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Kallelse till Kommunstyrelsen 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunstyrelsen, Tisdag den 29 
mars 2022, kl 09:00. Näset 

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

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

Bengt Storbacka Rouzbeh Isa 

Ordförande Sekreterare 

Ledamöter Ersättare 

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

Linda Svahn (S) Joacim Hermansson (S) 

John Omoomian (S) Nafih Mawlod (S) 

Jonas Bernström (S) Elin Axelsson (S) 

Tommy Kragh (S) Sofie Kratz (S) 

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

Mathz Eriksson (C) Magnus Storm (C) 

Ulf Axelsson (V) Fredrik Sundén Vessling (V) 

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

Lillemor Bodman (M) Göran Gustavsson (M) 

Markus Lundin (KD) Conny Ärlerud (M) 

Nils Detlofsson (L) Inger Griberg (MP) 

Fredrik Rosenbecker (SD) Vakant 

Jari Mehtäläinen (SD) Tommy Lönnström (SD) 

Tom Persson (SD) Björn Larsson (-) 
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Föredragningslista 

Nr. Ärende Dnr 

 Val av justerare   

 Beslutsärenden   

1. Kommundirektören informerar  

2. Framtida organisation av verksamheter inom 
Samhällsbyggnad Bergslagen 

KS 2021/54 

3. Årsredovisning 2021 KS 2022/30 

4. Ombudgetering investeringar 2021-2022 KS 2021/126 

5. Uppföljning interkontroll 2021 för samtliga nämnder KS 2021/241 

6. Personalekonomiskt bokslut 2021 KS 2022/59 

7. Motion från Lillemor Bodman (M) och Emil Wellander 
(M) om att öka elevinflytandet och den demokratiska 
processen i grundskola 

och gymnasium 

KS 2021/27 

8. Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta 
Andergard (KD) om att undersöka möjligheten till att 
inleda samarbete med organisationen Ung omsorg 

KS 2020/205 

9. Medborgarförslag om att måla om bänkarna på 
Norrtullstorget i Lindesberg 

KS 2021/201 

10. Dataskyddsombudets årsrapport 2021 KS 2022/37 

11. Gemensam målbild nära vård Örebro län KS 2022/39 
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12. Återkoppling Demokratidag för ungdomar 2021 
inklusive fortsatt arbete 

KS 2021/259 

13. Val av ombud till stämma med Tursam ekonomiska 
förening 

KS 2022/62 

14. Avsägelse från Anna Lindberg som förordnande som 
borgerlig begravningsförrättare 

KS 2019/10 

15. Redovisning av ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen kvartal 3 år 2021 

KS 2022/65 

16. Bidrag för föreningar som är organiserade över hela 
landet 

KS 2021/321 

17. Uppsägning av avtal Frunzenskijdistriktet i Sankt 
Petersburg - vänort i Ryssland 

KS 2022/75 

18. Delegationsärenden   

19. Meddelanden   
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    KS 2021/54 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Framtida organisation av verksamheter inom Samhällsbyggnad 

Bergslagen 

Förslag till beslut 

Kommundirektör föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

 Kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen, som idag hanterar 
VA (vatten och avlopp), avfall och återvinning, gata, park och 
idrottsanläggningar, lokal och miljöservice, skog och naturvård upphör 
som egen juridisk person. Ansvaret övergår till respektive kommun. 

 Alla fyra kommunerna (Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors, Nora) 
fortsatt samverkar kring verksamheterna VA (vatten     och avlopp), 
avfall och återvinning, gata och vinterhållning genom att en gemensam 
teknisk nämnd med egen förvaltning bildas. Sätet för den 
gemensamma nämnden föreslås organiseras i Lindesbergs kommun 
med politisk representation från Lindesberg, Nora, Hällefors och 
Ljusnarsberg. 

 Verksamheterna inom lokal och miljöservice, idrottsanläggningar, 
park, natur och skogsvård, vilka idag organiseras inom 
kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen, hanteras inom 
respektive kommun. Samarbeten kan komma att ske genom 
avtalssamverkan mellan kommuner. 

 Förvaltningen inom Samhällsbyggnad Bergslagen, som idag hanterar 
planverksamhet, bygglov och tillsyn för de fyra kommunerna, får ett 
oförändrat uppdrag. Förvaltningen lyder fortsatt under en gemensam 
nämnd som består av politiker från de fyra kommunerna. 

 Namnet och varumärket Samhällsbyggnad Bergslagen upphör 

 Den nya politiska organisationen träder i kraft i samband med nya 
mandatperioden 1 januari 2023. 

 Kommunchefer/kommundirektörer presenterar senast juni 2022 ett 
förslag till finansieringsmodell för de båda nämnderna. 

 Kommunchefer/kommundirektörer (i de fyra kommunerna) får i 
uppdrag att utarbeta och verkställa en genomförandeplan. 
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Ärendebeskrivning 

Sedan 2003 samarbetar kommunerna i Norra Örebro län kring 
samhällsbyggnadsfrågor. Samarbetet har organiserats i ett gemensamt 
kommunalförbund samt en gemensam nämnd. Från 2017 arbetar 
verksamheterna under det gemensamma namnet Samhällsbyggnad 
Bergslagen, SBB. 
 
Förändringar i samhället i allmänhet och kommunernas utveckling i 
synnerhet skapar nya förutsättningar och nya villkor för samarbetet. Alla 
kommunerna är eniga om att sättet vi idag är organiserade på skapat en 
otydlighet gentemot medborgare, näringsliv och i vårt sätt att arbeta internt. 
 
För att på ett effektivare sätt kunna leda kommunerna in i framtiden inleddes 
2019 ett arbete med att se över och skapa en tydligare organisation. Arbetet 
har skett både i kommunernas respektive politiska organ och i gemensamma 
organ som KNÖL-KS, liksom på förvaltningsnivå. 
 
Under 2021 har en förstudie framtagen av KPMG presenterats, en 
remissrunda har genomförts gällande framtida samverkan och en utredning 
av teknisk förvaltning har behandlats. I slutet av 2021fick kommunernas 
kommundirektörer och -chefer i uppdrag att utifrån framtagen politisk 
viljeinriktning konkretisera ett antal beslutsförslag för att driva 
utvecklingsarbetet framåt. Det arbetet har nu lett fram till ett gemensamt 
förslag som skall behandlas i respektive kommun. 
 
Förslaget från kommundirektörer och -chefer kan i korthet beskrivas med att 
verksamheter som idag är organiserade under den gemensamma nämnden 
kvarstår i samma form, medan kommunalförbundet som juridisk person 
föreslås avvecklas.  
 
En del av kommunalförbundets verksamheter flyttas in i respektive kommun 
och en del verksamheter kommer fortsatt bygga på samarbete mellan 
kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Lindesbergs 
kommun föreslås bli huvudman för en ny gemensam nämnd med ansvar för 
verksamheterna Vatten och Avlopp, Renhållning och Gata, samt tillhörande 
projektenhet. Förslaget innebär att Samhällsbyggnad Bergslagen som namn 
och varumärke föreslås upphöra. 
 
Efter politiska beslut fortsätter arbetet i de fyra kommunerna med att, i 
samarbete med de fackliga organisationerna och extern expertis, arbeta fram 
en plan för förändringens genomförande. 

Konsekvenser 

 
Social konsekvensanalys 
Förändringen syftar till att underlätta för medborgare och näringsliv i 
kontakter med respektive kommun. Syftet är också att skapa en tydlighet i 
kommunernas styrning och ledning av verksamheterna. Gemensamt mål är 
att skapa bättre förutsättningar för att driva utveckling i respektive kommun. 
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Att underlätta kontakter med myndigheter är en viktig fråga bland annat då 
det gäller att stärka förtroendet för det offentliga. 
 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommundirektörer/kommunchefer återkommer senast juni 2022 med 
förslag till finansieringsmodell. 
 
Facklig samverkan 
Information och samverkan har skett inför beslut. 

Henrik Arenvang  
Kommundirektör  

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Nora kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
Hällefors kommun 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Bilagor: 

 Förstudie från KPMG 
 Konsekvensanalys från KPMG 
 Finansieringsmodell från KPMG 
 Remissvar från kommunerna i norr länsdelen Lindesberg, Nora, 

Ljusnarsberg, Hällefors 
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Bakgrund  
Samhällsbyggnad Bergslagen 

Hällefors, Nora, Lindesberg & 
Ljusnarsberg gick samman i 

kommunalförbundet 
Bergslagens kommunalteknik

(BKT) 

Ansvar för kommunernas miljö-
och byggfrågor flyttades till en 

gemensam nämnd, Bergslagens 
miljö- och byggnämnd (BMB)

2003 20152004 2017

BKT & BMB byter namn till, 
Samhällsbyggnad Bergslagen 

(SBB). Servicecentret i Pershyttan 
blir gemensamt för hela SBB

Servicecenter för 
BKT öppnas i 

Pershyttan 

2019

KNÖL-KS uppdrag till 
kommuncheferna att utreda 
och skapa en gemensam 

målbild för SBB 2025 

20
13

20
18

Teckal-undantaget Avtalssamverkan

2003 gick Hällefors, Nora, Lindesberg & Ljusnarsberg samman och bildade kommunalförbundet Bergslagens 
kommunalteknik. Året därpå valde kommunerna att lyfta över ansvaret för miljö- och byggfrågor till en ny 
gemensam nämnd, Bergslagens miljö, och byggnämnd. 2017 beslutade medlemskommunerna att byta namn på 
kommunalförbundet och den gemensamma nämnden till Samhällsbyggnad Bergslagen.

I maj 2019 samlades representanter från medlemskommunerna för en gemensam diskussion om 
Samhällsbyggnad Bergslagen. Syftet med sammanträdet var att, utifrån en gemensam dialog kring förbundets 
historik och nuläge, skapa en gemensam målbild för år 2025.

Under perioden från 2003 och fram till idag har mycket hänt i omvärlden. Faktorer som påverkat både 
medlemskommunerna men också samarbetet dem emellan. Nya möjligheter till samverkan mellan kommuner har 
öppnats upp i lagstiftningen och frågan kring hur mindre kommuner ska kunna bära och leverera välfärd på samma 
nivå framöver har aktualiserats i hela landet. Allt fler kommuner väljer nu att samverka i olika frågor och i olika 
associationsformer vilket också gör att jämförelsebara och goda exempel finns att ta del av på ett annat sätt än 
som var möjligt år 2003.
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Uppdrag & syfte 

Samhällsbyggnad Bergslagen 

Kommundirektörerna har efter att de fick uppdraget från KNÖL-KS anlitat KMPG för att genomföra uppdraget som en förstudie 
i projektform. 

Målen med förstudien är att ta fram underlag och alternativ för ett eventuellt utvecklingsprojekt för ägarstyrning av 
Samhällsbyggnad Bergslagen. Ägarstyrningen på både kort sikt och på lång sikt utifrån den omvärld som vi förväntas anta 
finnas från 2025 och framåt utifrån de fyra perspektiven perspektiven;
1. Medborgarperspektiv på verksamheten, måluppfyllelse och verksamhetsuppföljning.
2. Ekonomiperspektiven, budget och boksluts utifrån en helhetsbild
3. Hur kan Samhällsbyggnad Bergslagen stödja kommunerna i Agenda 2030 arbetet
4. För Samhällsbyggnads förbundet gemensamma bild på de båda rollerna Utförare eller Huvudman 

Syftet är att skapa en gemensam målbild för samhällsbyggnad år 2025 genom samsyn över förbundet och förvaltningens 
uppgifter och uppdrag. 

Ekonomi-
perspektivet

Medborgar-
perspektivet 

Samverkan Agenda 2030
Gemensam bild: 

utförare eller 
huvudman 
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Resultat av förstudie
Samverkansperspektivet
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Samverkan  
SWOT-analys 

Framgångsfaktorer Utvecklingsområden

Ex
is

te
ra

nd
e 

M
öj

lig
a 

Styrkor

Möjligheter

Svagheter

Hot

1. Bättre förutsättningar 

2. Kompetens (inkl. 
spetskompetens) 

3. Kompetensförsörjning 

4. Rekrytering

5. Nätverk  

6. Kostnadseffektivt 

7. Bättre utrusning 

8. Högre kvalitet 

9. Flexibel leverans  

1. Starkare tillsammans

2. Stärka norra länsdelen

3. Dela erfarenheter och lära av varandra

4. Ökad kompetens  

5. Stordriftsfördelar 

6. Mer för pengarna 

1. Bristande kommunikation 
och information  

2. Geografiskt avstånd 

3. Bristande system för 
uppföljning 

4. Avsaknad av transparens 

5. Olika förväntningar 

6. Otydliga roller och ansvar 

7. Vad används pengarna 
till? 

8. Odefinierat uppdrag 

9. Varierande kvalitet på 
leveranserna 

10. Konstant förändring 

11. Brist på ägarstyrning 

1. Minskade budgetramar

2. Förbundsordningen 

3. Misstro

4. Olika utveckling

5. Kommuner som vill bryta 
sig loss 

6. Uppdraget blir för stort 

7. Kommunerna blir en 
motpart

8. Ökande kostnader för 
kommunerna 

Följande SWOT-analys baseras på workshops med politiker och tjänstemän i ägarkommunerna.  Nedan 
presenteras en sammanställning av samtliga kommuners analyser sammanfattat i punktform utifrån resultatet. 
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SWOT: Samverkans styrkor 
Styrkor Beskrivning 
1. Bättre förutsättningar Samverkan via Samhällsbyggnad Bergslagen har skapat bättre förutsättningar för kommunerna att 

klara det kommunala uppdraget. Det medför även att kommunerna blir mindre sårbara än om de 
skulle stå ensamma med ansvar för verksamheterna. 

2. Kompetens (inkl. spetskompetens) Det blir en bättre kvalitet på tjänsterna och det finns god möjlighet att effektivt ta tillvara på 
kompetens inom olika verksamhetsområden. Det ger även verksamheten möjlighet att förvärva 
spetskompetens som samtliga ägarkommuner kan tillgå. 

3. Kompetensförsörjning Mer hållbart och långsiktigt då verksamheten är större och har bättre förutsättningar för att attrahera 
och behålla kompetens. 

4. Rekrytering Rekrytering av specialistfunktioner underlättas vid samverkan då tjänsten blir mer omfattande och 
attraktiv bland tjänstepersoner.  

5. Nätverk Samverkan är en naturlig plattform för nätverkande mellan de olika ägarkommunerna.

6. Kostnadseffektivt Kostnaderna blir mindre för kommunerna när de har möjlighet att dela på utgifterna för tjänster med 
mera tillsammans med de andra ägarkommunerna. 

7. Bättre utrustning Via samverkan har kommunerna tillgång till utrustning av högre kvalitet än vad de hade haft 
ekonomi till ensamma. 

8. Högre kvalitet Det delade ansvaret för kostnaderna bidrar till att leveranserna kan genomföras med god kvalitet.

9. Flexibel leverans Leveransen kan anpassas utifrån toppar och dalar. 
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SWOT: Samverkans svagheter 
Svagheter Beskrivning 
1. Bristande kommunikation och 
information

Ägarkommunerna upplever att de inte får tillräcklig kommunikation om vad som Samhällsbyggnad 
Bergslagen planerar för verksamheterna. Kommunerna upplever även att den information som 
förmedlas inte är tillfredsställande. 

2. Geografiskt avstånd Samhällsbyggnad Bergslagen rör sig över ett stort geografiskt område. Detta medför att ställtiderna 
blir långa och att det är svårt för förbundet och förvaltningen att ha god uppsikt över och förståelse 
för de behov som uppstår i ägarkommunerna. 

3. Bristande system för uppföljning Det är svårt för ägarkommunerna att följa upp de tjänster och uppdrag som utförs för den egna 
kommunen men som levereras inom ramen för samverkansorganen.

4. Avsaknad av transparens En tydlighet i vad som sker och planeras att genomföras samt bakgrund förmedlas inte tydligt. Det 
finns ingen tydlig transparens i verksamheten under t ex projektgenomförande. 

5. Olika förväntningar Ägarkommunerna har olika förväntningar på vad samverkan ska innebära och vad de ska få ut av 
den i relation till de ekonomiska medel som de sätter in. 

6. Otydliga roller och ansvar Vem gör vad och vem har ansvaret? Ägarkommunerna upplever att det inte tydligt framgår vem de 
ska vända sig till i olika avseenden. 

7. Vad används pengarna till? Det finns en osäkerhet kring vad pengarna används till, vilka insatser det är som prioriteras och 
varför leveranser sker på olika sätt i ägarkommunerna. Detta är kan även kopplas till en upplevd 
varierande kvalitet på leveranserna. 

8. Odefinierat uppdrag Odefinierat uppdrag leder till olika förväntningar vilket på sikt även är kan skada förtroendet för 
samverkan då ägarkommunerna inte upplever att de får vad de förväntat sig. 

9. Varierande kvalitet på leveranserna ? 

10. Konstant förändring Uppdraget har sedan dess att Samhällsbyggnad Bergslagen startades förändrats fler gånger och 
växt till något helt annat än vad det var tänkt från början.

11. Bristande ägarstyrning Ägarkommunerna har i dagsläget en svag styrning över samverkansorganen. Det saknas tydliga 
ramar för uppdraget. 
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SWOT: Möjligheter med samverkan 
Möjligheter  Beskrivning 
1. Starkare tillsammans Var för sig upplever kommunerna det svårt att klara av alla uppdrag. Tillsammans får de bättre 

förutsättningar och blir en starkare aktör i samhället. 

2. Stärka norra länsdelen Samarbete och samverkan mellan kommunerna i Örebro läns norra länsdel är viktigt för att 
stärka länsdelen. KNÖL blir en mer slagkraftig aktör gentemot större kommuner i länet. 

3. Dela erfarenheter och lära av varandra Genom att samverka tar kommunerna del av varandras erfarenheter. Det skapar ett naturligt 
lärande. 

4. Ökad kompetens Gemensamt nyttjande av kompetens som finns inom verksamheterna. 

5. Stordriftsfördelar En större verksamhet leder till stordriftsfördelar så som lägre priser och en bättre ekonomisk 
effektivitet 

6. Mer för pengarna Genom att gemensamt dela på kostnaderna för tjänsterna får kommunen ut mer för pengarna än 
om de hade behövt stå för hela kostnaden själva.
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SWOT: Hot mot samverkan 
Hot   Beskrivning 
1. Minskade budgetramar Svårt för Samhällsbyggnad Bergslagen om ägarkommunerna drar ner och minskar budgetramarna. 

2. Förbundsordningen Förbundsordningen behöver förändras för att tydliggöra styrningen från medlemskommunerna

3. Misstro Risk finns för att otydlighet och bristande kommunikation leder till att det växer fram en misstro 
gentemot Samhällsbyggnad Bergslagen samt även mellan ägarkommunerna. 

4. Olika utveckling Utvecklingen har skapat kommuner som har andra förutsättningar och behov än vad de hade 2003. 

5. Kommuner som vill bryta sig loss  Bryter sig kommuner loss ändras förutsättningarna för en vidare samverkan mellan de som vill 
fortsätta. 

6. Uppdraget blir för stort Ansvarsområdet och verksamheterna som Samhällsbyggnad Bergslagen bedriver har ökat. Risken 
finns att uppdraget har vuxit för snabbt och blivit för stort vilket medför att det blir svårt att 
genomföra. 

