna fungera som en förändringsledare i förhållande till verksamheterna.

Vid intervjuer ges i övrigt uttryck för att det digitala verksamhetssystemet till stor del styr
själva handläggningsprocessen, då man inte kommer vidare i handläggningen förrän
respektive steg är avklarade.

Introduktion av nyanställda

Enligt intervjuade finns en introduktionsplan riktad till nyanställda, vilken dock beskrivs
vara i behov av revidering. Vid granskningstillfället pågår ett arbete med att se över hela
rekryteringsprocessen, inklusive vilken kompetensutveckling som ska erbjudas för att
säkerställa att arbetet kan utföras på ett adekvat sätt.

2 Individens behov i centrum, ett arbetssätt som syftar till att ge stöd dels för en gemensam syn på människans
fungerande, dels för att identifiera och dokumentera individens resurser behov, mål och resultat.
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Ärendedragning och ärendegenomgångar

Vid intervjuer beskrivs att ärendedragningar genomförs en gång per vecka. Chef och
samtliga biståndshandläggare deltar vid dessa träffar. Till ärendedragningarna tar
respektive handläggare med sig de ärenden man önskar lyfta, exempelvis för att få stöd
i bedömning. Det beskrivs finnas en ambition om att i högre grad även lyfta goda
exempel, i syfte att se vad som gjort att det fungerat väl i dessa ärenden. Det framhålls
dock vara ett utvecklingsområde.

Varje förmiddag är en så kallad servicetelefon igång som bemannas av
biståndshandläggarna. Syftet med telefonen är främst att ta emot ansökningar från
enskilda eller deras företrädare, ändring av beslut eller att informera om äldreomsorg
och handläggning. Via denna kanal kan även exempelvis synpunkter/klagomål eller
andra frågor kopplade till äldreomsorgsområdet inkomma. Direkt efter telefontiden för
servicetelefonen träffas handläggarna för att stämma av vad som inkommit och hur
dagens planering ser ut. Under covid-19-pandemin sker träffarna digitalt.

Utöver det som beskrivs ovan förekommer inga systematiska ärendegenomgångar, dvs.
där exempelvis hela ärendestocken eller särskilda ärendetyper gås igenom för att följa
att handläggningen sker på ett rättssäkert sätt eller för dialog om likabedömning. En viss
kartläggning av ärendetyper framhålls dock ha genomförts i samband med den senaste
revideringen av riktlinjerna.

Vid intervjuer beskrivs att samtliga medarbetare har tillgång till en rättsdatabas där det
är möjligt att själv söka efter domar, förändringar i lagtext etc. Vi noterar vid intervjuer att
det råder delade meningar om huruvida det finns vissa biståndshandläggare som har ett
särskilt ansvar för att till sina kollegor sprida sådan information från rättsdatabasen som
anses vara av sådan karaktär att alla handläggare behöver ta del av. Vid intervjuer ges
uttryck för att avsaknaden av en kommunjurist att kunna konsultera vid frågor av juridiskt
mer komplicerad karaktär ses som en brist.

Bedömning
Säkerställer socialnämnden att biståndshandläggningen för äldre sker på ett rättssäkert
sätt?

Ja.

Vi bedömer att socialnämnden, genom exempelvis politiskt antagna riktlinjer för området
samt en delegationsordning som anger delegationsnivå för respektive beslut, skapar
förutsättningar för en rättssäker handläggning.

Vi menar att systematiska ärendegenomgångar samt analys av ärendestocken skulle ge
ökade förutsättningar för en förstärkt internkontroll på området.
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Uppföljning och utveckling av handläggningsprocessen
Revisionsfråga 2: Säkerställer socialnämnden att kontinuerlig uppföljning och utveckling
av handläggningsprocessen sker för att säkerställa en likabedömning och rättssäker
handläggning?

Iakttagelser
Den nuvarande arbetsgruppsindelningen som utgår från geografiska områden beskrivs
ha genomförts bland annat utifrån perspektivet att säkerställa en så jämn
arbetsbelastning som möjligt mellan biståndshandläggarna. Vid intervjuer uppges att
belastningen på det stora hela upplevs som jämn och att omfördelning görs om och när
det anses behövas.

Likabedömning

Vi noterar vid genomförda intervjuer att det finns varierande uppfattningar om huruvida
bedömningen sker på ett likartat sätt mellan biståndshandläggarna, liksom huruvida
man tolkar de olika insatsernas innehåll på samma sätt. I syfte att öka förutsättningarna
för likabedömning i ärenden diskuterar man bland annat i samband med
ärendedragningar (som redogjorts för i föregående kapitel) med kollegor kring
ärendehantering. Intervjuade framhåller att den senaste revideringen av riktlinjerna
bland annat syftade till att minska risken för olika tolkningar av riktlinjernas innehåll och
att delar av innehållet förtydligats mot bakgrund av detta.

Verksamheten genomför i dagsläget inga systematiska stickprov för att kontrollera
likabedömningen av ärenden, men det beskrivs finnas en plan för detta framåt.

Vi har inom ramen för granskningen från systemansvarig tagit del av ärendestatistik för
respektive period september-december 2020 samt januari-april 2021. Antalet
handläggare samt aktuell sysselsättningsgrad har för respektive tidsperiod också stämts
av med ansvarig chef. Väl medvetna om att det inte går att dra någon absolut slutsats
av statistiken så ger den ändå en översiktlig bild av skillnader i beslut och en grund för
vidare diskussion i organisationen. I denna har vi jämfört antalet beslut för vissa
insatstyper i syfte att ge en bild av likabedömning. Eftersom alla handläggare inte
arbetat heltid under perioderna har för jämförbarheten all statistik gjorts om till antal
beslut/insatser per heltidstjänst. Siffrorna under staplarna i kommande diagram visar
respektive handläggare. Statistiken för perioderna september-december 2020 resp
jan-april 2021 ger bilden av en differens i arbetsbelastningen, räknat i beslut under
perioden. Skillnaden från den med flest till den med minst antal beslut är nästan 50 %.
Att notera är att varje person som söker bistånd kan omfattas av ett flertal beslut.

När det gäller beslut om olika insatser ser vi även där en viss differens. Vi har här valt
att peka på de insatser inom hemtjänsten som är de mest frekventa, dusch,
serviceinsatser och personlig hygien. För perioden september-december 2020 visar det
på följande, omräknat till beslut per heltid:

10



 Revisionsrapport Styrning och ledning av biståndsbedömning i Lindesbergs kommun 2021 - KS 2021/221-1 Revisionsrapport Styrning och ledning av biståndsbedömning i Lindesbergs kommun 2021 : Revisionsrapport Styrning och ledning av biståndsbedömning Lindesberg 2021

Även för perioden jan-april 2021 kan noteras en skillnad i antalet beslut inom de valda
insatserna, omräknat till beslut per heltid. Numreringen på handläggarna motsvarar inte
den i tidigare tabeller.

Som vi pekat på ovan så grundar sig ett myndighetsbeslut på en individuell prövning
med utgångspunkt från en ansökan om insats. De beslut som fattats ovan har prövats
och beslutats på en rättslig grund.
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Bedömning
Säkerställer socialnämnden att kontinuerlig uppföljning och utveckling av
handläggningsprocessen sker för att säkerställa en likabedömning och rättssäker
handläggning?

Delvis.

Vi noterar vissa etablerade arbetssätt som kan öka sannolikheten för rättssäkerhet och
likabedömning, som exempelvis ärendedragningar som utgör ett forum där ärenden kan
diskuteras. Det är dock upp till respektive biståndshandläggare att avgöra vilka ärenden
som lyfts i dessa sammanhang.

Det sker inga systematiska genomgångar/kontroller av samtliga ärenden utifrån syftet
att säkerställa rättssäkerhet och likvärdighet. Det sker heller ingen uppföljning avseende
de beslut som respektive biståndshandläggare fattar och huruvida det förekommer
betydande skillnader mellan handläggarna. Den statistik som vi tagit del av visar att det
finns grund för fortsatt dialog kring likabedömning.