7. Kommunerna blir en motpart Istället för att samarbeta med Samhällsbyggnad Bergslagen finns det en risk att kommunen blir en 
motpart.

8. Ökade kostnader för 
kommunerna 

Ju mer uppdraget växer desto högre blir kostnaderna för kommunerna. 
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Resultat av förstudie
Medborgarperspektivet
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Medborgarperspektivet   
SWOT-analys 

Framgångsfaktorer Utvecklingsområden 

Ex
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Styrkor 

Möjligheter  

Svagheter   

Hot  

1. Kvalificerade leveranser

2. Kunnat hålla nere taxorna

3. Bättre bibehållen kvalitet  

4. Flexibelt utförande 

5. Kompetens 

6. Uppdragen blir genomförda 

1. E-tjänster 

2. Rådgivning

3. Mer för pengarna

4. Se resultat av samarbete  

1. Avståndet 

2. Otydligt vad skattemedel går till

3. Svåra kontaktvägar 

4. Brist på information

5. Ingen delaktighet

1. Demokratiskt underskott

2. Ärenden faller mellan 
stolarna

3. Medborgaransvaret

4. Splittring mellan 
kommunen och 
Samhällsbyggnad 
Bergslagen

5. Avståndet till 
medborgaren 

Följande SWOT-analys baseras på workshops med politiker och tjänstemän i ägarkommunerna.  Nedan 
presenteras en sammanställning av samtliga kommuners analyser sammanfattat i punktform utifrån resultatet. 
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SWOT: Styrkor med samverkan utifrån ett medborgarperspektiv  
Styrkor Beskrivning 
1. Kvalificerade leveranser Leveranserna kan genomförs med god kompetens. 

2. Kunnat hålla nere taxorna Genom att gemensamt dela på kostnader och hitta stordriftsfördelar har ägarkommunerna kunnat 
hålla nere taxorna i jämförelse med vad det skulle kosta att utföra tjänsterna på egen hand. 

3. Bättre bibehållen kvalitet Mindre sårbart med en större organisation, det blir enklare att hålla en hög kvalitet. 

4. Flexibelt utförande Anpassningsbart utförande utifrån behov över tid. Insatserna i olika kommuner är olika över tid. 
Genom den gemensamma organisationen kan dessa fluktuationer i behov pareras och hanteras.

5. Kompetens Samverkan medför att kompetens kan tas tillvara på ett effektivt sätt. Samverkan ger även tillgång 
till specialkompetens inom olika verksamhetsområden. 

6. Uppdragen blir genomförda Kommunerna hade på egen hand haft svårt att få alla uppdragen genomförda med rimliga medel. 
Genom att dela på kostnaderna och kunna anpassa utförandet efter behov kan uppdragen 
genomföras tillfredsställande. 
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SWOT: Svagheter med samverkan utifrån ett medborgarperspektiv  
Svagheter  Beskrivning 
1. Avståndet Det saknas en fysisk närvaro i ägarkommunerna, svårt för Samhällsbyggnad Bergslagen att få en 

uppfattning om behov utan att vara på plats. Bristen på fysisk närvaro leder till att 
kommunmedborgaren inte har någon direkt kontakt med Samhällsbyggnad Bergslagen. 

2. Otydligt vad skattemedel går till Utifrån ett medborgarperspektiv är det svårt att veta vad skattepengarna går till, går pengarna till 
tjänster utförda i andra kommuner istället för i sin egen kommun?  

3. Svåra kontaktvägar Medborgare har upplevt det svårt att komma i kontakt med rätt personer/tjänster. Information om 
vem man ska vända sig till är otydlig vilket leder till att medborgaren känner en frustration.

4. Bristande information Den information som förmedlas till medborgaren upplevs bristfällig, medborgaren får därmed inte 
tillräcklig information om Samhällsbyggnads Bergslagens verksamhet. 

5. Ingen delaktighet Avståndet tillsammans med fysisk frånvara och en bristande information leder till att medborgaren 
inte känner någon delaktighet. De har ingen uppfattning på vad som sker eller planeras genomföras. 
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SWOT: Möjligheter med samverkan utifrån ett medborgarperspektiv  

Möjligheter Beskrivning 
1. E-tjänster Möjlighet att utveckla e-tjänster för enklare hantering då man kan satsa på detta tillsammans.

2. Rådgivning Ger möjlighet till kvalificerad rådgivning inom olika områden.

3. Mer för pengarna Det är kostnadseffektivt att samverka inom områden vilket innebär att medborgaren kan få mer för 
sina pengar.

4. Se resultatet av samarbete Belysa resultatet av samarbete och visa hur det är till fördel för medborgarna. 
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SWOT: Hot med samverkan utifrån ett medborgarperspektiv  
Hot  Beskrivning 

1. Demokratiskt underskott Medborgarna i ägarkommunerna hamnar långt från verksamheterna i Samhällsbyggnad Bergslagen 
och upplevs därmed ha en liten möjlighet att utöva sin demokratiska rätt. 

2. Ärenden faller mellan stolarna Finns en risk för att ärenden faller mellan stolarna när informationsvägar är otydliga och 
medborgarna inte vet var de ska vända sig för att komma till rätt person. 

3. Medborgaransvaret Vem har medborgaransvaret? Tar Samhällsbyggnad Bergslagen över ansvaret i de verksamheter 
som de ansvarar för eller är det fortfarande kommunen som har kvar ansvaret?  Otydligt idag.

4. Splittring mellan kommunen och 
Samhällsbyggnad bergslagen 

Det finns risk för en upplevd splittring mellan kommunen och Samhällsbyggnads Bergslagen, istället 
för att arbete tillsammans med ett gemensamt syfte finns det risk för att det blir en känsla av vi och 
dem. 

5. Avståndet till medborgaren Avståndet mellan medborgaren och Samhällsbyggnad Bergslagen blir stort. Kommunen blir en 
mellanhand även i de områden som de har gett ifrån sig ansvaret för. 
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Resultat av förstudie
Ekonomiperspektivet



§40/22 Framtida organisation av verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen - KS 2021/54-41 Framtida organisation av verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen : 1. Förstudie 2019-11-06

17© 2019 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

Ekonomiperspektivet   

SBB

Kommunalförbund har samma status som en kommun och verkar för 
hela sitt område. Förbundet är skyldiga att redovisa helheten till 
medlemmarna som i sin tur ska ta med förbundets ekonomi utifrån 
sin ägarandel i sin redovisning. Kommunalförbund och gemensam 
nämnd är som associationsformer inte avsedda att hantera en 
verksamhet och redovisning utifrån händelser och verksamhetens 
innehåll under ett enskilt år för respektive kommun. 
Samverkansorganisationernas konstruktion är istället till för att 
hantera hela det geografiska området kollektivt oaktat inom vilken 
enskild kommuns gränser som händelsen uppstår. Detta kan 
jämföras med räddningstjänstförbund där medlemmarna bär ett 
kollektivt ansvar för kostnaderna oaktat var i förbundets geografiska 
område som bränder och olyckor sker. 

Medlemmar i kommunalförbund har idag inte samordnat sina 
budgetprocesser med förbundet och varandra för att underlätta 
samverkan med en organisation som har fyra fullmäktige. Detta gör 
att styrningen och uppföljningen av ekonomin upplevs onödigt 
problematisk och svår att hantera. De fyra medlemmarnas olika 
styrsignaler kommer in på olika sätt till förbundet som får svårt att 
synkronisera och motta styrningen och verkställa uppdragen på ett 
effektivt sätt.

Behovet av och förväntan på 
redovisning av kostnader är för 

vissa verksamheter inte 
kollektiv idag. Dessa 

verksamheter behöver därför 
hanteras på annat sätt
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Ekonomiperspektivet   

Medlemskommunerna ger uttryck för ett behov av en uppdelad 
ekonomisk redovisning som speglar faktisk verksamhet i respektive 
kommun löpande.  Detta kommer till uttryck dels i genomförd 
förstudie men syns också i det dagliga arbetet med styrning och 
uppföljning.

Medlemskommunernas förväntningar på en uppdelning på faktiskt 
utfört arbete i respektive kommun och samverkans organisatoriska 
konstruktion skapar ett gap mellan de möjligheter nuvarande 
styrning och associationsform ger och det behov 
medlemskommunerna ger uttryck för.

Skillnaden mellan hur saker är och hur medlemmarna uppfattar att 
de borde vara är olika för olika verksamheter. Skillnaderna är som 
störst för verksamheterna lokalvård, park och idrott. För dessa 
verksamheter krävs ett system där kommunerna själva förfogar över 
omfattning, kvalitetsnivå och variationer över tid vilket nuvarande 
samverkansform inte ger utrymme för. 

Behovet av fördelning av 
kostnader och styrningen i 

vardagen för verksamheterna 
lokalvård, park och idrott 
indikerar tydligt att dessa 

verksamheter inte bör vara 
föremål för samverkan inom 

den form som finns idag.
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Vad är Agenda 2030? 
Agenda 2030 verkar för ett hållbart 
samhälle inom de tre dimensionerna av 
hållbar utveckling: 
1. ekonomiska 
2. sociala 
3. miljömässiga 
Agenda 2030 består av 17 globala mål 
och 169 delmål som syftar till att utrota 
fattigdom och hunger, förverkliga de 
mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 
jämställdhet och egenmakt för kvinnor 
och flickor samt säkerställa ett varaktigt 
skydd för planeten och dess.  
Regeringen har som ambition att vara 
ledande i det lokala och globala  
hållbarhetsarbetet. Sveriges kommuner 
har tillsammans med regioner, statliga 
myndigheter och övriga samhällsaktörer 
en viktig roll i arbetet för att nå målen.
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Agenda 2030

Offentlig upphandling
Offentlig upphandling lyfts i samband med Agenda 2030 
som ett kraftfullt verktyg. Hållbara inköp är en central del 

för att arbeta gentemot Agenda 2030 och ett hållbart 
samhälle. 

Funktion Agenda 2030
Flera kommuner har valt att tillsätta en funktion/tjänst som 

har det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågorna 
med syfte att driva det systematiska arbetet. 

Kartläggning
Genom en kartläggning av den egna verksamheten 

skapa en bild av nuläget och hur arbetssätt och 
prioriteringar kan justeras för att bedriva 

verksamheten i enlighet med Agenda 2030. 

Styrning
Revidera och anpassa styrdokument så att Agenda 2030 
och dess 17 mål får en tydlig plats i verksamheten. Har 
verksamheten tydliga mål gentemot Agenda 2030 är det 

lättare att följa upp verksamheten i förhållande till de 
globala målen. 

Statskontoret konstaterar i sin delrapport Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner, att majoriteten av Sveriges kommuner 
använder Agenda 2030 i sitt hållbarhetsarbete. Många av de åtgärder och aktiviteter som genomförts har syftat till att aktörerna själva 
ska förstå agendans innehåll för att sedan koppla den till den egna verksamheten. Ett långsiktigt perspektiv och fokus på styrning 
samt ändring i arbetssätt och prioriteringar är viktigt för att Agenda 2030 ska få genomslagskraft. Det finns många sätt i vilka
samhällsaktörer kan arbeta hållbart och gentemot målen i Agenda 2030. Följande förslag är utifrån Samhällsbyggnad Bergslagens
verksamhetsområde och kompetens.  

Vi kan konstatera att det finns flera perspektiv av frågan Agenda 2030 inom samverkan. I nuläget bedömer vi att KNÖL bör avvakta med denna fråga tills 
nuvarande verksamheter är stabiliserade och Agenda 2030 frågan mer mogen hos medlemskommunerna
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Kollektivt 

Lokalvård

Gata

Parker

Naturvård

Idrott och fritid  

Fysisk planering 

I workshop med KNÖL-KS arbetade vi gemensamt 
med bilden av de olika verksamheterna utifrån hur de 
uppfattas leverera idag och i vilken form 
medlemmarna vill driva, lämna över vården, köpa eller 
på annat sätt hantera respektive verksamhetsområde.

Högt förtroende för gemensamt utförande: Resultatet 
av arbetet visar tydligt att ledamöterna i KNÖL-KS anser 
att verksamhetsområdena avfall, vatten och avlopp, miljö-
och byggfrågor, kart- och mätverksamhet, energi- och 
klimatfrågor och livsmedelskontroll bör behållas i 
gemensamt utförande med ett kollektiv ansvar för hela 
KNÖL-regionen. 

Lågt förtroende för gemensamt utförande: Arbetet 
visar att det finns ett lågt förtroende för gemensamt och 
kollektivt utförande avseende verksamheterna lokalvård, 
idrott och fritid samt parker. Här framkom istället att dessa 
verksamheter ses som mer hemmahörande i den egna 
kommunen.

Blandat förtroende för gemensamt utförande: Av 
resultatet från undersökningen framgår att det finns 
blandade uppfattningar gällande förtroende för 
gemensamt utförande av verksamheterna naturvård, 
fysisk planering och gata.

Avfall

Vatten och avlopp

Miljö- och byggfrågor

Kart- och mätverksamhet 

Livsmedelskontroll

Energi- och klimatfrågor 

De tre verksamhetsområdena 
Lokalvård, Idrott och Parker 
sticker ut som ej lämpliga att 

lämna över vården till en 
samverkansorganisation med 

kollektivt ansvar för 
medlemmarna

Dessa verksamheter är väl lämpade att ingå i 
samverkansorganisationer med kollektivt 

ansvar för medlemmarna
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Förutsättningar för en vidareutvecklad samverkan

Hur skapar vi en ändamålsenlig samverkan? 
För att uppnå en organisation i enlighet med de önskemål 
som framkommit i intervjuer och workshops behöver vi 
stärka tilliten och skapa samsyn gällande förväntningar. 
För att kunna gör detta behövs en ökad tydlighet. Genom 
en ökad tydlighet gällande uppdraget kan vi sätta tydliga 
ramar och förväntningarna vilket i sin tur leder till att vi 
stärker tilliten. 

Tydlighet
En ökad tydlighet får vi genom att se över formerna för 
samverkan och uppdraget. Uppdraget måste ses över så 
att ägarkommunerna kan komma fram till ett gemensamt 
syfte för samverkan, vilka förväntningar som finns samt 
inom vilka ramar som samverkan ska bedrivas. Vidare är 
det för en ökad tydlighet centralt att genomföra en 
genomlysning av styrdokumenten för de gemensamma 
organisationerna för att se hur den kan uppdateras och 
anpassas för att på ett effektivt och tillfredsställande vis 
skapa tydlighet kring uppdraget. För en ökad tydlighet är 
det även viktigt att rutiner och rollbeskrivningar upprättas 
och kommuniceras med ägarkommunerna för att öka 
kunskap och förståelse samt även bidra till lika 
förväntningar. 

Förväntningar
För att få lika förväntningar krävs det en ökad förståelse för uppdraget 
och syftet med samverkan. Det är väsentligt att den information som 
förmedlas är tydlig och att kommunikation sker regelbundet. Detta får vi 
genom att skapa tydliga rutiner för exempelvis dialog och 
informationsflödet. 

Tillit
Tillit når vi genom att ägarkommunerna accepterar och känner sig trygga 
med organisationen samt att de upplever att resultatet lever upp till deras 
förväntningar. Det får vi genom förändring av rutiner för exempelvis 
uppföljning och rapportering utifrån ägarkommunernas behov och 
önskemål i enlighet med förbundsordningen. Det är därmed även viktigt 
att förbundsordning eller andra direktiv är utformat så att det finns tydliga 
ramar för uppdraget. 
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Bakgrund  
Samhällsbyggnad Bergslagen 

Hällefors, Nora, Lindesberg & 
Ljusnarsberg gick samman i 

kommunalförbundet 
Bergslagens kommunalteknik

(BKT) 

Ansvar för kommunernas miljö-
och byggfrågor flyttades till en 

gemensam nämnd, Bergslagens 
miljö- och byggnämnd (BMB)

2003 20152004 2017

BKT & BMB byter namn till, 
Samhällsbyggnad Bergslagen 

(SBB). Servicecentret i Pershyttan 
blir gemensamt för hela SBB

Servicecenter för 
BKT öppnas i 

Pershyttan 

2019

KNÖL-KS uppdrag till 
kommuncheferna att utreda 
och skapa en gemensam 

målbild för SBB 2025 

20
13

20
18

Teckal-undantaget Avtalssamverkan

2003 gick Hällefors, Nora, Lindesberg & Ljusnarsberg samman och bildade kommunalförbundet Bergslagens 
kommunalteknik. Året därpå valde kommunerna att lyfta över ansvaret för miljö- och byggfrågor till en ny 
gemensam nämnd, Bergslagens miljö, och byggnämnd. 2017 beslutade medlemskommunerna att byta namn på 
kommunalförbundet och den gemensamma nämnden till Samhällsbyggnad Bergslagen.

I maj 2019 samlades representanter från medlemskommunerna för en gemensam diskussion om 
Samhällsbyggnad Bergslagen. Syftet med sammanträdet var att, utifrån en gemensam dialog kring förbundets 
historik och nuläge, skapa en gemensam målbild för år 2025.

Under perioden från 2003 och fram till idag har mycket hänt i omvärlden. Faktorer som påverkat både 
medlemskommunerna men också samarbetet dem emellan. Nya möjligheter till samverkan mellan kommuner har 
öppnats upp i lagstiftningen och frågan kring hur mindre kommuner ska kunna bära och leverera välfärd på samma 
nivå framöver har aktualiserats i hela landet. Allt fler kommuner väljer nu att samverka i olika frågor och i olika 
associationsformer vilket också gör att jämförelsebara och goda exempel finns att ta del av på ett annat sätt än 
som var möjligt år 2003.
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Uppdrag & syfte 

Samhällsbyggnad Bergslagen 

Kommundirektörerna har efter att de fick uppdraget från KNÖL-KS anlitat KMPG för att genomföra uppdraget som en förstudie 
i projektform. 

Målen med förstudien var att ta fram underlag och alternativ för ett eventuellt utvecklingsprojekt för ägarstyrning av 
Samhällsbyggnad Bergslagen. Ägarstyrningen på både kort sikt och på lång sikt utifrån den omvärld som vi förväntas anta 
finnas från 2025 och framåt utifrån de fyra perspektiven perspektiven;
1. Medborgarperspektiv på verksamheten, måluppfyllelse och verksamhetsuppföljning.
2. Ekonomiperspektiven, budget och boksluts utifrån en helhetsbild
3. Hur kan Samhällsbyggnad Bergslagen stödja kommunerna i Agenda 2030 arbetet
4. För Samhällsbyggnads förbundet gemensamma bild på de båda rollerna Utförare eller Huvudman 

Syftet var att skapa en gemensam målbild för samhällsbyggnad år 2025 genom samsyn över förbundet och förvaltningens 
uppgifter och uppdrag. 

Resultatet av förstudien visade att åtgärder krävs för att samhällsbyggnad ska kunna utvecklas och bli det 
medlemskommunerna har behov av nu och i det längre perspektivet mot 2025. Några av verksamheterna som drivs 
gemensamt sticker ut i förstudien. Gemensamt för dessa verksamheter är att det handlar om daglig drift som är 
skattefinansierad. 

Med anledning av resultatet beslutade KSO-gruppen att genomföra en konsekvensanalys på övergripande nivå för att se vilka 
konsekvenser det får för de gemensamma organisationerna i två scenarier:

1. Bevara all verksamhet i gemensam drift
2. Extrahera de verksamheter som sticker ut i förstudien ur de nuvarande gemensamma organisationerna
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Oförändrad verksamhet
Konsekvens Åtgärd

■ Ekonomiprocesserna är inte synkroniserade mellan
medlemmarna vilket skapar svårigheter för
samverkansorganisationen genom t ex oförutsägbarhet
och kortsiktiga planeringsförutsättningar för
verksamheten. Hur behov prioriteras och uttrycks skiljer
mellan ägarna och dessa skillnader behöver pareras i den 
gemensamma organisationen

Ekonomiprocessen ■ Ta fram en gemensam och hållbar ekonomiprocess med 
målet att ge de gemensamma organisationerna bästa
möjliga planeringsförutsättningar för en hållbar och
effektiv verksamhet över tid

■ Ägarstyrningen är otydlig genom otydliga styrdokument
för förbundet vilket inte heller matchas mot de behov och
förväntningar som uttrycks från ägarna på förbundets
leveranser.

■ I förvaltningen är styrdokumenten tydliga men behov och
förväntningar är inte detsamma som styrningen. Ägarna
ger uttryck för olika ambitionsnivåer och förväntningar på
den gemensamma organisationen.

Ägarstyrningen ■ Se över styrdokumenten för förbundet

■ Se över den politiska styrningen av såväl förbund som
nämnd inkl fördelningen av den politiska representationen

■ Synkronisera förväntningar och behov i ägarkommunen
med den styrning som uttrycks i styrdokument, politisk
styrning och övriga beställningar. T ex genom 
beställningsrutin och köp-sälj finansiering av vissa 
verksamheter.

■ Förbundets och förvaltningens uppdrag och ansvar är
otydligt och förväntningarna hos ägarna stämmer inte
överrens med styrningen vilket blir resurskrävande

Otydliga uppdrag och
ansvar

■ Tydliggör uppdrag och ansvar för respektive verksamhet
genom t ex leveransåtaganden eller verksamhetsplaner
(kort och lång sikt) som förankras i en gemensam och
tydlig budgetprocess

■ Upprätta gränsdragningslistor eller processbeskrivningar i 
de fall det är tillämpligt

Risk
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Oförändrad verksamhet
Konsekvens Åtgärd

■ De politiska församlingarnas (direktion och gemensam
nämnd) uppdrag är otydligt vilket leder till beslut som inte
är förankrade i hemkommunen eller brist på handling på
grund av otydligt mandat från hemkommunen.

Politisk styrning ■ Ta fram överenskommelser mellan ägarna kring på vilka
grunder platserna ska fördelas samt vad ledamöterna har 
för uppdrag i den gemensamma organisationen och i
relation till sin hemkommun. Kan med fördel ske genom
en tydlig och gemensam arbetsordning.

■ Avsaknad av tillit till de gemensamma organisationerna
och sinsemellan medlemskommunerna

Avsaknad av tillit ■ En av åtgärderna bör vara att jobba med övriga
ovanstående åtgärder

■ Döm av “BREXIT-frågan” och återskapa förtroendet för
den gemensamma ambitionen att stanna i samarbetet

Risk
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Förändrad verksamhet
Konsekvens

■ OH kostnaderna kommer att gå upp då de inte kan
minskas med motsvarande omfattning som extraherade
verksamheter idag nyttjar på grund av förlorade
stordriftsfördelar när verksamheten tappar bredd

Svårt att finansiera
gemensamma
funktioner

■ Tappar främst synergieffekter när det gäller gemensamma
upphandlingar vilket innebär att priserna riskerar att öka

■ En mindre volym I verksamheten innebär minskade
möjligheter att arbeta med utveckling av förbundet då
utrymmet för detta kommer minska och
handlingsutrymmet blir mindre i en mindre verksamhet

Tappar vissa
synergieffekter

■ En minskad omfattning av OH i förbundet kommer
innebära uppsägning av administrative personal.

■ Vissa specialisttjänster knutna till verksamheterna som
extraheras, men som ingen av ägarna kommer ha råd att
ta med i en verksamhetsövergång, kommer behöva sägas
upp.

Uppsägning av 
personal

Risk

Utöver de konsekvenser som 
uppstår vid extrahering av 
verksamheter, kvarstår 
samtliga risker och behov av 
åtgärder som i befintlig och 
oförändrad verksamhet. 

Notera att inga av identifierade 
väsentliga risker och behov av 
åtgärder försvinner genom en 
verksamhetsförändring.

Associationsformen blir dock 
troligen enklare att hantera vid 
en verksamhetsförändring där 
skattefinansierad drift lyfts ur 
förbundet. Observera att denna 
effekt kan uppnås via andra, 
mindre åtgärder.
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Scenario 1

— Ekonomiprocessen?

— Fördelningstalen? 

— Köp-sälj modell?

 Kvalité?

 Omfattning?

— Associationsformen

kommunalförbund?

— Dokumentens kosekvens?

— Omfattning?

Ekonomi Associationsform

Verksamhet
Styrning och
Ledning

Nuvarande verksamheter kvarstår
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Scenario 1    
SWOT-analys 

Framgångsfaktorer Utvecklingsområden 

Ex
is

te
ra

nd
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M
öj

lig
a 

 

Styrkor

Möjligheter

Svagheter   

Hot  

1. Bredd i organisationen 

2. Gemensamma funktioner

3. Effektiv, flexibel och 
potent organisation

4. Synergier mellan 
verksamheter

5. Levererar hög kvalitet

6. Dela erfarenheter och 
lära sig av varandra

1. Samverkansmöjligheter

2. Locka fler 
specialister/kompetensp
ool

3. Tydligare uppdrag och 
styrning

4. Agera som en kommun

5. Dra nytta av 
digitalisering

6. Funktionsupphandlingar

7. Byte av 
associationsform

1. Svår associationsform 

2. Ägarstyrningen

3. Förbundet har ej 
huvudmannaskapet

4. Omständlig 
ekonomiprocess

5. Resurserna krymper

6. Geografiska och 
verksamhetsmässiga 
avstånd

7. Otydligt uppdrag och 
beslutsväg

1. Ägarnas sammanhållning

2. Uppdelning av 
verksamheter

3. Förbundets förmåga att 
leverera kvalitet till låg 
kostnad

4. Nedskärningar och taxor

5. Rekryteringssvårigheter

6. Minskande invånarantal

7. Ökande krav

Följande SWOT-analys har genomförts genom en workshop med tjänstepersonsledningen i förbundet.  Nedan 
presenteras en sammanställning av workshopen sammanfattat i punktform utifrån resultatet. Resultatet av 
genomförd SWOT ligger till grund för den sammanställda risk- och konsekvensanalysen 
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SWOT: Förbundets styrkor
Styrkor Beskrivning 

1. Bredd i organisationen Genom att samordna kommunernas verksamheter kan förbundet anställa fler specialister med olika 
kompetenser. Förbundet får även bättre resurstillgångar och gemensam kompetensutveckling. 

2. Gemensamma funktioner Genom att göra gemensamma upphandlingar och att dela på maskiner kan förbundet hålla 
kostnaderna låga. 

3. Effektiv, flexibel och potent 
organisation

Organisationen är snabb på att agera vid behov och har för vana att arbeta under svåra 
förutsättningar. Vid exempelvis en kris kan detta vara avgörande. 

4. Synergier mellan verksamheter Genom att förbundet hanterar en bredd av verksamheter går det att hitta synergier mellan de olika 
som annars inte hade funnits. Ett sådant exempel är GPI, Gata – Park – Idrott. 

5. Levererar hög kvalitet Förbundet har förmågan att leverera väldigt hög kvalitet genom den kompetens som finns och 
effektiviteten som uppstår genom att samarbeta över ett stort område. 

6. Dela erfarenheter och lära sig av 
fler exempel 

Genom att samma utförare genomför alla projekt inom ett verksamhetsområde för alla fyra ägare 
samlas mer erfarenheter och lärdomar som kan användas i framtiden. 
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SWOT: Svagheter
Svagheter  Beskrivning 

1. Svår associationsform Associationsformen kommunalförbund är en tämligen svårhanterad styrningsform, i synnerhet om 
det gäller olika områden där både taxa och skatt finansierar verksamheten. Att ägarna vill ha olika 
redovisning av ekonomin gör det inte enklare. 

2. Ägarstyrningen Ägarstyrningen har under de senaste åren varit svag och otydlig samtidigt som det funnits en 
oenighet mellan ägarna om vad förbundets uppgift är och ska vara. 

3. Förbundet har ej 
huvudmannaskapet 

Att varje ägarkommun har huvudmannaskapet för verksamheterna med förbundet har driften gör det 
krångligt vid exempelvis avtalstecknande. 

4. Omständlig ekonomiprocess Ekonomiprocessen är invecklad då regelverken inte är anpassade för kommunalförbund med 
övergripande verksamhet. Att kommunerna har olika egna ekonomiprocesser försvårar ytterligare.

5. Resurserna krymper Under åren har resurserna för verksamheterna blivit mindre, antingen genom direkta neddragningar 
men i synnerhet genom för låga eller uteblivna uppräkningar.

6. Geografiska och 
verksamhetsmässiga avstånd

Inom vissa verksamheter är det svårt att samutnyttja maskiner och personal på grund av avståndet 
geografiskt eller för att verksamheterna är för olika. 

7. Otydligt uppdrag och beslutsvägar Kommunernas beslutsvägar är inte tydliga. Det är oklart vilken instans som beslutar vad och vem i 
respektive kommun som är ansvarig. 
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SWOT: Möjligheter
Möjligheter Beskrivning 

1. Samverkansmöjligheter Genom att öka samverkan kan förbundet bli mer effektiva och få en möjlighet till påverkan. 
Områden som IT, arkiv och ekonomisystem finns goda möjligheter för samverkan. En 
samverkansplattform för allehanda kommunala utmaningar skulle kunna ge goda effekter. 

2. Utöka kompetenserna Genom att vara en stor organisation kan förbundet locka fler specialister och erbjuda kommunerna 
en gemensam kompetenspool som inte hade varit möjligt för de enskilda kommunerna. 

3. Tydligare uppdrag och styrning Om förbundets uppdrag och direktionens roll skulle tydliggöras hade det gjort uppdraget klarare och 
mindre resurser skulle läggas på den typen av styrningsfrågor. 

4. Agera som en kommun I många frågor skulle förbundet kunna agera som en kommun. På flera områden skulle det gå att 
samarbeta, exempelvis att ha ett ekonomikontor. 

5. Dra nytta av digitaliseringen Genom att förbundet och kommunerna arbetar med IT-system kan det också innebära 
effektiviseringar. En möjlighet är distansarbete. 

6. Funktionsupphandlingar Kommunalförbundet kan göra fler funktionsupphandlingar, där ett samlat behov kan ge lägre 
kostnader.

7. Byta av associationsform Möjligheter ses i ett byta av associationsform där mycket resurser idag läggs på administration 
kopplat till att vara ett kommunalförbund. Resurser skulle istället kunna skapa verksamhet. 
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SWOT: Hot
Hot  Beskrivning 

1. Ägarnas sammanhållning Om ägarnas splittring skulle öka innebär det ett tydligt hot för SBB. Det gäller i synnerhet om ägarna 
skulle vilja att förbundet utför olika verksamheter.

2. Uppdelning av verksamheter Att några verksamheter skulle falla bort ses som ett hot. Det skulle innebära större OH-kostnader på 
kvarvarande områden och lägre effektiviteten totalt sett. Vidare om det i del 2. 

3. Förbundets förmåga att leverera 
kvalitet till låg kostnad

Med minskade resurser blir det svårare för förbundet att leverera hög eller samma kvalitet. I 
förhållande till förväntningarna från kommunerna kan detta vara svårt att matcha. 

4. Nedskärningar och taxor Under de senaste åren har det funnits vissa nedskärningar eller uteblivna uppräkningar. Samtidigt 
fortsätter kostnaderna att öka i takt med inflationen och förbundet ser att taxorna inte räcker för att 
finansiera det verksamheten. 

5. Rekryteringssvårigheter Om nedskärningar fortsatt sker finns det en risk att specialister inom förbundet inte ser 
utvecklingsmöjligheterna på arbetsplatsen och väljer att sluta. Detta skulle kunna göra att det blir 
svårare att rekrytera nya specialister.

6. Minskande invånarantal Om invånarantalet sjunker så sjunker också resurserna för att bedriva verksamheten samtidigt som 
omfattningen på samhällsbyggnadsverksamheten inte sjunker för att det är färre invånare.

7. Ökade krav Under många år har tendensen varit att kraven på kvaliteten i verksamheten ökar. Det kommer bli 
svårt att kunna upprätthålla samma nivå på verksamheten med mindre resurser. 
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Scenario 2

— Ekonomiprocessen?

— Fördelningstalen? 

— Köp-sälj modell?

 Kvalité?

 Omfattning?

— Associationsformen

kommunalförbund?

— Dokumentens kosekvens?

— Omfattning?

Ekonomi Associationsform

Verksamhet
Styrning och
Ledning

Vissa verksamheter extraheras ur den gemensamma organisationen
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Scenario 2    
SWOT-analys 
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1. Svår associationsform 

2. Ägarstyrningen

3. Förbundet har ej 
huvudmannaskapet

4. Omständlig 
ekonomiprocess

5. Resurserna krymper

6. Geografiska och 
verksamhetsmässiga 
avstånd

7. Otydligt uppdrag och 
beslutsväg

1. Ägarnas sammanhållning

2. Uppdelning av 
verksamheter

3. Förbundets förmåga att 
leverera kvalitet till låg 
kostnad

4. Nedskärningar och taxor

5. Rekryteringssvårigheter

6. Minskande invånarantal

7. Ökande krav

Följande SWOT-analys har genomförts genom en workshop med tjänstepersonsledningen i förbundet.  Nedan 
presenteras en sammanställning av workshopen sammanfattat i punktform utifrån resultatet. Resultatet av 
genomförd SWOT ligger till grund för den sammanställda risk- och konsekvensanalysen 
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Scenario 2    
SWOT-analys 

Framgångsfaktorer Utvecklingsområden 

Ex
is

te
ra

nd
e 

M
öj

lig
a 

 

Styrkor

Möjligheter

Svagheter   

Hot  

1. Bredd i organisationen 
2. Gemensamma 

funktioner
3. Effektiv, flexibel och 

potent organisation

4. Synergier mellan 
verksamheter

5. Levererar hög kvalitet

6. Dela erfarenheter och 
lära sig av varandra

1. Samverkansmöjligheter

2. Locka fler 
specialister/kompetensp
ool

3. Tydligare uppdrag och 
styrning

4. Agera som en kommun

5. Dra nytta av 
digitalisering

6. Funktionsupphandlingar

7. Byte av 
associationsform

1. Svår associationsform 
2. Ägarstyrningen

3. Förbundet har ej 
huvudmannaskapet

4. Omständlig 
ekonomiprocess

5. Resurserna krymper

6. Geografiska och 
verksamhetsmässiga 
avstånd

7. Otydligt uppdrag och 
beslutsväg

1. Ägarnas 
sammanhållning

2. Uppdelning av 
verksamheter

3. Förbundets förmåga att 
leverera kvalitet till låg 
kostnad

4. Nedskärningar och taxor

5. Rekryteringssvårigheter

6. Minskande invånarantal

7. Ökande krav

Områden som förändras om vissa verksamheter sköts av någon annan. Flyttas till styrka markeras med grön 
och flyttas till från styrka markeras med röd. 
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Scenario 2    
SWOT-analys 

Framgångsfaktorer Utvecklingsområden 

Ex
is

te
ra

nd
e 

M
öj

lig
a 

 

Styrkor

Möjligheter

Svagheter   

Hot  

1. Effektiv, flexibel och 
potent organisation

2. Levererar hög kvalitet

3. Dela erfarenheter och 
lära sig av varandra

4. Associationsformen
5. Servicecenter avlastas
6. Mindre behov av 

lokaler, maskiner och 
kombitjänster

7. Fler områden kan 
läggas på entreprenad

8. Ägarnas 
sammanhållning 

9. Förbundets förmåga att 
leverera kvalitet till låg 
kostnad

1. Samverkansmöjligheter

2. Locka fler 
specialister/kompetensp
ool

3. Tydligare uppdrag och 
styrning

4. Agera som en kommun

5. Dra nytta av 
digitalisering

6. Funktionsupphandlingar

7. Byte av 
associationsform

1. Ägarstyrningen

2. Förbundet har ej 
huvudmannaskapet

3. Omständlig 
ekonomiprocess

4. Resurserna krymper

5. Geografiska och 
verksamhetsmässiga 

avstånd

6. Otydligt uppdrag och 
beslutsväg

7. Bredd i organisationen
8. Gemensamma 

funktioner
9. Synergier mellan 

verksamheter

1. Uppdelning av 
verksamheter

2. Nedskärningar och taxor

3. Rekryteringssvårigheter

4. Minskande invånarantal

5. Ökande krav

6. Uppsägning av personal

7. De egna OH-
kostnaderna ökar

8. Svårare för 
kommunerna att 
utveckla 

Följande SWOT-analys baseras på workshop med ledningen i förbundet.  Nya presenteras med fetstil
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Nya och flyttade områden
Styrkor Beskrivning

4. Associationsformen Om färre verksamheter skulle ligga inom verksamhetsområdet hade det också 
blivit enklare – men inte enkelt – att driva i nuvarande form.

5. Servicecenter avlastas Förbundets servicecenter hade behövt motta färre samtal och skulle då kunna 
arbeta med annat.

6. Mindre behov av lokaler, maskiner och kombitjänster Ett mindre behov av att ha lokaler runt om i kommunerna skulle kunna innebära 
stora besparingar i uteblivna lokalkostnader.

7. Fler områden kan läggas på entreprenad Om vissa verksamheter inte ligger kvar inom förbundet skulle de bli en större 
möjlighet att kunna lägga enskilda delar på entreprenad.

8. Ägarnas sammanhållning Med färre verksamheter inom förbundet skulle också ägarnas olika syn på 
förbundet minska i olikheter. Det är en större sannolikhet att problem inte skulle 
uppstå.

9. Förbundets förmåga att leverera kvalitet till låg kostnad Förbundet skulle få ökade chanser att leverera hög kvalitet till låg kostnad om 
fokuset låg mer inriktat på specifika uppgifter

Svagheter Beskrivning

7. Bredd i organisationen Genom att vissa verksamheter inte skulle vara en del av förbundet skulle det 
också innebära att specialister inom området skulle försvinna. Sannolikt skulle 
kommunerna inte har råd att själva anställa dem.

8. Gemensamma funktioner Vidare skulle också de gemensamma funktionerna bli lidande och 
upphandlingarna skulle bli mindre vilket oftast innebär sämre pris.

9. Synergier mellan verksamheter Om vissa verksamheter lyfts bort skulle inte synergier vara möjliga att hitta med 
dessa längre.

Hot Beskrivning

6. Uppsägning av personal Om vissa verksamheter skulle det också riskera att personal behöver sägas upp.

7. De egna OH-kostnaderna ökar De egna kvarstående OH-kostnaderna skulle inte minska särskilt mycket, vilket 
gör att de skulle bli högre som andel av de totala kostnaderna. 

8. Svårare för kommunerna att utveckla Om kommunerna själva skulle bedriva utvecklingen inom vissa områden skulle 
de inte ha samma möjlighet till att utveckla som en samlad organisation.
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Scenario

— Ekonomiprocessen?

— Fördelningstalen? 

— Köp-sälj modell?