Uppföljning och utvärdering i förhållande till fattade beslut
Revisionsfråga 3: Säkerställer socialnämnden att en strukturerad uppföljning och
utvärdering sker i förhållande till fattade beslut?

Iakttagelser
Individnivå

I befintliga riktlinjer för biståndsbedömning framgår att biståndshandläggaren ska följa
upp beviljade insatser enligt SoL kontinuerligt, och minst en gång per år bedöma om en
insats ska fortsätta, ändras eller upphöra. Underlaget dokumenteras i
verksamhetssystemet. Omprövning ska ske tidigare om behovet av insatser har
förändrats.

Vid intervjuer beskrivs att det finns inte någon dokumenterad eller uttalad
prioritetsordning, men att man vid tidsbrist i regel prioriterar att följa upp de ärenden där
någon ny information tillkommit, exempelvis att behoven förändrats.

I verksamhetssystemet anges per automatik ett slutdatum även för hemtjänstinsatser.
Intervjuade framhåller att man i textform dock skriver att beslutet gäller tillsvidare (om
inte beslutet är fattat för en begränsad period).

Varje insats har en schablontid, dvs. beräknad tidsåtgång för insatsens utförande. När
ett beslut om bistånd i form av hemtjänst har fattats, skickas en beställning till
utförarsidan som ska verkställa beslutet. Utföraren planerar därefter insatsen utifrån de
beslutade schablontiderna. Vi konstaterar att det vid intervjuer förmedlas olika
uppfattningar om verkställighetens utförda tid i förhållande till fattade beslut, dvs.
huruvida verkställigheten planerar ut all den beviljade tiden. Enligt de intervjuade har det
inte gjorts några uppföljningar eller analyser vad gäller om schablontiderna som helhet
bedöms som relevanta.
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Biståndshandläggarna har inte per automatik tillgång till de genomförandeplaner, som
syftar till att konkretisera hur insatserna ska genomföras, som upprättas av
verkställigheten. Vid intervjuer ges uttryck för att de genomförandeplaner som
handläggarna får del av från verkställigheten varierar både vad gäller omfattning och
innehåll. Avsaknad av tillgång till tillräckliga genomförandeplaner och även möjlighet att i
verksamhetssystemet följa utförd tid beskrivs försvåra vid uppföljning av beslutade
insatser.

Vid intervjuer framkommer att verkställigheten signalerar om förändrade behov hos
enskilda men att det också händer att verkställigheten avslutar insatser innan dess att
biståndshandläggarna formellt avslutat insatsen i verksamhetssystemet.

I verksamhetssystemet kan verkställigheten skicka “flaggningar” till
biståndshandläggarna, exempelvis med information kring ärendet. I granskningen
beskrivs att det finns en brist i systemet som innebär att den flaggningen går till den
biståndshandläggare som fattat beslutet, vilket inte alltid är den handläggare som nu
ansvarar för ärendet. I vår statistikgenomgång konstaterar vi också att det finns ett flertal
handläggare som står som ansvariga även om de avslutat sin anställning sedan flera år.
Vi har under granskningen också noterat att medarbetare som bytt befattning ändå har
kvar en tidigare behörighet i systemet.

Vad gäller de individer som skrivs ut från regionens slutenvård bevakas dessa ärenden
av ett särskilt utskrivningsteam, som är stationerade på sjukhuset. Vem som har
delegation att fatta beslut beskrivs genom åren ha varierat mellan chef,
biståndshandläggare och utskrivningssamordnare. Utskrivningssamordnare kan fatta
tidsbegränsade beslut (max 4 veckor) avseende insatser i hemmet, exempelvis
hemtjänstinsatser och trygghetslarm men även beslut om plats på korttidsboende i tio
dagar, när behovet är omfattande och inte kan tillgodoses i hemmet. Detta regleras i
befintliga riktlinjer för biståndsbedömning. Uppföljning av de beslut som
utskrivningssamordnare fattat sker av ordinarie biståndshandläggare. Vid intervjuer
beskrivs det finnas ett behov av att arbeta för en ökad samsyn mellan
utskrivningsteamet och kommunens övriga biståndshandläggare vad gäller bedömning
och beslutsfattande, bland annat kring vad som anses vara skälig levnadsnivå såsom
det anges i socialtjänstlagen.