 Kvalité?

 Omfattning?

— Associationsformen

kommunalförbund?

— Dokumentens kosekvens?

— Omfattning?

Ekonomi Associationsform

Verksamhet
Styrning och
Ledning

Nuvarande ansvarsområde kvarstår
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SWOT-analys

Framgångsfaktorer Utvecklingsområden 

Ex
is

te
ra

nd
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M
öj

lig
a 

 

Styrkor

Möjligheter

Svagheter   

Hot  

1. Kostnadseffektivt och 
kostnadsdelning

2. Robusthet, kvalitativt och 
effektivt 

3. Attraktiv arbetsgivare 
med bred kompetens

4. Samverkan mellan 

kommunerna 

5. Goda förutsättningar för 
att utveckla 
verksamheten 

6. Finansiering

1. Representation i 
kommunerna

2. Mer långsiktig budget 
och höjda anslag

3. Regional planering och 
samverkan

4. Digital och hållbar 
utveckling

5. Lagförändringar som 
möjliggör andra 
samverkansformer 

6. Effektivisering 

7. Enheterna täcker för 
varandra

1. Avsaknad av tillit, 
förtroende och vilja

2. Minskat samarbete och 
ekonomiska 
neddragningar

3. Behov av större 
representation i 
kommunerna 

4. Lokalisering och 
neddragning av 
kollektivtrafiken 

5. Nämnden går emot 
förvaltningens förslag

6. Befolkningsutveckling

7. Kvalitetsskillnad

Följande SWOT-analys baseras på workshop med ledningen för förvaltningen.  Nedan presenteras en 
sammanställning av workshopen sammanfattat i punktform utifrån resultatet. 

1. Kommunernas 
förväntningar, 
ambitionsnivåer och 
förhållningssätt

2. Bristande förtroende 

3. Långa beslutsvägar och 
geografiskt avstånd

4. Budgetprocess och 

resurser

5. Otydligt reglemente och 
verksamhetens 
omfattning

6. Låg representation
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SWOT: Styrkor
Styrkor Beskrivning 

1. Kostnadseffektivt och 
kostnadsdelning

Genom att fyra kommuner delar på kostnaderna och verksamheten finns möjligheter för att vara mer 
effektiva än vad de enskilda kommunerna kan vara på egen hand. Inom förvaltningen kan också 
enheters tillfälliga underskott täckas av andras tillfälliga överskott.

2. Robusthet, kvalitativt och effektivt Genom att organisationen är stor minskas sårbarheten, det går att arbeta mer effektivt och då få 
mer resurser över till utveckling till en låg kostnad.

3. Attraktiv arbetsgivare med bred 
kompetens

Samhällsbyggnad Bergslagen är en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning i form av 
många specialister och annan kompetent personal. 

4. Samverkan mellan kommunerna Samverkan mellan kommunerna i strategiska och regionala frågor gynnar kommunerna. Att olika 
verksamheter inom SBB samverkar gör det också mer effektivt. 

5. Goda förutsättningar för att 
utveckla verksamheten

Genom att organisationen är stor och effektiv med breda kompetenser kan också resurser läggas på 
att utveckla verksamheten.

6. Finansiering Att mycket av verksamheten finansieras genom taxor gör att det finns en god förutsägbarhet kring 
intäkterna. Övrig verksamhet blir också billigare för kommunerna då det bara finns ett OH. 
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SWOT: Svagheter
Svagheter  Beskrivning 
1. Kommunernas förväntningar, 
ambitionsnivåer och förhållningssätt

De fyra kommunerna har olika förväntningar och ambitionsnivå på verksamheten vilket gör det 
komplicerat att styra verksamheten. För samma kvalitet blir en kommun nöjd och en missnöjd.
För förvaltningen blir det svårt att leverera olika kvalitet i olika kommuner baserat på ambitionsnivån 
i respektive kommun. 

2. Bristande förtroende Det finns brister i förtroendet både mellan kommunerna och nämnden men även mellan politiker och 
tjänstemän. Det har också blivit vanligt att nämnden beslutar mot förvaltningens förslag i frågor om 
myndighetsutövning. 

3. Långa beslutsvägar och 
geografiska avstånd

Genom att det är långt mellan kommunerna är det svårt att vara närvarande i alla kommuner i liga 
stor utsträckning. För att driva igenom nya beslut tar det lång tid då det måste gå genom flera 
instanser i fyra kommuner. 

4. Budgetprocess och resurser Att kommunerna har sina egna budgetprocesser gör att det är krångligt att hantera detta och ta 
ansvar för ekonomin genom exempelvis höjda taxor. Kommunerna har också en förväntat på 
särredovisning per kommun. Att budgeten enkom sträcker sig över ett år är inte fördelaktigt för 
verksamheten som får svårare att planera verksamheten på sikt.

5. Otydligt reglemente och 
verksamhetens omfattning

Även om reglementet i vissa fall ger stöd till vad som ligger bortom kompetensen finns också 
mycket oklarheter kring vad som är nämndens uppgifter. 

6. Låg representation Representationen från både Samhällsbyggnad Bergslagen i kommunerna och kommunernas i 
nämnden blir en svaghet då den skulle kunna vara betydligt högre. 
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SWOT: Möjligheter
Möjligheter Beskrivning 
1. Representation i kommunerna Det finns möjligheter att utveckla representationen i kommunerna med högre närvaro men också 

genom bättre kommunikation utåt. Något som också skulle underlätta vore om ledamöter från alla 
kommuner kommunstyrelse fanns representerade i nämnden.

2. Mer långsiktig budget och höjda 
anslag

Om budget hade tagits med ett längre perspektiv än ett år i taget hade det blivit enklare att göra en 
långsiktig planering av verksamheten som i sin tur skulle kunna vara med effektiv. Om 
verksamheten fick höjda anslag skulle ambitionen och därmed kvaliteten kunna höjas.

3. Regional planering och 
samverkan

Genom att samverka och planera strategiskt kan SBB bli en stor regional aktör som också kan 
påverka mycket på det regionala planet.

4. Digital och hållbar utveckling Dessa är frågor som skulle kunna utvecklas. Inom digitalisering finns effektiviseringsmöjligheter och 
hållbar utveckling har delvis många fördelar men också ett egensyfte.

5. Lagförändringar som möjliggör 
andra samverkansformer

Andra samverkansformer skulle kunna göra samarbetet tydligare och mer effektivt

6. Effektiviseringar Om SBB kan bli mer effektiva skulle det i förlängningen leda till bättre kvalitet till lägre kostnad. 
Dock finns osäkerhet i samhället som  påverkar ekonomin, då skulle det istället kunna göra att 
kvaliteten och omfattning på verksamhet inte behöver sänkas.

7. Enheterna täcker för varandra Inom förvaltningen kan enheters tillfälliga underskott täckas av andras tillfälliga överskott, även i en 
högre utsträckning av vad som görs idag. 
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SWOT: Hot
Hot  Beskrivning 
1. Avsaknad av tillit, förtroende och 
vilja

Att kommunerna och nämnden inte litar på varandra kan det få kraftiga konsekvenser för den 
verksamhet som bedrivs. Om förtroendet från allmänheten sjunker påverkar det också i högsta grad 
möjligheten att bedriva verksamheten. 

2. Minskat samarbete och 
ekonomiska neddragningar

Om någon eller flera kommuner skulle lämna samarbetet helt eller delvis hade det blivit dyrare för 
de kvarvarande kommunerna med kvaliteten i den kommun som lämnat skulle också antagligen 
sjunka. Ett hot är om resurserna skulle tas bort. Mycket av verksamheten är lagstadgad och kan inte 
avslutas. Det skulle då leda till omfattande underskott. 

3. Behov av större representation i 
kommunerna

Förvaltningen ser behovet av att mer tydligt vara representerade i kommunerna samtidigt som det 
tar mycket tid från annan verksamhet.

4. Lokalisering och neddragning av 
kollektivtrafiken

Om kollektivtrafiken dras ner på riskerar kommunerna att bli mindre attraktiva och möjligheterna till 
samverkan minska. Var förvaltningens arbete utgår ifrån är också en viktigt faktor. 

5. Nämnden går emot förvaltningens 
förslag

Det blir vanligare att nämnden beslutar tvärt emot förvaltningens förslag i frågor om 
myndighetsutövning, detta för att påverka lagstiftaren. 

6. Befolkningsutvecklingen Om befolkningen i de fyra kommunerna minskar så minskar också möjligheterna att bedriva 
kvalitativ verksamhet för nämnd och förvaltning genom minskade resurser.

7. Kvalitetsskillnad Det finns en risk för att kommunerna får olika kvalitet på verksamheten beroende på taxor, avstånd 
och andra faktorer. 
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Bakgrund
Kort om arbetsmaterialet
Detta arbetsmaterial är ett underlag som stöd för medlemmarnas behandling av remissversion av förslag till ny 
förbundsordning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB). Remissen avser inte detta arbetsmaterial utan enbart 
förbundsordningen. Materialet biläggs förbundsordningen för att ge en förståelse för de delar som rör finansieringsmodell 
för den skattefinansierade verksamheten i kommunalförbundet.

Av förslag till ny förbundsordning framgår följande gällande finansiering av kommunalförbundets kostnader:

• Kostnader för en basorganisation (skattefinansierad del) och andra verksamheter i förbundet som kommunerna avser 
finansiera solidariskt finansieras av kommunerna och fördelas med en fördelningsnyckel beräknad med utgångspunkt i 
kommunernas befolkningsantal per den 1 november året innan det aktuella verksamhetsåret. 

• De taxefinansierade verksamheterna vatten och avlopp samt avfall finansieras av taxor. Kommunfullmäktige i respektive 
kommunfullmäktige beslutar om taxor efter förslag från förbundet. Kostnader för övrig verksamhet finansieras genom en 
köp/säljmodell.

Detta arbetsmaterial beskriver förslag till principer för av skattefinansierad del av basorganisation respektive övriga 
skattefinansierade verksamheter.

Införande
Parallellt med remissarbetet avseende förbundsordningen fortskrider arbetet med att utveckla finansieringsmodellen. 
Planen är att under 2021 arbeta vidare med de verksamheter där förslag till finansieringsprincip ännu inte är klart. De 
ekonomiska konsekvenser som nya principer för finansiering medför utreds allteftersom principerna utvecklas. 
Finansieringsmodellen bygger på att ställningstaganden om kvalitet beslutas på politisk nivå i kommunerna och inga 
förändringar som medför ekonomiska konsekvenser för kommunerna genomförs utan att det finns sådana beslut som 
grund.

Tanken är att efter ett eventuellt godkännande av ny förbundsordning i medlemskommunerna införa den nya 
finansieringsmodellen successivt allteftersom principer och praktiska arbetssätt utvecklas.
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Innehållsförteckning 

01 Principer och förutsättningar 

02 Basverksamheten

03 Projektverksamheten

04 Serviceverksamheten

05 Lokalvård

06 Idrott 

07 Park 

08 Gata 

09 Specialister 

Arbetsmaterial
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ArbetsmaterialDenna finansieringsmodell utgår från följande principer:
• Kostnader för en basorganisation (skattefinansierad del) och andra verksamheter i 

förbundet som kommunerna avser finansiera solidariskt finansieras av kommunerna och 
fördelas med en fördelningsnyckel beräknad med utgångspunkt i kommunernas 
befolkningsantal per den 1 november året innan det aktuella verksamhetsåret. 

• De taxefinansierade verksamheterna vatten och avlopp samt avfall finansieras av taxor. 
Kommunfullmäktige i respektive kommunfullmäktige beslutar om taxor efter förslag från 
förbundet. 

• Kostnader för övrig verksamhet finansieras genom en köp/säljmodell.

I detta dokument beskrivs finansiering av kostnader för skattefinansierad del av 
basorganisation och övrig verksamhet.

Den nya finansieringsmodellen baseras på följande styrdokument:
- Förbundsordning
- Fullmäktige- och styrelsebeslut i respektive kommun rörande kvalitetsnivåer och 

omfattning av respektive tjänst
- Servicenivåavtal för de verksamheter som finansieras av genom köp/säljsystemet

Vid införandetidpunkten är ambitionen att den nya finansieringsmodellen ska ge 
kommunalförbundet en ersättning som svarar mot dagens kostnadsnivå, med undantag för 
de områden där något annat särskilt anges. Förändringar i ambitioner, antal objekt etc. kan 
därefter utredas vidare för att påverka kostnader och finansiering kommande år.

I samband med de årliga budgetprocesserna beslutas dels en uppräkning av kommande 
års kostnadsnivå, dels effektiviseringskrav. Uppräkningsfaktorn baseras på relevant index 
eller andra relevanta uppgifter om kostnadsförändringar. Effektiviseringskravet baseras på 
en benchmarking avseende kostnadsnivån jämfört med andra liknande verksamheter, 
uppföljning av kostnader och intäkter eller andra relevanta uppgifter.

Resultat vid årets slut identifieras för respektive verksamhets skattefinansierade del och 
regleras netto gentemot medlemskommunerna året efter verksamhetsåret.

Principer och förutsättningar
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Basverksamheten
Finansiering

Styrning 

Finansiering av 
skattefinansierad 
del via 
fördelnings-
nyckel baserad 
på befolkningstal. 

Solidariskt 
ansvar

Direktionsstyrd 
verksamhet

Effektiviseringskrav 
på direktionen

En kommunal basorganisation består traditionellt av stabsfunktioner såsom HR, 
Ekonomi, Upphandling och Kansli, samt Ledning, Politisk ledning och Revision.

Kostnaderna fördelas på taxe- respektive ej taxefinansierad verksamhet med 50 % på 
vardera delen. Den del av kostnaderna för basorganisationen som avser ej 
taxefinansierad verksamhet fördelas solidariskt mellan kommunerna med stöd av en 
fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln baseras på befolkningsmängd
5
I kommunalförbundet beräknas denna verksamhet med utgångspunkt i nuvarande 
kostnader för:
- Politisk ledning/direktion 
- Revision
- Förbundschef
- Avdelningschefer, ej taxefinansierad verksamhet
- Ekonomifunktion
- HR-funktion
- Kanslifunktion
- Upphandling
- IT (köps av Nora kommun och Hällefors kommun)
- Löneadministration (köps av Nora kommun)
- Lokaler

- Ev. behov tillkommande funktioner för fortsatt utredning, exempelvis
- Kommunikation
- Säkerhetschef

Arbetsmaterial
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Projektverksamheten
Finansiering

Styrning 

Finansiering sker 
via timpris. 
Nedlagd 
tid/tidsregistrering 

Direktionsstyrd 
verksamhet. 

Avrop från 
avdelningar i SBB 
samt medlems-
kommunerna

Projektledningsverksamheten finansieras baserat på nedlagd tid för projektledning 
och kommun samt ett timpris för verksamheten.

Projektledningsinsatser som kan kopplas till ett investeringsprojekt, registreras på 
projekten och ingår i den totala investeringsutgiften. Kostnaden interndebiteras
berörd verksamhet i kommunalförbundet.

Utreds vidare om hantering av förstudier och projektledningsinsatser som inte kan 
kopplas till ett investeringsprojekt.

Kommunernas beställning 
Insatser avropas från fall till fall via en beställningsfunktion. Innehåll, omfattning och 
andra krav på projektledningen avtalas med berörda avdelningar i 
kommunalförbundet i servicenivåavtal. Beskrivning av form för förstudier respektive 
projekt ska framgå.

Utreds vidare om beställningsfunktion internt SBB/medlemskommuner.

Kostnad
Kostnaden beräknas med ett timpris i grunden.
Timpriset beräknas som total direkt hänförlig kostnad för 
projektledningsverksamheten dividerat med antal debiterbara arbetstimmar. 
I kostnadsmassan ingår 
- Personalkostnader inkl verksamhetsnära ledning
- Ev övriga kostnader

Arbetsmaterial
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Serviceverksamheten
Finansiering

Styrning 

Kostnaden för icke 
taxefinansierad 
verksamhet fördelas med 
nyckel för 
befolkningsantal

Direktionsstyrd 
verksamhet

Serviceverksamheten avser verksamhet som levererar service till invånare i 
kommunerna inom de områden som kommunalförbundet ansvarar för. Kostnaderna 
fördelas på taxe- respektive icke taxefinansierad verksamhet. 

Den del av kostnaderna för basorganisationen som avser ej taxefinansierad 
verksamhet fördelas solidariskt mellan kommunerna med stöd av en 
fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln baseras på befolkningsmängd.

Kostnad
75 % av kostnaderna i servicecenter avser enbart taxefinansierad verksamhet. 
Återstående 25 % fördelas med 50 % vardera på taxefinansierad resp. ej 
taxefinansierad verksamhet. Den del som belöper på ej taxefinansierad verksamhet 
fördelas enligt fördelningsnyckel befolkningsantal. 

I kostnadsmassan ingår 
- Personalkostnader inkl. verksamhetsnära ledning
- Övriga kostnader

Arbetsmaterial
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Lokal- och miljöservice
Finansiering

Styrning 

Finansiering sker 
via kommun-
gemensamt timpris

Reglering av kvm 

Beslut om 
städfrekvens

Ev. tilläggsbeställ-
ningar

Policynivå
Utgångspunkt för lokalvårdsverksamheten är beslut i kommunernas fullmäktige om 
kvalitetsnivå och städfrekvens. Dessa beslut baseras på Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.

Verksamhetsnivå
Kommunernas beställning årligen
Antal kvm och objekt samt klassificering av ytor t ex toalett, korridor mm. 
De ytor som kommunen beställer lokalvård för klassas för tidsåtgång per städning. 
Kommunens eget beslut om städfrekvens/kvalitetsnivå ligger till grund för beräkning av 
total tidsåtgång. 

Kostnad
Kostnaden beräknas med ett timpris i grunden som avser samtliga medlemskommuner. 
Timpriset beräknas som total direkt hänförlig kostnad för lokalvårdsverksamheten 
dividerat med antal debiterbara arbetstimmar. 
I kostnadsmassan ingår 
- Personalkostnader inkl städledning
- Materialkostnader, städmaterial, kläder etc.
- Utrustning, kostnader för direktavskrivna maskiner och avskrivningskostnader

Kommunalförbundet beräknar en kostnad per objekt som städas i respektive kommun. 
För utrustning ska finnas en underhållsplan. Kommunen ersätter kommunalförbundet 
per ett år i taget för objektens lokalvård. Det gäller ordinarie löpande verksamhet enligt 
överenskommelse servicessamtal mellan respektive kommun och SBB, dokumenteras i 
servicenivåavtal. Tilläggsbeställningar görs i särskild ordning och faktureras i särskild 
ordning.

Arbetsmaterial
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Lokal- och miljöservice: fortsättning
Finansiering

Styrning 

Förändring i beställning
Tillkommande hela objekt eller avveckling av hela objekt kommuniceras i 
budgetprocessen för att möjliggöra anpassning av produktionen. Detsamma 
gäller förändring av städfrekvens. Förändringar avseende städfrekvens och 
hela objekt som inte finns med i budgetprocessen utan kommer in senare 
påverkar kommunens kostnader nästkommande verksamhetsår. 

Minskning och ökning av delar av objekt/ytor som kommuniceras i 
budgetprocessen inför kommande budgetår påverkar kommunens kostnad 
kommande verksamhetsår. Minskning och ökning av delar av objekt/ytor som 
kommuniceras under löpande år påverkar verksamhet och kostnad så snart 
kommunalförbundet har kunnat ställa om produktionen. 