Intervjuade biståndshandläggare beskriver att det också ofta genomförs SIP -möten3

kring den enskilde, framförallt i samband med - eller kort tid efter - utskrivning från
slutenvården. Det framhålls vara vanligt att det vid mötet, förutom den enskilde, också
deltar cirka 5-6 professionella representanter från de olika verksamheter som finns
inkopplade kring den enskilde.

3 Samordnad individuell plan som upprättas tillsammans med brukare/patient om insatser från både socialtjänst och
hälso- och sjukvård behöver samordnas.
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Aggregerad nivå

I socialnämndens verksamhetsberättelse för år 2020 kan bland annat utläsas att antalet
beviljade hemtjänsttimmar ökade med 5400 under året, i förhållande till år 2019.
Hemtjänstverksamheten överskred budget med 8,2 mnkr. Fån intervjuer framkommer att
ekonom på förvaltningen löpande plockar ut nyckeltal för att utvecklingen ska kunna
följas. Covid-19-pandemin beskrivs ha påverkat både på det sätt att vissa fått ökade
behov medan andra valt att “pausa” sina insatser. Verksamheten bedömer dock att
antalet timmar kommer fortsätta att öka utifrån att man noterar att flertalet anhöriga inte
längre klarar av att ge den vård och omsorg som krävs för att tillgodose behoven. Trots
ökningen av timmar beskriver intervjuade att man fortfarande befinner sig långt ifrån den
ekonomiska skärningspunkt där särskilt boende är mer kostnadseffektivt.

Vid intervjuer ges uttryck för att det i kommunen finns utmaningar i att kunna verkställa
beslut om parboende, då verkställigheten (enligt representanter från myndighetssidan)
hänvisar till att det saknas sådana platser. Frågor som dessa, när det handlar om en
bristande samsyn mellan myndighet och verkställighet, uppges hanteras i
ledningsgruppen.

Av demografiska skäl kommer sannolikt behovet av insatser att öka framöver. I
granskningen framkommer att det nyligen initierats ett arbete med en
lokalförsörjningsplan, som syftar till att se över hur det ska ut i kommunen vad gäller
exempelvis särskilt boende, korttidsvård etc. Det ges uttryck för en förhoppning om att
införandet av IBIC kan bidra positivt till en helhetssyn kring den enskildes behov och
egna resurser, även om det kan ta tid att få till en kulturförändring hos både myndighet
och verkställighet.

Ej verkställda beslut

Nämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om
beviljat bistånd enligt 4 kap 1 § SoL inte har verkställts tre månader efter beslut.

Vi kan, utifrån en genomgång att protokoll från socialnämndens sammanträden under år
2020 samt första halvåret av 2021 konstatera att nämnden regelbundet erhåller
rapportering avseende ej verkställda beslut.

Bedömning
Säkerställer socialnämnden att en strukturerad uppföljning och utvärdering sker i
förhållande till fattade beslut?

Delvis.

Det finns i befintliga riktlinjer för biståndsbedömning en styrning i frågan om uppföljning
av individärenden, där det anges att uppföljning ska ske kontinuerligt.

Vår bedömning är att socialnämnden behöver säkerställa att kvalitetsmässiga
genomförandeplaner upprättas och tillgängliggörs för biståndshandläggarna, så att
dessa på ett tydligt sätt kan ligga till grund för uppföljning av beslutade insatser.
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Vi noterar att det uppfattas finnas en skillnad mellan handläggargrupper i bedömningen
kring skälig levnadsnivå och vill peka på vikten av att ytterligare säkerställa
gemensamma bedömningsgrunder.

Genomförd granskning visar att det finns varierande uppfattningar om schablontider och
huruvida beslutad tid faktiskt planeras ut av verkställigheten. Vi rekommenderar i detta
avseende socialnämnden att genomföra en analys av huruvida de befintliga
schablontiderna är relevanta.