Finansiering sker 
via kommun-
gemensamt timpris

Reglering av kvm 

Beslut om 
städfrekvens

Ev. 
tilläggsbeställning
ar

.

Arbetsmaterial
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Idrott
Finansiering

Styrning 

Reglering antal 
objekt

Beslut om 
kvalitetsnivå

Ev. 
tilläggsbeställningar

Lämplig 
finansierings-
princip utreds

Policynivå
Utgångspunkt för idrottsverksamheten är beslut i kommunernas styrelse om kvalitetsnivån. 
Dessa beslut baseras i första läget på det som levereras per objekt idag, vilket konkretiseras 
i  underhållsplan och basöverenskommelse för tjänsten Idrott. Eventuella önskemål om 
förändringar utreds vid behov vidare och kan vid behov ligga till grund för revidering av 
fullmäktiges beslut. En förutsättning är att dialog med idrottsföreningar om kvalitetsnivån 
genomförs av berörd kommun.

Verksamhetsnivå
Kommunernas beställning årligen
Befintliga objekt samt kostnadsberäkning av insatser per objekt. 
Kommunens eget beslut om kvalitetsnivå och omfattning ligger till grund för beräkning av 
kostnaden. 

Kostnad
Utreds om finansiering sker via pris per objekt, timpris, kvadratmeterpris eller annat.
Priset beräknas som total direkt hänförlig kostnad för idrottsverksamheten dividerat med 
antal debiterbara arbetstimmar, kvadratmeter eller annan faktor. 
I kostnadsmassan ingår 
- Personalkostnader inkl verksamhetsnära ledning 
- Materialkostnader, kläder etc.
- Utrustning, kostnader för direktavskrivna maskiner och avskrivningskostnader
Kommunalförbundet tar fram en kostnad per objekt som sköts i respektive kommun. En 
underhållsplan ska finnas för utrustningen. Kommunen ersätter kommunalförbundet per ett 
år i taget för objektens skötsel. Det gäller ordinarie löpande verksamhet enligt 
överenskommelse i servicessamtal mellan respektive kommun och SBB, dokumenteras i 
servicenivåavtal. Tilläggsbeställningar görs i särskild ordning och faktureras i särskild 
ordning.

Arbetsmaterial
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Idrott- fortsättning
Finansiering

Styrning 

Förändring i beställning
Tillkommande hela objekt eller avveckling av hela objekt kommuniceras i 
budgetprocessen för att möjliggöra anpassning av produktionen. Detsamma gäller 
förändring av kvalitetsnivå. Förändringar avseende kvalitetsnivå och hela objekt som 
inte finns med i budgetprocessen utan kommer in senare påverkar kommunens 
kostnader nästkommande verksamhetsår. 

Minskning och ökning av insats som rör av delar av objekt som kommuniceras i 
budgetprocessen inför kommande budgetår påverkar kommunens kostnad kommande 
verksamhetsår. Minskning och ökning som kommuniceras under löpande år påverkar 
verksamhet och kostnad så snart kommunalförbundet har kunnat ställa om 
produktionen. 

Lämplig 
finansierings-
princip utreds

Reglering antal 
objekt

Beslut om 
kvalitetsnivå

Ev. 
tilläggsbeställningar

Arbetsmaterial
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Park 
Finansiering

Styrning 

Lämplig 
finansierings-
princip utreds

Grönplan 
naturområden

Underhållsplan 
parker

Skogsbruksplan

Ev
tilläggsbeställningar

Policynivå
Utgångspunkt för parkverksamheten är beslut i kommunernas styrelser om 
underhållsplaner som utgår från en basöverenskommelse för tjänsten Park. Av planen 
framgår vilka ytor som klipps på vilket sätt, vilken utsmyckning och vart som denna ska 
finnas, etc. Detta beslut baseras i första läget på det som levereras per objekt idag för 
respektive kommun. Eventuella önskemål om förändringar utreds vid behov vidare och 
kan vid behov ligga till grund för revidering av styrelsernas beslut.

Verksamhetsnivå
Kommunernas beställning årligen
Befintliga objekt samt kostnadsberäkning av insatser per objekt. 
Kommunens eget beslut om kvalitetsnivå och omfattning ligger till grund för beräkning 
av kostnaden.

Kostnad
Utreds om finansiering sker via pris per objekt, timpris, kvadratmeterpris eller annat.
Priset beräknas som total direkt hänförlig kostnad för parkverksamheten dividerat med 
antal debiterbara arbetstimmar, kvadratmeterpris eller annat. 
I kostnadsmassan ingår 
- Personalkostnader inkl verksamhetsnära ledning *)
- Materialkostnader, kläder etc.
- Utrustning, kostnader för direktavskrivna maskiner och avskrivningskostnader
Kommunalförbundet tar fram en kostnad per objekt som sköts i respektive kommun.  
Kommunen ersätter kommunalförbundet per ett år i taget för objektens skötsel. Det 
gäller ordinarie löpande verksamhet enligt överenskommelse i servicessamtal mellan 
respektive kommun och SBB, dokumenteras i servicenivåavtal. Tilläggsbeställningar 
görs i särskild ordning och faktureras i särskild ordning.

Arbetsmaterial
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Park- fortsättning
Finansiering

Styrning 

Förändring i beställning
Tillkommande hela objekt eller avveckling av hela objekt kommuniceras i 
budgetprocessen för att möjliggöra anpassning av produktionen. Detsamma gäller 
förändring av kvalitetsnivå. Förändringar avseende kvalitetsnivå och hela objekt som 
inte finns med i budgetprocessen utan kommer in senare påverkar kommunens 
kostnader nästkommande verksamhetsår. 

Minskning och ökning av insats som rör av delar av objekt som kommuniceras i 
budgetprocessen inför kommande budgetår påverkar kommunens kostnad 
kommande verksamhetsår. Minskning och ökning som kommuniceras under 
löpande år påverkar verksamhet och kostnad så snart kommunalförbundet har 
kunnat ställa om produktionen.

Lämplig 
finansierings-
princip utreds

Grönplan 
naturområden

Underhållsplan 
parker

Skogsbruksplan

Ev
tilläggsbeställningar

Arbetsmaterial
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Finansiering

Styrning 

Underhållsplaner, 
t ex
- Beläggning
- Belysning 
Ev
tilläggsbeställningar

Policynivå
Utgångspunkt för gatuverksamheten är beslut i kommunernas styrelser om underhållsplaner, 
som utgör en basöverenskommelse för tjänsten Gata. Av planerna framgår vilka objekt och 
ytor som ska skötas och kvalitetsnivån för olika typer av gatuverksamheten, t ex beläggning, 
belysning m.m. Detta beslut baseras i första läget på det som levereras per objekt idag för 
respektive kommun. Eventuella önskemål om förändringar utreds vid behov vidare och kan vid 
behov ligga till grund för revidering av styrelsernas beslut.

Verksamhetsnivå
Kommunernas beställning årligen
Befintliga objekt samt kostnadsberäkning av insatser per objekt. 
Kommunens eget beslut om kvalitetsnivå och omfattning ligger till grund för beräkning av 
kostnaden.

Kostnad
Utreds om finansiering sker via timpris, kvadratmeterpris eller annat. 
Kostnader för material , exempelvis beläggning finansieras separat. 
Priset i övrigt beräknas som total direkt hänförlig kostnad för gatuverksamheten dividerat med 
antal debiterbara arbetstimmar, kvadratmeter eller annat. 
I kostnadsmassan ingår 
- Personalkostnader inkl verksamhetsnära ledning 
- Materialkostnader, kläder etc.
- Utrustning, kostnader för direktavskrivna maskiner och avskrivningskostnader
Kommunalförbundet tar fram en kostnad per objekt som sköts i respektive kommun.  
Kommunen ersätter kommunalförbundet per ett år i taget för objektens skötsel. Det gäller 
ordinarie löpande verksamhet enligt överenskommelse i servicessamtal mellan respektive 
kommun och SBB, dokumenteras i servicenivåavtal. Tilläggsbeställningar görs i särskild 
ordning och faktureras i särskild ordning.

Lämplig 
finansierings-
princip utreds

ArbetsmaterialGata - exkl. Snöröjning/halkbekämpning
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Finansiering

Styrning 

Gata - exkl. Snöröjning/halkbekämpning

Underhållsplaner, 
t ex
- Beläggning
- Belysning 

Ev
tilläggsbeställningar

Förändring i beställning
Tillkommande hela objekt eller avveckling av hela objekt kommuniceras i 
budgetprocessen för att möjliggöra anpassning av produktionen. Detsamma gäller 
förändring av kvalitetsnivå. Förändringar avseende kvalitetsnivå och hela objekt 
som inte finns med i budgetprocessen utan kommer in senare påverkar 
kommunens kostnader nästkommande verksamhetsår. 

Minskning och ökning av insats som rör av delar av objekt som kommuniceras i 
budgetprocessen inför kommande budgetår påverkar kommunens kostnad 
kommande verksamhetsår. Minskning och ökning som kommuniceras under 
löpande år påverkar verksamhet och kostnad så snart kommunalförbundet har 
kunnat ställa om produktionen. 

Lämplig 
finansierings-
princip utreds

Arbetsmaterial
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Gata - Snöröjning och halkbekämpning
Finansiering

Styrning 

Entreprenörskostnad 
vidarefaktureras inkl. 
kostnader 
arbetsledning m.m.

Egenregi finansieras 
via timpris och 
genomförda timmar

Beslutad 
ambitionsnivå i 
kommunen

Eventuella 
tilläggsbeställningar 
för övriga tjänster, 
vid behov

Policynivå
Utgångspunkt för verksamheten är beslut i kommunernas styrelser om ambitionsnivå, som utgår 
från en basöverenskommelse för tjänsten Snöröjning/halkbekämpning. Av 
basöverenskommelsen framgår vilka objekt och ytor som ska skötas och ambitionsnivån för 
snöröjning/halkbekämpning. Detta beslut baseras i första läget på det som levereras per objekt 
idag för respektive kommun. Eventuella önskemål om förändringar utreds vid behov vidare och 
kan ligga till grund för revidering av styrelsernas beslut. 
Budget för verksamheten finns i medlemskommunerna, vilka ersätter kommunalförbundet för 
genomfört arbete i efterhand.

Verksamhetsnivå
Kommunernas beställning årligen
Kommunens eget beslut om kvalitetsnivå och omfattning till grund för servicenivåavtal.

Kostnad
Entreprenörskostnader vidarefaktureras berörda kommuner, inkl. påslag för förbundets 
kostnader för hantering och arbetsledning.
Snöröjning i egen regi faktureras med ett timpris som utgör grunden för fakturering av 
genomförda insatser. 
Timpriset beräknas som total direkt hänförlig kostnad för snöröjningsverksamheten dividerat 
med antal debiterbara arbetstimmar.
I kostnadsmassan ingår 
- Personalkostnader inkl verksamhetsnära ledning
- Materialkostnader, kläder etc.
- Utrustning, kostnader för direktavskrivna maskiner och avskrivningskostnader
Kommunen ersätter kommunalförbundet efter fakturering utifrån genomförd 
snöröjning/halkbekämpning. Det gäller ordinarie löpande verksamhet enligt överenskommelse i 
servicessamtal mellan respektive kommun och SBB, dokumenteras i servicenivåavtal. 

Arbetsmaterial
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Gata - Snöröjning och halkbekämpning-
fortsättning

Finansiering

Styrning 

Förändring i beställning
Tillkommande hela objekt eller avveckling av hela objekt kommuniceras i 
budgetprocessen för att möjliggöra anpassning av produktionen. Detsamma gäller 
förändring av ambitionsnivå. Förändringar avseende ambitionsnivå och hela objekt 
som inte finns med i budgetprocessen utan kommer in senare påverkar kommunens 
kostnader nästkommande verksamhetsår. 
Minskning och ökning av insats som rör av delar av objekt som kommuniceras i 
budgetprocessen inför kommande budgetår påverkar kommunens kostnad 
kommande verksamhetsår. Minskning och ökning som kommuniceras under löpande 
år påverkar verksamhet och kostnad så snart kommunalförbundet har kunnat ställa 
om produktionen. 

Verksamhetsår med litet behov av snöröjning/halkbekämpning kan medföra ökade 
kostnader för skötsel och underhåll i annan form. Sådana behov kommuniceras från 
kommunalförbundet och dialog förs om behov och kostnad. Detta hanteras därefter 
på samma sätt som tilläggsbeställningar inom ramen för övriga tjänster.

Entreprenörskostnad 
vidarefaktureras inkl. 
kostnader för 
arbetsledning m.m.

Egenregi finansieras 
via timpris och 
genomförda timmar

Beslutad 
ambitionsnivå i 
kommunen

Eventuella 
tilläggsbeställningar 
för övriga tjänster, 
vid behov

Arbetsmaterial
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Specialister 

Specialister finns i organisationen inom olika avdelningar. I 
detta avseende avses specialister för de verksamheter som 
inte finansieras av taxor.

Finansiering

Styrning 

Fördelningsnyckel 
utifrån befolkningstal

Eventuella 
tillkommande 
specialistfunktioner 
fördelas med nyckel 
anpassad till 
deltagande kommuner

Kommunens beslut 
om medverkan i 
eventuella 
tillkommande 
specialistområden

Policynivå
Befintliga specialistfunktioner finansieras solidariskt mellan medlemskommunerna. 
Utgångspunkt för eventuella tillkommande specialistfunktioner är beslut i 
kommunernas styrelser om vilken specialistkompetens som respektive kommun 
avser att nyttja och därmed finansiera. Kommunerna ingår då en 
basöverenskommelse för att ta del av specialistens tjänster. De tillkommande 
specialisterna arbetar endast åt de kommuner som beslutar om att medverka i 
samverkan.

I dagsläget finns följande specialistområden i förbundet (inom GPI):
Beläggningsansvarig (gata)
Teknisk handläggare broar och beläggning (gata)
Kommunekolog (park)
Stadsträdgårdsmästare (park)
Skogs- och naturvetare (park)
Trafikingenjör (gata)

Verksamhetsnivå
Kommunernas beställning årligen
Kommunens beslut om medverkan i eventuella tillkommande specialistområden.

Kostnad
Faktiska kostnaden för tjänsterna beräknas och fördelas mellan kommunerna 
utifrån fördelningsnyckel befolkningstal. Eventuella framtida tillkommande 
specialistfunktioner kan inrättas för alla eller några kommuner och då tillämpas 
anpassade fördelningsnycklar. 

Arbetsmaterial
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Specialister- forts 
Finansiering

Styrning 

Förändring i beställning
De specialister som finns i dagens organisation finansieras av samtliga 
medlemskommuner. Önskemål om framtida förändringar avseende specialister 
kommuniceras i den årliga budgetprocessen. Direktionen fattar beslut om att 
eventuellt utöka specialistfunktionen och beslut tas om vilka kommuner som 
önskar medverka. Önskemål om förändring som inte finns med i budgetprocessen 
utan kommer in senare hanteras inför kommande verksamhetsår. 

Fördelningsnyckel 
utifrån befolkningstal

Eventuella 
tillkommande 
specialistfunktioner 
fördelas med nyckel 
anpassad till 
deltagande kommuner

Kommunens beslut 
om medverkan i 
eventuella 
tillkommande 
specialistområden

Arbetsmaterial
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Finansieringsprocesserna forts.

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Budgetprocessen

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Bokslutsprocessen  

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Delårsprocessen

SBB lägger fram 
färdiga förslag till SLA

Budgetberedning och beslut i KS i medlemskommunerna

KF beslut i medlems-
kommunerna 

Bokslut skickas till 
medlemskommunerna

Delårsbokslut skickas till 
medlemskommunerna

Året innan: SBB lägger 
fram förslag till 
investeringsäskanden

Indikation med 
preliminära ekonomiska 
förutsättningar till SBB

Prel. finansiell redovisning 
driftkostnader och intäkter 
lämnas till kommunerna

Arbetsmaterial
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Ekonomiprocesserna 

- November året innan 
budgetprocessens genomförande: 
SBB lägger fram förslag till 
investeringsäskanden

- Februari året innan verksamhetsåret: 
SBB lägger fram färdiga förslag till 
servicenivåavtal inkl. underhållsplaner 
samt förslag anslag för direktionsstyrd 
verksamhet och förslag om taxor

- Juni året innan verksamhetsåret: 
Indikation med preliminära 
ekonomiska förutsättningar till 
förbundet (servicenivå  +basorg )

- Budgetberedning och beslut i KS i 
medlemskommunerna 

- November/Dec året innan 
verksamhetsåret: KF beslut i 
medlemskommunerna (servicenivå  
+basorg )

- Januari: preliminär finansiell 
redovisning driftkostnader 
och –intäkter lämnas till 
medlemskommunerna

- Februari: bokslut skickas till 
medlemskommunerna för den 
sammanställda redovisningen 
och koncernbokslut

- Medlemskommunerna tar upp 
förbundets resultat med den 
andel som är fastställd för 
respektive medlem i 
fördelningstalet

- KF beslut i 
medlemskommunerna

- September: bokslut skickas 
till medlemskommunerna

- KF beslut i 
medlemskommunerna

Budgetprocessen Bokslutprocessen   Delårsprocessen  
Arbetsmaterial

1

1
Konsekvenserna av tidpunkt för beslut påverkar endast den enskilda kommunen
Konsekvenserna av tidpunkt för beslut påverkar förbundets planering av hela verksamheten2

21

2
1
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Risk- och konsekvensbeskrivning ny förbundsordning 
 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar i enlighet med förslag till yttrande 

 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till ny styrmodell har arbetats fram av kommunalförbundets 
medlemskommuner vilket bland annat innebär en förändring av förbundsordningen. 
Kommunalförbundets direktion har ombetts genomföra en risk- och konsekvensanalys 
utifrån kommunalförbundets perspektiv. Direktionen har också ett antal frågor som får 
tas vidare i den fortsatta utredningen. 

 
Förslag till yttrande 
 

Övergripande 

Direktionen ställer sig försiktigt avvaktande till de förändringar som föreslås i förslag till 

ny förbundsordning, även om förslaget innebär vissa utmaningar med att förstå 

helheten och hur det är tänkt att fungera i vardagen. Förslaget innebär en större 

formell förändring av relationen mellan direktionen och respektive medlemskommun 

men är samtidigt ett uttryck för hur det till viss del fungerar i praktiken idag. 

Beslutsmakt flyttas tillbaka till respektive kommun och verksamhetsbeslut och 

finansiering av dessa får en tydligare koppling. Med en mer begränsad roll för 

direktionen försvinner sannolikt en del av effektivitetsvinsterna med att bygga en 

gemensam organisation som levererar på ett ungefärligt lika sätt i alla fyra 

medlemskommunerna. Därmed riskerar en del av förbundstanken gå förlorad.  

Risken är också uppenbar att fyra medlemskommuner drar åt fyra olika håll inom 

uppdragen men ingen tar ansvar för helheten. En risk som i o f s redan är en realitet 

idag. Samtidigt är detta sannolikt en av få vägar som står till buds i en verklighet där de 

fyra medlemskommunerna utvecklas väldigt olika och därmed har svårt att 

upprätthålla gemensamma kvalitetsnivåer och arbetssätt. Icke desto mindre kommer 

det sannolikt bli svårt utifrån ett arbetsgivarperspektiv att hålla ihop förbundet inom 

avdelningar och enheter om medarbetare erbjuds stora skillnader i sin vardag 

beroende på vilken kommun de arbetar i. Frågan är också hur ett gemensamt kvalitets- 
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och utvecklingsarbete ska bedrivas inom avdelningarna och vem som bestämmer 

ambitionen för detta arbete.  