Vi bedömer att det, ur rättssäkerhetssynpunkt, finns en risk ur när verksamhetssystemet
i vissa fall inte tydliggör vem som är ansvarig handläggare för det aktuella ärendet.
Likaså ser vi risker när handläggare som bytt befattning inom kommunen har kvar
behörigheter i verksamhetssystemet som inte fullt ut stämmer överens med den roll man
har idag.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun
genomfört en granskning avseende styrning och ledning av biståndsbedömning inom
äldreomsorgen. Granskningens syfte är att bedöma om socialnämnden säkerställer en
ändamålsenlig och rättssäker handläggning inom äldreomsorgen.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att socialnämnden inte helt
säkerställer att en ändamålsenlig och rättssäker handläggning (myndighetsutövning)
sker inom äldreomsorgen.

Rekommendationer
Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderar vi socialnämnden:

● Att överväga systematiska genomgångar av samtliga aktuella ärenden, då detta
skulle ge ökade förutsättningar för en förstärkt internkontroll vad gäller
handläggningens rättssäkerhet och likabedömning.

● Att säkerställa att verksamhetens medarbetare har rätt behörighet utifrån roll.

● Att genomföra en analys av huruvida de befintliga schablontiderna är relevanta.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

1. Säkerställer
socialnämnden att
biståndshandläggningen
för äldre sker på ett
rättssäkert sätt?

Ja
Genom exempelvis politiskt
antagna riktlinjer för området samt
en delegationsordning som anger
delegationsnivå för respektive
beslut, skapar nämnden
förutsättningar för en rättssäker
handläggning.
Vi menar att systematiska
ärendegenomgångar samt analys
av ärendestocken skulle ge ökade
förutsättningar för en förstärkt
internkontroll på området.

2. Säkerställer
socialnämnden att
kontinuerlig uppföljning
och utveckling av
handläggningsprocessen
sker för att säkerställa en
likabedömning och
rättssäker handläggning?

Delvis
Vi noterar vissa etablerade
arbetssätt som kan öka
sannolikheten för rättssäkerhet och
likabedömning, som exempelvis
ärendedragningar. Det är dock upp
till respektive biståndshandläggare
att avgöra vilka ärenden som lyfts i
dessa sammanhang.
Det sker inga systematiska
genomgångar/kontroller av
samtliga ärenden utifrån syftet att
säkerställa rättssäkerhet och
likvärdighet. Det sker heller ingen
uppföljning avseende de beslut
som respektive
biståndshandläggare fattar och
huruvida det förekommer
betydande skillnader mellan
handläggarna. Den statistik som vi
tagit del av visar att det finns grund
för fortsatt dialog kring
likabedömning.
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3. Säkerställer
socialnämnden att en
strukturerad uppföljning
och utvärdering sker i
förhållande till fattade
beslut?

Delvis
Det finns i befintliga riktlinjer för
biståndsbedömning en styrning i
frågan om uppföljning av
individärenden, där det anges att
uppföljning ska ske kontinuerligt.
Socialnämnden behöver
säkerställa att kvalitetsmässiga
genomförandeplaner upprättas och
tillgängliggörs för
biståndshandläggarna, så att
dessa på ett tydligt sätt kan ligga
till grund för uppföljning av
beslutade insatser.
Det uppfattas finnas en skillnad
mellan handläggargrupper i
bedömningen kring skälig
levnadsnivå och vi vill peka på
vikten av att ytterligare säkerställa
gemensamma
bedömningsgrunder.

Genomförd granskning visar att det
finns varierande uppfattningar om
schablontider och huruvida
beslutad tid faktiskt planeras ut av
verkställigheten.
Det finns en risk  ur
rättssäkerhetssynpunkt när
verksamhetssystemet i vissa fall
inte tydliggör vem som är ansvarig
handläggare för det aktuella
ärendet. Likaså ser vi risker när
handläggare som bytt befattning
inom kommunen har kvar
behörigheter i
verksamhetssystemet som inte fullt
ut stämmer överens med den roll
man har idag.
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Tobias Bjöörn Lars Näsström
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som
framgår av projektplan beslutad 2021-04-13. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar
del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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