Förslaget till ny förbundsordning kommer ställa ännu större krav på 

medlemskommunerna att ha en gemensam styrning när direktionens beslutsmakt över 

verksamheterna minskar.  

Direktionen föreslår vidare att medlemskommunerna förnyar sitt ställningstagande 

kring associationsformen kommunalförbund och att man därmed återigen är överens 

om vad man bildat.         

1§ 

Namnet Samhällsbyggnad Bergslagen kom till aningens ad hoc artat. I folkmun talas det 

fortfarande om BMB och BKT. Direktionen ställer sig positiv till den fördjupade 

diskussion som pågår i medlemskommunerna kring förbundets namn och det faktum 

att förbundet och den gemensamma nämnden har samma namn. 

SKR:s arbetskraftprognos oroar för framtiden. Arbetskraften växer inte i en takt som är 

önskvärd samtidigt som konkurrensen med det privata näringslivet ökar. Förbundet är 

idag i hög grad en entreprenörsberoende organisation. Samtidigt behöver förbundet i 

allt högre grad spetskompetens för att kunna fortsätta vara den beställar- och 

utförkompetens som kommunerna efterfrågar. Idag har förbundet i praktiken säte på 

två ställen, i Nora där ledning sitter samt i Lindesberg där en stor del av driften utgår 

från. Vidare har förvaltningen sina specialister och personal i Lindesberg. En större 

massa av specialister har sannolikt lättare att attrahera andra specialister varför 

medlemskommunerna bör överväga att inte låsa fast sig vid två olika säten för den 

gemensamma nämnden och kommunalförbundet utan låta dessa två organisationer 

söka fördelarna med ett närmare samarbete utan att behöva separeras av en 

kommungräns. Resurser kan också lättare delas på då förbundet och den 

gemensamma nämnden har ett antal specialistfunktioner som överlappar över de 

organisatoriska gränserna.  

Om medlemskommunerna fortsatt vill ha två olika kommunala säten för 

samhällsbyggnad, som i mångt och mycket är ett kommunalt ansvarområde, bör 

medlemskommunerna precisera i en överenskommelse vad som menas med säte. 

Detta för att inte i onödan försvåra framtida kompetensförsörjning eller samarbete i 

vardagen.   

2§ 

Förbundsordningen reglerar huvudsakligen relationen mellan förbundet och respektive 

medlemskommun och stipulerar vad förbundet ska utföra för medlemskommunerna. 

Samtidigt är associationsformen kommunalförbund kanske den svåraste kommunala 

samverkansform som samverkande kommuner kan välja då den omgärdas av egen 
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speciallagstiftning och i praktiken är att betrakta som en kommun. 

Kommunalförbundets medlemskommuner bör därför överväga att besluta om en 

ordning för medlemskommunerna på liknande sätt som förbundsordningen. Denna 

ordning bör inriktas på hur samverkan mellan medlemskommunerna, genom ett 

gemensamt kommunalförbund, är tänkt att gå till. En överenskommelse som sätter 

upp spelreglerna mellan medlemskommunerna helt enkelt.   

3§ 

Medlemskommunerna har i praktiken inte bara överlåtit driften till 

kommunalförbundet utan all den samlade kompetens som krävs för att kunna lägga 

beställningar/uppdrag på kommunalförbundet, ta sitt kommunala huvudmannaansvar, 

säkerställa kvalitén på uppsikten osv. Direktionen är av åsikten att detta bör förtydligas 

i förbundsordningen då det mellan medlemskommunerna inte råder en samsyn vad 

kommunalförbundet är och vad respektive medlemskommuns driftsbidrag/taxemedel 

går till. Redan 2005 års följeforskningsrapport pekade på denna oklarhet i direktionens 

och förbundets uppdrag. Detta vore också bra då det inom kommunalförbundet 

arbetar ett antal specialister som inte har med driften att göra. Dessa skulle då få en 

hemhörighet och en roll som också är förankrad i förbundsordningen.   

Upprättande av Servicenivåavtal i respektive medlemskommun skulle sannolikt 

förtydliga kommunalförbundets uppdrag i respektive medlemskommun vilket är 

välkommet. Att respektive kommun fattar beslut om sitt servicenivåavtal och inte 

direktionen innebär sannolikt att servicenivåerna kommer skilja sig åt mellan 

medlemskommunerna. En tät dialog krävs mellan medlemskommunerna kring dessa 

skillnader för att inte en missämja ska växa fram kring kommunalförbundets leverans. 

Servicenivåavtalen innebär sannolikt att man får det man betalar för men inget mer. 

Det är ganska långt från det kommunalförbund som vi har idag. Flexibiliteten som 

förbundet har idag där saker och ting avgörs mer informellt kommer sannolikt också 

minska.  

Avfall & Återvinning  

Uppdraget med de nedlagda deponierna och sluttäckningen är så omfattande, speciellt 

gällande finansieringen, att den bör omnämnas i förbundsordningen som ett uppdrag.   

4§ 

I förslag till ny förbundsordning framgår det tydligt vem som beställer tjänster inom 

den skattefinansierade delen av kommunalförbundet, nämligen genom föreslagna SLA-

avtal, men det framgår mindre tydligt var beslutsmakten ligger på taxesidan. Nivån på 

service är ju intimt förknippad med både driftbidrag och taxa. Direktionen är inte av 

uppfattningen att SLA-avtal ska tillämpas på taxesidan. Däremot borde direktionen och 

medlemskommunerna diskutera igenom hur styrningen av taxesidan är tänkt att gå till.   
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Kommunalförbundet har idag en relativt begränsad kapacitet att utgöra beställarstöd 

till medlemskommunerna. Idag styrs den av direktionen. Om respektive 

medlemskommun ska fatta beslut om sina servicenivåavtal kommer sannolikt trycket 

öka på utredningar från respektive medlemskommun. Kommunalförbundet kommer 

inte klara detta utan att specialistorganisationen byggs ut. Medlemskommunerna bör 

enas om en ordning hur uppdrag läggs på de gemensamma resurser som arbetar med 

beställningar och utredningar (se paragraf 2 ordning för medlemskommunerna).    

5§ 

Underlättar antagande av budget men vad händer om beslut i respektive 

medlemskommun dröjer pga. att kommunalförbundets tjänstemän inte hinner utreda i 

den takt som medlemskommunerna önskar? Idag arbetar kommunalförbundet 

gentemot fyra medlemskommuners ekonomi- och budgetprocesser som inte helt 

synkar med varandra. Att kommunalförbundet också ska orka, utöver den dagliga 

driften, utreda servicenivåer i samtliga kommuner inför budgetbeslut ses inte som 

sannolikt. Förslaget till ny finansieringsmodell med avtal förutsätter (utifrån nuvarande 

resurser) att dessa avtal är relativt oförändrade och att endast smärre justeringar görs 

från år till år. Helst att de kan gälla över mandatperioder.    

7§  

Direktionen ser positivt på ett utökat och förtydligat samrådsförfarande till minst 2 ggr 

per år. De internat som medlemskommunerna och direktionen genomförde under 

kommunalförbundets första år är sannolikt något som vi bör hitta tillbaka till. Kanske 

kan ett internat genomföras redan till hösten 2021 beroende på hur pandemin 

utvecklar sig. 

9§ 

Det vore önskvärt med en personunion mellan kommunstyrelsen i respektive kommun 

och direktion för att stärka kopplingen mellan verksamhet och finansiering, dvs 

förbundsordningen bör uttrycka att medlemmar av direktionen ska väljas ur 

kommunstyrelsen. 

[Denna punkt diskuteras igenom särskilt på beredande direktion]   

10§ 

Vad avser medlemskommunerna för typ av beslut i denna paragraf? Skulle tjäna på 

förtydligande skrivningar och möjligen exempel.  

16§ 

Hur skiljer sig denna från paragraf 10? 

18§ 



§40/22 Framtida organisation av verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen - KS 2021/54-41 Framtida organisation av verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen : 5. Direktion konsekvensbeskrivning

   
Ola Westin 

2021-04-30  5 (5)  

Dnr SBB2020-358  

  

 

 

För att underlätta för kommunalförbundet att fullgöra sin uppsiktsplikt bör 

medlemskommunerna enas om ett förfarande och innehåll för uppsiktsplikten utöver 

det som rör principiella händelser som är mer av engångskaraktär. 

23§ 

Annan fördelning, som endast ska tillämpas i undantagsfall, bör beslutas av direktionen 

och inte fullmäktige i respektive kommun. Såvida det inte är relaterat till en av 

fullmäktige beslutad taxa.  

26§ 

Innefattas budgeten i den kommande 3 års perioden, dvs det är 1 år plus 2 år? 

 

 

 

För ärendet aktuella handlingar 
Remisshandlingar ägarutredningen 

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

 

 

Ola Westin 

Förbundschef 
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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-05-26 121 

Ks § 80 . b 2.02-( - \ 34 

Sbu § 21 dnr kS1Q2O-068 


Remissvar, Samhällsbyggnad Bergslagen 

På kommunstyrelsens sammanträde den 27 januari 2021, § 7, informerade 
en representant för KPMG om det pågående arbetet med utredningen av 
Samhällsbyggnad Bergslagen och att ta fram ett förslag till gemensam 
målbild för Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB 2025. 

Uppdragsgivare är kommuncheferna i KNÖL-kommunerna Hällefors, 

Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 


Förslaget är nu färdigt för att lämnas på remiss till kommunstyrelsen i de fyra 
kommunerna. Remissvaren ska vara inlämnade senast den 30 juni 2021. 

Ordföranden informerar om att partierna i majoriteten, dvs Socialdemo

kraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna 

ställer sig bakom KPMG:s förslag . 


Ordföranden yrkar bifall till KPMG:s förslag och att kommundirektören får i 
uppdrag att till kommunstyrelsen den 26 maj skriva svar på remissen enligt 
KPMG:s förslag . 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att Nora kommun tar tillbaka verksam
heterna park, gata och naturvård i egen regi. 

Håkan Kangert (M) och Bengt Svensson (M) yrkar bifall till ordförandens 

yrkande. 


Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons ändrings
yrkande och finner att det avslås. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig bakom KPMG:s förslag . 

Pia-Maria Johansson (LPo) och Jan Rylander (NP) reserverar sig till förmån 
för ändringsyrkandet. Skriftlig reservation kommer att lämnas. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) avslag på utskottets förslag och anser att Nora kommun tar tillbaka 
verksamheterna park, gata och naturvård i egen regi. 

KS 2021/54-11
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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 

Sammantfädesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-06-26 122 

David Stansvik (V) yrkar avslag på utskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot avslagsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som remissvar ställa sig bakom KPMG:s förslag. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (LPo), Jan Rylander (NP), Conny 
Alfredsson (SO) och David Stansvik (V) reserverar mot förslaget. 

~.lrares sign 

~, 
Utctragsbestyrkancte 

Protokollsutdrag till 
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Skriftlig reservation 

Vi utgår från den erfarenhet vi har samt de synpunkter som framkom vid seminariet där 
samtliga fyra norrkommuner deltog, se bild nedan 

Vår erfarenhet är att KPMGs förslag Innebär stora svårigheter för respektive kommun att 
bryta sig loss från förbundet, -om det är så att man i framtiden önskar göra det. 

Omorganisationen innebär även att de verksamheter som vi gemensamt INTE tycker "passar 
in" eller vill ta hem innebär fördyringar om vi "tar hem dem" eller "köper externt" eftersom 
en baskostnad för dessa oavsett ska gå till SBB enligt finansieringsmodellen Detta oavsett 
om det handlar om att köpa lokalvård från förbundet eller välja ta expertkompetens från 
annat håll 

Kommunernas kostnader ska beräknas utifrån Invånare som Isin tur ska bekosta en 
basorganisation, där samordnare för lokalvård, specialistkompetenser, HR funktioner samt 
olika stödsystem ska Ingå. Det gör att det finns en uppenbar risk att organisationen växer, 
som vi kan se redan Idag i förbundet där man önskar allt fler stödfunktlonerjstödsystem som 
redan finns I kommunerna 

En annan nackdel som vi ser är att förslaget till omorganisation ej är prövat av andra 
kommuner, vilket återigen gör att vi blir "pilotkommuner" 

Vi ser stora fördelar med att' samarbete inom områden som vi Inte har 
"heltidsbehov" av rörande egna resurser. Detta ser vi med fördel I<an ske via 
avtalssamverkan...Yi menar att det kan ske både 

• rörande beställarkompetens, 
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• 	 specialistkompetenser och 
• 	 myndighetssamverkan 

Det gör att både våra norrkommuner kan samverka två stycken eller alla fyra. VI kan även 
som enskild kommun samverka med annan närliggande kommun. Det gör att kommunen 
självstyre stärl<s 

De verksamheter som vi menar definitivt bör återgå helt och fullt till våra 
egna kommuner är: 

• 	 Park och Gata 

• 	 Naturvård 

• 	 Idrott 
• 	 Lokalvård 

Vår åsikt är även att om vi väljer ha kvar vissa delar I förbundet ska ett namnbyte ske och ska 
återgår till E)I<T 

För att utreda och kunna ta vidare ställning till alternativ samt se konsekvenser av 
ovanstående eller annan modell vill vi att en redovisning sker kring 

• 	 senaste funktionsbeskrivningen som tagits av förbundsstyrelsen rörande aktuellt 
område samt en , 

o 	 redovisning hur mycket resurser som avsatts för området fördelat på vår kommun. 
Och även 

• 	 redovisad ekonomisk kostnad för vår kommun 

Detta för att få något att utgå från 

\ ·\ .. C4 D~ 

C~~d~:: 
Sverigedemokraterna 
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2021-05-07 Dnr: KS2021-134 NORA Tjänsteskrivelse 
KOMMUN 

Kommunf6rvaltningen 	 Kommunstyrelsen 

Svar på rem iss angående nya styrdokument tör 
Samhällsbyggnad Bergslagen 

Sammanfattning 
Kommuncheferna i KNÖL, dvs . kommunerna Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors 
och Nora, fick 2019 i uppdrag av KNÖL-KS att utreda och skapa en gemensam 
målbild för Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB 2025. Revisions- och 
rådgivnings företaget KPMG fick uppdraget att ta fram förslag till ny styrmodell 
och styrdokument för förbundet samt se över samverkan genom den gemensamma 
nämnden Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

Förslaget till ny styrmodell innebär en förändrad modell för finansiering av 
förbundet och dess verksamheter. Förslag på ny förbundsordning, 
finansieringsmodell och servicenivåavtaVavtalssamverkan har tagits fram. 
Ett förslag till reviderat samverkansavtal och reglemente för den gemensamma 
nämnden har tagits fram. 

Förslagen är nu sända på remiss till kommunstyrelserna i KNÖL för 
ställningstagande. 

Kommunstyrelsen ska ta ställning till: 
l. 	 Förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet 
2. 	 Förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för den gemensamma 

nämnden 
3. 	 Namn på förbundet och den gemensamma nämnden. 

Förslag till beslut 

Kommunförvaltningen föreslär kommunstyrelsen besluta 

Att godkänna remissyttrandet från Nora kommun. 

Rem issyttrande från Nora kommun 

1. Förslag tiII ny förbundsordning för kommunalförbundet 

Nora kommun godkänner framtaget förslag till förbundsordnning och 
finansieringsmodell för kommunalförbundet. 

2. 	 Förslag till nytt samverkansavtal och reglemente ior den 
gemensamma nämnden 

Nara kommun, 7 13 SO Nara I BcsCiksadrcss: Prästgatan 15. Nara I Växel: 0587-810 00 

E-post: nora.kommun@nora .seIWebb:nara.se l Bankgiro: 203-22581 Organisationsnummer: 212000-2007 
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Nora kommun godkänner framtaget förslag till nytt samverkansavtal och 
reglemente för den gemensamma nämnden. 

3. Yttrande om namn på mrbundet och den gemensamma nämnden 

Nora kommun föreslår att Samhällsbyggnadsförbundet ändrar namn till 
Bergslagens kommunalteknik (BKT) 

Nora kommun föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden ändrar namn till 
Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB) 

Nora kommun föreslår också att förvaltningen ändrar namn till Berslagens 
miljö- och byggförvaltning. 

Delgivning av beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
Ekonomichef 
Kommundirektör 

Beslutsunderlag 
Förslag ny förbundsordning (kommunalförbundet) 
Förslag reviderat samverkansavtal (gemensamma nämnden) 
Förslag gemensamt reglemente (gemensamma nämnden) 
Finansieringsmodell remissunderlag 
Exempel servicenivåavtal 
Exempel förändring i servicenivåavtal 

Isabell Landström 
Kommundirektör 

Sid 2 av 2 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (3) 

    KS 2021/54 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Remiss angående nya styrdokument för Samhällsbyggnad 

Bergslagen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna yttrande/remiss angående nya 
styrdokument för Samhällsbyggnads Bergslagen. 

Ärendebeskrivning 

Efter den översyn av ägarstyrningen av kommunalförbundet 
Samhällsbyggnad Bergslagen som genomförts av medlemskommunerna, har 
arbetats fram ett förslag som innebär en ny finansieringsmodell och ny 
förbundsordning.  

För att kunna aktivera den nya finansieringsmodellen krävs beslut om ny 
förbundsordning som reglerar ägarnas styrning, finansiering, uppföljning och 
inflytande över förbundets olika verksamheter. 

I arbetet har även ingått att se över samverkan genom den gemensamma 
nämnden Samhällsbyggnad Bergslagen. Som ett resultat av detta finns ett 
förslag framtaget för reviderat samverkansavtal och reglemente för den 
gemensamma nämnden. 

Kommunerna förväntas särskilt yttra sig kring namn på förbund respektive 
gemensam nämnd. 

Yttrande från Lindesbergs kommun 

Lindesbergs kommun ställer sig bakom förslagen till ny förbundsordning, 
finansieringsmodell för gemensamma kommunalförbundet och nytt 
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma nämnden. 

1. Förbundsordning Samhällsbyggnadsförbundet 

Lindesbergs kommun har följande synpunkter: 

8§ 

Genom förändringar i finansieringsmodell och en förbundsordning kräver 
också förändringar i reglemente för direktionens arbete. Samtidigt som ny 
förbundsordning beslutas behövs också förändringar i reglemente för 
förbundsdirektionen.  

23§ 

Lindesbergs kommun tycker att förlaget med en basorganisation som 
finansieras med fördelningsnyckel är bra och att ansvaret för 
basorganisationens budget/verksamhet är förbundsdirektionen. 
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Lindesbergs kommun föreslår att Förbundsdirektion beslutar om 
basorganisation senast 1 mars för att respektive kommunfullmäktige ska 
kunna besluta om budget för basorganisation för kommande verksamhetsår 
senast utgången av juni månad.   

Detta är viktigt att alla fyra medlemskommuners kommunfullmäktige fattar 
beslut samtidigt, eftersom basorganisationen är gemensam och fördelas enligt 
fördelningsnyckel av invånarantalet. 

28§ 

Denna paragraf behöver kompletteras och förtydligats med att: 

Dela upp budget i tre delar och två/tre tidsperspektiv 

• Investeringsbudget, ska beslutas av respektive kommunfullmäktige 
helst senast 1 juli och dock senast 20 november 

• Budgetram för servicenivåavtal, ska beslutas av respektive 
kommunfullmäktige helst senast 1 juli och dock senast 20 november 

• Budget för basorganisationen ska beslutas av respektive 
kommunfullmäktige senast 1 juli. Detta eftersom det är en gemensam 
basorganisation och fördelas enligt fördelningsnyckel.  

2. Reglemente / samverkansavtal Samhällsbyggnadsnämnden 

Lindesbergs kommun föreslår inga ändringar i reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

Lindesbergs kommun betonar  

• att budgetprocessen för den gemensamma nämnden synkroniseras 
med budgetprocessen för det gemensamma kommunalförbundet.  

3. Namn på förbund respektive gemensamnämnd 

Huvudmålet för namnbyte är att det ska bli enklare och mer intuitivt för 
invånare och andra målgrupper i kommunen i kontakten med gemensamma 
organisationerna.  

Det ska vara tydligt vart individer ska vända sig och avsändaren ska vara 
konsekvent i frågor som rör samma ärende. Namnbyte ska också syfta till att 
befästa kommunerna som samhällsbärare och profilera kommunerna som 
ägare av kommunikationen. 

Ett alternativ kan vara att byta namnen enligt nedan, men det kan finnas flera 
alternativ.  

• Samhällsbyggnadsförbundet föreslås heta  
Bergslagens kommunalteknik (BKT) 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås heta 
Bergslagens miljö och byggförvaltningen (BMB) 

• Samhällsbyggnadsnämnden föreslås heta 
Bergslagens miljö och byggnämnd 
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Därav önskar Lindesbergs kommun att ett utredningsuppdrag ges till 
kommundirektörerna att utreda. 

 

Henrik Arenvang  
Kommundirektör  

För kännedom:  

KPMG 

Bilagor: 

Här redovisar du bilagor 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

2022-03-16  KS 2022/30 

 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 

Årsredovisning 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningen för år 2021 antas 

2. Årets resultat 23 918 004:34 kronor-överskott förs till det egna 
kapitalet samt verksamheterna vatten och avlopp samt renhållning 
regleras mot respektive balansräkningsenhet enligt nedan: 

Underskott 10 022 335:29 kronor disponeras ur 
balansräkningsenheten för vatten och avlopp. 

Överskottet 3 023 033:07 kronor förs till balansräkningsenheten för 
renhållning. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar årsredovisningen för år 2021 till 
kommunstyrelsen. 

Kommunens resultat uppgår till 23 918 004:34 kronor. I resultatet ingår 
resultatet för va-enheten med underskott 10 022 335:29 kronor och överskott 
för renhållningsenheten med 3 023 033:07 kronor. 

Information om det ekonomiska resultatet samt nämndernas resultat 2021 har 
på en övergripande nivå lämnats på kommunstyrelsens sammanträde den 1 
mars 2022. Detaljer från verksamheterna med syfte att utvärdera 
måluppfyllelsen mm. för år 2021 har sedan presenteras vid analysdagen den 
16 mars 2022. 

Henrik Arenvang Gunilla Sandgren 
Förvaltningschef Ekonomichef 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 

För kännedom: 

Alla nämnder 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Bilagor: 

Årsredovisning 2021 
Diagram till årsredovisning 2021 
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Bilaga diagram till årsredovisning 2021 
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Kommunfullmäktige, Årsredovisning 2(19) 

Innehållsförteckning 

1 Bilaga med diagram .................................................................... 3 
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Kommunfullmäktige, Årsredovisning 3(19) 

1 Bilaga med diagram 

Kvalitetsindikator  

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

 

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

 

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

 

Sjukfrånvaro hos medarbetare 
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Kommunfullmäktige, Årsredovisning 4(19) 

Kvalitetsindikator  

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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Kommunfullmäktige, Årsredovisning 5(19) 

Kvalitetsindikator  

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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Kommunfullmäktige, Årsredovisning 6(19) 

Kvalitetsindikator  

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 
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Kommunfullmäktige, Årsredovisning 7(19) 

Kvalitetsindikator  

Nämndernas effektiviseringar ska beslutas och genomföras 
under planperioden 

 

Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd 
andel % av befolkningen 

 

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

 

Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt), totalt 
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Kvalitetsindikator  

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

 

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 

 

Mitt arbete känns meningsfullt 

 

Jag lär och utvecklas i mitt dagliga arbete 
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Kvalitetsindikator  

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

 

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

 

Jag är insatt i min arbetsplats mål 

 

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i 
mitt arbete 
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Kvalitetsindikator  

Min närmaste chef visar förtroende för mig som 
medarbetare 

 

Min närmaste chef visar uppskattning för mina 
arbetsinsatser 

 

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 

 

 

  

Utvecklingsindikator  

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar 

 

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

 

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

 

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

Utbetalning av försörjningsstöd exklusive intäkter 

 

Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd 
andel % av befolkningen 

 

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

 

Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare 
(Svenskt näringsliv) 
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Utvecklingsindikator  

Kommunens handläggningstid framstår som rimlig 
(Svenskt näringsliv) 

 

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

 

Vilken sammanfattande bedömning vill du ge 
företagsklimatet i kommunen 

 

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

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

 

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

 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat studera (status 
efter 90 dagar), andel (%) Kvinnor 
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1 Inledning 

1.1 Majoritetsföreträdarnas kommentar 

Nu läggs 2021 till handlingarna i Lindesbergs kommun. Det hände mycket under året och att 
återge allt i ett förord går inte. Pandemin fortsatte och trots bitvis ansträngande arbetsmiljö 
för flera grupper i personalen så har kommunen fortsatt att utvecklas vilket vi får mycket 
uppskattning för. 

Kommunens dialog med regionen om återöppnande av kirurgakuten nattetid samt 
överenskommelse om att hitta bättre lösningar för busstrafiken är några saker som hänt. En 
ny servicepunkt i Guldsmedshyttan initierades och markavtalet med kanske en av världens 
grönaste industri-symbios är tecknat. Det blir holländska tomater och jätteräkor med hjälp av 
spillvärme från Korsnäs som ger drygt 200 jobb. Vi fick även beskedet om ytterligare ett 100-
tal jobb som tillkommer på Hinseberg. Det innebär att vi börjar ta höjd för mer bostäder. Det 
har tagit mycket tid men det ger resultat. 

Nästan alla villatomter i Vibyn, Frövi är sålda och det beslutades om 20-talet nya byggklara 
tomter i centrala Lindesberg. Befolkningen minskade något under året och troligen är 
bostadsbristen den största anledningen. Vi vet från mäklare och fastighetsägare att bostäder 
säljs eller hyrs ut så fort de är på marknaden. Det händer mycket i Lindesbergs kommun! 

Invigningen av nya Lindbackaskolan var en historiskt viktig händelse för kommunen samt att 
kommunkoncernen beslutat sig för att vara ett ”Showroom” för hållbar utveckling, ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt. Genom ett idogt jobb med Agenda 2030 har kommunens 
budgetplanering tagit höjd för att utveckla en hållbar kommun som lägger grunden för 
framtidens välfärd.  

Ett nytt näringslivsråd startade under året med en spännande blandning av 
företagsrepresentanter. 

Resultatet blev drygt 15 Mnkr bättre än budgeterat och för hela kommunkoncernen är 
resultatet över 63 Mnkr. Politiken beslutade om stora extra satsningar på välfärden med 33 
Mnkr, varav bl a 25 Mnkr till Socialförvaltningen för att stärka upp äldreomsorg och för att ta 
höjd för de utmaningar som är på det sociala området. Arbetslösheten och kostnaderna för 
försörjningsstöd har samtidigt minskat genom ökad samverkan mellan förvaltningar. 
Kommunstyrelsen beslutade om Breddad rekrytering med arbete för människor med 
funktionsnedsättning och långtidsarbetslösa vilket ska leda till att ännu fler inkluderas i 
samhällsbygget. 

En annan stor händelse under året är förändringen av samarbetet med Nora, Hällefors och 
Ljusnarsberg inom Samhällsbyggnad Bergslagen, då vi lagt grunden för nya 
samverkansformer som bättre stämmer med de behov våra olika kommuner har. Det var ett 
stort och nödvändigt förändringsarbete som genomfördes. Samverkan med regionen 
angående Nära vård är också en viktig process som startade under 2021 vilket kanske är den 
största reformen på många årtionden. Tillsammans ska vi jobba smidigt mellan kommun och 
sjukvården och bl a ta höjd för att kommunen får allt fler äldre vilket ställer särskilda krav, 
men också göra samhällets mer socialt hållbart och förebygga ohälsa. Kommunen fick ett 
extra statsbidrag under året som permanentas för att utveckla äldreomsorgen. 

Pandemin fortsatte som sagt 2021 och vi kan inte nog tacka personal för sitt arbete. En 
sommargåva gavs som ett litet tack till alla medarbetare, som också gynnat den lokala 
handeln.  
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Trots pandemin har verksamheterna skötts mycket bra och vi ser att Lindesbergs kommun är 
en välskött kommun med många engagerade medarbetare. 

När nu 2021 läggs till handlingarna ser vi att vi har en god grund och ett gott engagemang 
inför det nya året med alla dess utmaningar. Ett stort tack till kommunens personal för ert 
idoga arbete! 

                

Bengt Storbacka                                       Jonas Kleber 

Kommunstyrelsens ordförande          Kommunstyrelsens vice ordförande 

  



§41/22 Årsredovisning 2021 - KS 2022/30-8 Årsredovisning 2021 : Arsredovisning 2021

  

Kommunfullmäktige, Årsredovisning 5(71) 

1.2 Lindesbergs kommuns vision 

Lindesberg- Bergslagens själ 

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

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

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

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

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

Årets resultat för kommunkoncernen +63,8 miljoner kronor 

Kommunkoncernens resultat för 2021 blev ett överskott på 63,8 miljoner kronor och det är 
7,4 miljoner bättre än 2020. Kommunens totala resultat blev 23,9 miljoner kronor. 
Nämnderna redovisade tillsammans ett underskott på 48,1 miljoner, jämfört med budget. 

 

 Kommunfullmäktiges grunduppdrag uppfylldes till stor del 

Arbetsgivare  

Förvaltningarna har arbetat med nya flexibla lösningar, modeller för samarbete och en 
förmåga att agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar. Sjukfrånvaron är fortsatt högre 
än innan pandemin och det har varit ett år där vi alla försökt följa de rekommendationer som 
folkhälsomyndigheten gett. Kommunens ökade sjuktal ses därmed som en del i att våra 
medarbetare bidragit till minskad smittspridning i samhället. Konkurrensen på 
arbetsmarknaden är stor men vi kan ändå konstatera att personalomsättningen under året är 
fortsatt lägre än innan pandemin. I medarbetarenkäten är det frågan ”Mitt arbete känns 
meningsfullt” som får det högsta utfallet. 

 
Välfärd och service 

Verksamheternas fokus under hela året har varit att leverera trygg och säker välfärd- och 
servicetjänster med anledning av covid-19. det har inneburit att verksamheterna har behövt 
ställa om och omfallsplanera ofta och med snabba beslut. De fysiska mötesplatserna har även 
under 2021 fått anpassas inom många områden, exempelvis har flera evenemang behövts 
anpassa eller ställas in. När det gäller välfärdstjänster där medarbetare, personer eller elever 
arbetar nära varandra så har fokus varit på smittskydd och anpassningar har gjorts. Minskad 
fysisk kontakt med målgrupper har inneburit att verksamheterna har försökt tillgodose det 
som går via digitala möten. 

Samhälle och demokrati 

En löpande dialog förs mellan Näringslivs- och infrastrukturenheten och kommunens fem 
servicepunkter. 

Att ha en öppen och tydlig kommunikation med våra invånare är avgörande för att behålla ett 
högt förtroende för kommunen som organisation och för vårt demokratiska system. 
Kommunfullmäktige direktsänds publicerar protokoll från fullmäktige och alla nämnder på 
vår webbplats. Ett viktigt arbete som pågår för att förbättra kommunikationen är att 
säkerställa att webbplatsen lever upp till kraven att den ska vara tillgänglighetsanpassad. Det 
innebär att så många som möjligt ska ha möjlig het att ta till sig av den information som 
publiceras. Ett arbete med att öka e-tjänster pågår. E-tjänster är tillgängliga dygnet runt, så 
invånarna kan kontakta kommunen när det passar dem själva. Det leder till en högre 
servicenivå gentemot våra invånare. 
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Händelser i verksamheterna  

 Lindbackaskolan är klar och invigd i samband med höstterminens skolstart. 
 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 

 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. 

 Återställning av byggnad efter brand vid Ölsjöbadet i Ramsberg är klart. 

 Under våren har sista etappen av reservvattenledningen projekterats färdigt mellan 
Nora och Lindesberg samt upphandlats. 
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Kommunkoncernens bolag Fastigheter i Linde AB (FALAB-koncernen) har färdigställt den nya 
7–9 skolan, Lindbackaskolan, koncernen har i slutet av 2021 inga pågående större 
entreprenader. 

Linde Energi AB (LEAB-koncernen) har fortsatt sin resa mot fossilfri värme genom 
konvertering av en hetvattenpanna från fossilolja till återvunnen bioolja. 

Befolkning Lindesbergs kommun minskade under 2021 med 57 personer det är ett trendbrott 
jämfört med några år tillbaka då det har varit en befolkningsökning. 

Kommunens två finansiella mål är att soliditeten ska vara oförändrad eller öka och Årets 
resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 
Båda målen har uppnåtts 2021. Soliditeten för kommunen har ökat från 23,42 procent till 
26,12 procent 2021 och resultatet uppgick till 1,5 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. 

Antalet tillsvidareanställda medarbetare fortsätter att öka och är nu uppe i 1 909 personer. 
För 2021 kan vi se en ökning både på genomsnittlig sysselsättningsgrad. Rekryteringsbehovet 
är fortsatt högt och kommunen arbetar på flera plan för att attrahera nya medarbetare och 
säkerställa olika slags kompetens inför framtiden. 

Koncernen 

Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 
(Mnkr) 

710,4 629,3 661,6 701,4 504,1 

Verksamhetens kostnader 
(Mnkr) 

-2 087,0 1 469,5 1 978,4 1 987,2 1 727,5 

Årets resultat (Mnkr) 63,8 56,4 1,7 108,5 -16,6 

Soliditet (%) 25,0 24,0 24,7 24,3 26,0 

Soliditet inklusive 
pensionsförpliktelser (%) 

12,3 10,7 9,8 9,5 6,5 

Nettoinvesteringar (Mnkr) 289,6 382,8 358,3 630,7 342,5 

Självfinansieringsgrad 
(ggr) 

0,9 0,5 0,4 0,5 0,4 

Långfristig låneskuld 
(Mnkr) 

2 250,0 2 210,4 1 982,3 1 842,0 1 590,0 

Investeringar/invånare 
(kr) 

12 271 16 181 15 190 26 752 14 505 

Antalet anställda i 
kommunala bolagen 

103 106 103   

Frisknärvaro bolagen (%) 98 96,69 96,69   
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Kommunen 

Kommunen 2021 2020 2019 2018 2017 

Antal invånare 23 601 23 658 23 588 23 575 23 613 

Antalet anställda 1 909 1 886 1 845 1 783 1 811 

Sjukfrånvaro kommunen 6,65 6,84 6,40 5,20 4,92 

Kommunal skattesats (kr) 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 

Verksamhetens intäkter 
(Mnkr) 

336,3 330,3 351,3 368,2 375,2 

Verksamhetens kostnader 
(Mnkr) 

1 902,3 1 805,9 1 803,7 1 767,2 1 759,9 

Årets resultat (Mnkr) 23,9 66,9 34,5 48,7 36,2 

Skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

1 609,6 1 551,4 1 501,6 1 461,1 1 424,5 

Soliditet inklusive 
pensionsförpliktelser (%) 

26,12 23,42 18,38 14,01 7,25 

Nettoinvesteringar (Mnkr) 78,2 50,4 54,4 82,3 50,9 

Självfinansieringsgrad 
(ggr) 

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

Långfristig låneskuld 
(Mnkr) 

12,7 13,0 9,6 12,8 15,3 

2.2 Den kommunala koncernen 

 

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

2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Här beskrivs förhållanden som är viktiga för resultat och ekonomisk ställning för koncernen
och kommunen. Här beskrivs befolkningsutveckling, arbetsmarknad, bostadsmarknad mm. En
nulägesbeskrivning av kommunens verksamheter, samt en riskhantering.

Omvär ldsanalys

Pandemin har präglat hela världen även under 2021 och är fortfarande inte över men har gått
in i en annan fas och restr iktionerna släpptes den 9 februari 2022. Pandemin väntas få
långvariga konsekvenser som ännu är för tidiga att överblicka. Sverige har klarat ekonomin
bättre än många andra länder under pandemin.

En invasion i Ukraina har skett av Ryssland den 24 februari 2022, som har skapat ett
försämrat och hotat säkerhetsläge i världen. Hur detta kommer att påverka framtiden är svårt
att förutspå både när det gäller ekonomin och verksamheterna utifrån hur långdraget detta
blir. Med sannolikhet så kommer det att påverka lång tid efter att kriget är avslutat. Kommer
det att bli ett högt behov av flyktingmottagande, hur är vi förberedda för detta både utifrån
utbildning och bostäder?

En faktor som är viktig i framtiden är att få upp sysselsättningen bland grupper som står långt
från arbetsmarknaden då det kommande året riskerar att bli brist på arbetskraft både till
näringslivet och till välfärden.
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Förutom arbetsmarknadsinsatser ställer det krav på kommuner och regioner att förändra 
arbetssättet och i högre grad använda tekniska lösningar som ger invånarna möjlighet att 
själva göra delar av de tjänster som annars kräver personella resurser. 

Ett av skälen till den annalkande arbetskraftsbristen handlar om att vi nu går in i en period 
med låg befolkningstillväxt. Den senaste prognosen från statistiska centralbyrån (SCB) visar 
en väsentligt lägre befolkningstillväxt än i tidigare prognoser. I synnerhet gäller det 
grupperna barn och unga som nu beräknas minska och befolkningen i arbetsför ålder som 
ökar långsamt. Den grupp som ökar snabbast de närmaste tio åren, även i antal räknat, är 
personer över 80 år. 

Sveriges folkökning på 0,5 procent under 2020 var den lägsta sedan 2005. År 2021 var 
folkökningen större än året före, men fortfarande lägre än övriga år sedan 2005. I relativa tal 
ökade Sveriges befolkning med 0,7 procent under 2021. 

Den lägre befolkningstillväxten gör att många kommuner och regioner kan förvänta sig 
betydligt lägre ökning, eller till och med minskning av antalet invånare kommande år. Om den 
befolkningsutveckling SCB förutspår kommer att bli verklighet behöver en hel del lokala och 
regionala investeringsplaner och skatteintäktsbudgetar revideras ned för att rymmas i den 
totala befolkningsprognosen för riket. Prognosen gör också att kostnaderna i kommuner och 
regioner förväntas öka något långsammare än de har gjort under den senaste tioårs perioden. 
Samtidigt kan vi förvänta oss en långsammare ökning av skatteintäkterna när effekterna av 
konjunkturåterhämtningen och den expansiva finanspolitiken avtar. 

Lindesbergs kommun 

Utvecklingen av skatte- och generella statsbidragsintäkter 2021 har varit lägre än 
nettokostnadsutvecklingen vilket är negativt på lång sikt. En förutsättning för att uppnå god 
ekonomisk hushållning är att nettokostnaderna inte ökar i snabbare takt än skatteintäkterna 
och de generella statsbidragen. Om nettokostnadsutvecklingen fortsätter att öka mer än 
skatteintäkter och generella statsbidrag kan det innebära framtida besparingar. 

Ser man enbart på skatteintäkterna så är utvecklingen positiv då skatteintäkterna är 3,2 
procent högre år 2021 jämfört med 2020. En faktor är att arbetslösheten är lägre 2021 
jämfört med 2020 och främst ungdomsarbetslösheten. 
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Befolkningsutveckling 

Sista december 2021 hade Lindesbergs kommun 23 601 invånare, det är en minskning med 
57 personer sedan årsskiftet. Detta är ett trendbrott jämfört med de senaste två åren.  
Lindesbergs kommun har haft ett invandringsnetto under 2019 och 2020 med ca + 230. 
Under 2021 så var det + 56 personer. Det kan förklaras med pågående pandemi och stängda 
gränser.  De största skillnaden 2021 jämfört med 2020 är inrikes inflyttning. De grupper som 
ökar mest under året är personer i åldrarna 7–15, 65–79 och 80 år och äldre. Antalet invånare 
i arbetsför ålder (19–64 år) har minskat med 136 personer under 2021 jämfört med 2020 så 
är det 124 personer fler 2021.  Fortsätter denna åldersgrupp att bli färre så kommer 
kommunen få utmaningar i kompetensförsörjningen.  Att antalet personer i arbetsför ålder 
minskar varje år påverkar skatteintäkterna till kommunen då skatteintäkterna är en del som 
finansierar kommunens verksamheter. Minskat antal personer i arbetsför ålder kan leda till 
stora utmaningar i kompetensförsörjningen både för kommunen men även för kommunens 
företag. 

  2021 2020 2019 

Födda 238 219 219 

Döda 275 252 259 

Födelsenetto -37 -33 -40 

Inflyttade 1055 1245 1108 

Utflyttade 1133 1178 1256 

Flyttnetto -78 67 -148 

Folkmängd 23 601 23 658 23 588 

Folkökning -57 70 13 

 

Jämfört med riket så är andelen invånare i åldersgruppen 19–64 år ca 4 procentenheter lägre 
i Lindesbergs kommun och ungefär på samma nivå som länets kommuner. Åldersgruppen 80+ 
där är andelen ca 1 procentenhet högre i Lindesbergs kommun jämfört med riket och ungefär 
på samma nivå som länets kommuner. 
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Arbetsmarknad 

Under år 2021 så har den totala arbetslösheten minskat och den största minskningen finns 
bland utrikesfödda män. 

I december 2021 var den totala arbetslösheten 7,9 procent (kvinnor) och 9 procent (män) i 
åldersgruppen 16–64 år. Motsvarande period 2020 var arbetslösheten 8,7 procent (kvinnor) 
och 9 procent (män). 

För unga mellan 18–24 år har Lindesbergs kommun har arbetslösheten minskat med 0,4 
procentenheter från 10,6 procent till 9 procent för kvinnor och 0,9 procentenheter från 14,9 
procent till 14 procent för män. 
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Bostadsmarknad 

De senaste årens höga nyproduktionstakt avseende både bostäder och förvaltningslokaler har 
stannat av och har varit på en låg nivå under 2021 i Lindesbergs kommun. Fokus har varit på 
renoverings- och omstruktureringsprojekt. Efterfrågan på småhustomter är stor och mest i 
centrala Lindesberg och i Frövi. I Frövi finns nu endast två tomter kvar i området Vibyn. 
Bostadsbeståndet i kommunen består av att  70 procent bor i småhus och 30 procent i 
flerbostadshus samt specialbostäder (exempelvis bostäder för äldre och funktionsnedsatta). 
Upplåtelseformen för lägenheter i flerbostadshus är 21 procent bostadsrätter och 79 procent 
hyresrätter. 

Utbildning 

Måluppfyllelsen inom nämndens verksamheter i Lindesbergs kommun måste stärkas hela 
vägen från förskolan till gymnasieskolan. Måluppfyllelsen har under 2021 förbättrats inom 
nämndens verksamhetsområden. 

Under hösten 2021 genomfördes en språkinventering av tillsvidareanställda förskole 
assistenter och ett samarbete har därefter inletts med vuxenutbildningen på Masugnen kring 
fortbildning för medarbetare som har behov av att fördjupa sina kunskaper i svenska utifrån 
kommunikation och läsförståelse. 

För att möta den ökade segregationen vid våra förskolor har områdesindelning införts, istället 
för val av förskola och reformen börjar ge effekt. 

Utifrån att det finns behov av kompetensutveckling inom digitalisering genomfördes en 
utbildningssatsning under hösten 2021 och en fortsättning är inplanerad även för 2022. 

Resultaten i grundskolan fortsätter att 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 

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%, vilket är något sämre än föregående år. 
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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". 

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

För vuxenutbildningen har restriktionerna under året påverkat hur mycket elever har kunnat 
studera fysiskt på plats eller distansstudier hemma. Det har funnits svårigheter för elever som 
inte haft möjlighet att kunna studera fysiskt på plats, när de exempelvis måste vara hemma 
med barnen från förskolan, vilket har påverkat studiemiljön för en del elever. 

Arbetet med heltids sfi har varit lyckosamt och aktiviteterna på eftermiddagarna har fungerat 
bra - trots pandemin. Studiehallen har varit svår att kunna hålla igång fullt ut under vissa 
perioder med utökade restriktioner. Men den kommer att utvecklas så fort restriktionerna 
lättar igen. 

Individ och familj 

Individ och familj har levererat sitt grunduppdrag utifrån gällande lagstiftning. Verksamheten 
är oroad över den utmaning de står 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 ges nu möjlighet att göra digitala ansökningar och inom familjeenheten 
kan orosanmälningar göras digitalt direkt till enheten. 

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  präglats av pandemin och nya rutiner 
och riktlinjer har tagits fram 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 vecka. Inom verksamheten vård och omsorg utbildade sig 20 medarbetare till 
undersköterskor i samarbete med Masugnen. Utbildningen är finansierad av statsbidrag 
enligt projektet omsorgslyftet. Studietakten är på 50 % samtidigt som de arbetar 50 %. 
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Risk Orsak Påverkan Hantering 

Omvärldsrisker    

Ökad försörjningskvot 
Färre personer i 
arbetsför ålder 

Ökad belastning i 
verksamheterna som 
även kan leda till 
sjukskrivningar 

Nya arbetssätt, ny teknik 

Kompetensbrist Färre personer i 
arbetsför ålder 

Kan bli svårt att klara av 
grunduppdraget 

Strategisk planering 

Företagsnedläggning 
Beroende av få större 
företag 

Ökad arbetslöshet Jobba aktivt med 
näringslivet 

Verksamhetsrisker    

Informationstillgångar 
Fler system och tekniker 

Intrång i it-system, 
kunskaper om bla 
informationssäkerhet 

Bra säkerhetsrutiner vid 
införande av nya 
tekniker och system 

Finansiella risker    

Skatteintäkter och 
statsbidrag 

Färre invånare i 
arbetsförålder och 
tillfälliga bidrag 

Svårt att planera 
långsiktigt och 
vidareutveckling 

Jobba tillsammans och 
horisontellt med 
långsiktig 
budgetplanering 

Nettokostnadsökning 
Prisökningar Besparingar i 

verksamheterna sämre 
service till medborgare 

Se över avtal, se över 
intäktssidan 

Stort investeringbehov 
Eftersatt underhåll, nya 
investeringsbehov 

Likviditeten räcker inte, 
högt lånebehov 

Prioritera smart och 
långsiktigt 

Omvärldsrisker 

Ett av skälen till den annalkande arbetskraftsbristen handlar om att vi nu går in i en period 
med låg befolkningstillväxt. Den senaste prognosen från statistiska centralbyrån (SCB) visar 
en väsentligt lägre befolkningstillväxt än i tidigare prognoser. I synnerhet gäller det 
grupperna barn och unga som nu beräknas minska och befolkningen i arbetsför ålder som 
ökar långsamt. Den grupp som ökar snabbast de närmaste tio åren, även i antal räknat, är 
personer över 80 år. 

Den lägre befolkningstillväxten gör att många kommuner och regioner kan förvänta sig 
betydligt lägre ökning, eller till och med minskning av antalet invånare kommande år. Om den 
befolkningsutveckling Statistiska centralbyrån förutspår kommer att bli verklighet behöver 
en hel del lokala och regionala investeringsplaner och skatteintäktsprognoser revideras ned 
för att rymmas i den totala befolkningsprognosen för riket. Prognosen gör också att 
kostnaderna i kommuner och regioner förväntas öka något långsammare än de har gjort 
under den senaste tioårs perioden. Samtidigt kan vi förvänta oss en långsammare ökning av 
skatteintäkterna när effekterna av konjunkturåterhämtningen och den expansiva 
finanspolitiken avtar. 
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Källa: Sveriges kommuner och regioner ekonomirapport oktober2021

Kommunens beroende av stora enski lda företag

Stora neddragningar förekommer överallt i Sverige, men är enligt Tillväxtverkets analys
vanligare i sårbara kommuner. Bergslagen är det område där flest kommuner är sårbara för
företagsnedläggningar. Lindesbergs kommun hamnar på ett lågt index och placering 21 av
290 kommuner. Vilket innebär att kommunen därmed har en hög sårbarhet vid
neddragningar och det största enskilda företaget i kommunen är Meritor HVS där många av
nattbefolkningen arbetar.

Verksamhetsr isker

Lindesbergs kommun ser flera utmaningar på lång såväl som på kort sikt för
kompetensbehovet inom flera yrkesgrupper. Det är en stor utmaning att rekrytera till flera
olika befattningar. Det ställer höga krav på oss som arbetsgivare att attrahera och rekrytera
personal men även att titta på nya arbetssätt för att lösa behovet av kompetens. Kommunen
behöver fokusera på att få våra kompetenta medarbetare att vilja fortsätta utvecklas hos oss
samtidigt som kommunen vill få kompetenta sökande - välja att arbeta hos Lindesbergs
kommun. Totalt beräknas ca 530 personer gå i pension de närmsta 10 åren, beräknat utifrån
att man går i pension vid 65 års ålder. Till detta behöver det planeras för en
personalomsättning på ca 15 % per år.

Kommunen står även inför det faktum att befolkningen blir allt äldre samtidigt
som andelen personer i arbetsför ålder blir mindre. Det är en stor utmaning att rekrytera till
flera olika befattningar. Det ställer höga krav på oss som arbetsgivare att attrahera och
rekrytera personal men även att titta på nya arbetssätt för att lösa behovet av kompetens
Även satsningar på friskvådsbidrag eller fr iskvårdstimme som gjorts av kommunen är
en viktig del, en välmående medarbetare ger bättre förutsättningar att möte de krav som
ställs i arbetslivet.

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0–19 år och
antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20–64 år och därefter
multiplicerat med 100. Försörjningskvoten i Lindesbergs kommun är på en nivå på 0,92, det
innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20–64 år finns det 92 personer
som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är
försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20–64 år. Försörjningskvoten har
ökat från 0,86 till 0,92 de senaste femåren.
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Det finns ett fortsatt högt tryck på cybersäkerheten, hotbilden växer med en högre hastighet 
än någonsin tidigare, det är en utmaning att få till förståelse för det förändringsarbete som 
krävs för att skydda oss och vår tillgång till de informationstillgångar vi förvaltar inom 
koncernen. Målbilden är att öka säkerhetsnivån brett i koncernen, säkerhetstänket ska vara 
en naturlig del i arbetet. Koncernen behöver klassa sina informationstillgångar så vi kan sätta 
lämplig nivå på IT-säkerheten och skapa rätt nivå på tillgängligheten av data. 

 
Finansiella risker 

När andelen invånare i arbetsförålder sjunker finns risken att skatteintäkterna sjunker och 
det innebär att det kommer att krävas besparingar inom verksamheterna och 
grunduppdragen blir svårare att uppnå. När statsbidragen är tillfälliga så är det svårt att göra 
långsiktiga planeringar. Vid kortsiktiga planeringar och besparingar kan det leda till att det 
blir ökade kostnader i längden. 

Nettokostnadsökningar inom verksamheterna som ökar i större takt än ökningen av 
skatteintäkterna och generella statsbidragen innebär på långsikt att det måste ske 
effektiviseringar och investeringsvolymen måste minska. Likviditeten sjunker och lån måste i 
högre grad tas vid investeringar. De kostnadsökningar som sker som inte förvaltningen kan 
påverka är ett hot för att kunna planera långsiktigt. Exempelvis ökade skolskjutskostnader, 
kostnader för färdtjänst. Det finns även stora framtida driftkostnadsökningar (hyra, personal) 
utifrån nybyggnation och utökning av verksamhetslokaler. 

Investeringsbehovet är stort både re- och nyinvesteringar. De största summorna är främst 
inom gata, vatten och renhållning och exploatering av nya områden. 

  

Pensionsförpliktelser 

Pensionsförpliktelserna har inte försäkrats bort i Lindesbergs kommun. 
Pensionsförpliktelserna 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 2021 till 491,4 (500,4) Mnkr. 

Avsättningen till pensioner inklusive löneskatt för anställda är 125,5 (114,3) Mnkr och för 
förtroendevalda 7,1 (5,9) Mnkr. 
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2.4 Händelser av väsentlig betydelse 

Här beskrivs händelser som har inträffat under räkenskapsåret och som är av väsentlig 
betydelse för den kommunala koncernen och kommunens resultat och ställning 

Coronapandemin 

Den pågående pandemin med restriktioner, åtgärder och smittspridning har fortsatt påverkat 
samhället och kommunens verksamheter i många aspekter. Påverkan på kommunens 
verksamheter har fortsatt och har haft effekter både på den verksamhet som bedrivs och 
kommunens ekonomi. Under sommaren och hösten så minskade smittspridningen för att ta 
fart igen under december. Kommunens verksamheter har varit hårt påverkade sedan slutet på 
2021 och under januari och februari 2022 var många i personalen sjuka eller i karantän. Detta 
innebar att man bla uppmanade föräldrar att ha sina barn hemma från förskolan om de 
kunde. Sedan 9 februari 2022 så är samtliga restriktioner släppta och ett arbete med 
planering för att återgå till arbetsplatser pågår för de som har arbetat på distans. 

Kommunen har fått kompensation i form av sjuklöneersättning även under 2021. 
Ersättningen för 2021 blev 8,5 Mnkr jämfört med 15 Mnkr, år 2020. 

Pandemin har även inneburit en utveckling att använda digitala verktyg vid både möten och 
verksamhetsutveckling, det har även lett till att hitta nya arbetssätt och 
samverkansmöjligheter och kommer sannolikt att fortsätta även i framtiden. Digitala möten 
leder även till minskat resande och effektivare resursanvändning av arbetstiden. 

Alla verksamheter inom kommunen och bolagen har påverkats av Coronapandemin mer eller 
mindre genom att de har fått anpassa sig för att kunna följa riktlinjer och rekommendationer 
från Folkhälsomyndigheten. Många aktiviteter har fått ställas in och andra verksamheter har 
fått en hög arbetsbelastning. Pandemin har medfört minskade intäkter och merkostnader för 
vissa saker exempelvis skyddsutrustning inom vård och omsorg, minskade intäkter för 
uthyrning av idrottslokaler. 

Året har fortsatt präglats av pandemin för socialförvaltningen. Förvaltningen har arbetat med 
nya flexibla lösningar, modeller för samarbete och en stor förmåga att agera utifrån snabbt 
förändrade förutsättningar. Förvaltningens 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 och där samtliga har vaccinerats med tre vaccinationsdoser, samtidigt som 
omvårdnadspersonal fick möjlighet till vaccinering. Förvaltningen har fortlöpande följt 
folkhälsomyndighetens rekommendationer och vård- och omsorgspersonal har använt den 
skyddsutrustning som rekommenderats. 

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

Vuxenutbildningen har under året varvat mellan när-, fjärr- och distansundervisning där 
elever med störst behov av närundervisning har prioriterats. 

Inför 2021 så skedde en organisationsförändring och det innebar att Näringslivsenheten 
flyttades till kommunstyrelseförvaltningen från tillväxtförvaltningen och tillväxtutskottet blev 
en egen nämnd, tillväxnämnden. 

Social hållbarhet 

Utifrån det uppdrag som ges i socialtjänstlagen bidrar kommunens verksamheter till 
hållbarhet genom en mängd åtgärder och aktiviteter för att invånare ska uppnå en förbättrad 
livssituation, bland annat genom insatser för att nå egen försörjning och på så sätt minska 



§41/22 Årsredovisning 2021 - KS 2022/30-8 Årsredovisning 2021 : Arsredovisning 2021

  

Kommunfullmäktige, Årsredovisning 20(71) 

fattigdom och utanförskap.  

Genom Fritidsbanken kan invånare kostnadsfritt låna sport- och fritidsutrustning och via 
återbruket kan kommunens förvaltningar byta möbler och annan utrustning med varandra. 
Det återbruk som därmed sker bidrar till miljömässig hållbarhet. Verksamheten är en del av 
socialförvaltningen och bidrar även till social hållbarhet. 

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

Inom enheten för E-hälsa och myndighet har ett arbete startat gällande implementering av 
IBIC, Individens behov i centrum. Det 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. Arbetssättet innebär att gå från ett insatsstyrt arbetssätt till ett behovsstyrt 
arbetssätt. Det leder till att en mer individanpassad och flexibel tjänst skapas för den enskilde 
och att det ger en bättre effekt och en större meningsfullhet. 

Arbetet med heltids sfi har varit lyckosamt och aktiviteterna på eftermiddagarna har fungerat bra 
- trots pandemin. Studiehallen har varit svår att kunna hålla igång fullt ut under vissa perioder 
med utökade restriktioner. Men den kommer att utvecklas så fort restriktionerna lättar igen. 

Ärenden har avslutats på arbetsmarknadsenheten och var tredje person till egen försörjning.  
Medborgarservice har fortsatt leveraret även om den fysiska platsen har varit stängd under 
långa perioder. Arbetet med ungdomar har löpt på enligt plan och till viss del över förväntan. 
I december hade arbetsmarknadsenheten 38 anställda deltagare, 24 av dessa rustas för att bli 
framtidens medarbetare hos andra arbetsgivare (resursjobb) och 14 ytterligare deltagare är 
anställda en längre period på arbetsmarknadsenheten. Därutöver fanns cirka 180 ärenden 
som enheten arbetade med och som succesivt stegförflyttas. Coachingteamet har närmare 90 
av dessa ärenden i sin verksamhet och resterande finns hos arbetsmarknadsenhetens 
handläggare. 
Övergång till egen försörjning ger den enskilde möjlighet att växa och leva ett självständigt liv, 
samtidigt som resurser frigörs för kommunen. 

 Att säkerställa en trygg och utvecklande arbetsmiljö inom kommunens verksamheter, bidrar 
till god hälsa och minskad sjukfrånvaro.   

Miljömässig hållbarhet 

Under 2021 förmedlade arbetsmarknadsenheten 248 objekt via Återbruket (återvinning av 
bl.a. gamla inventarier) för närmare 300 000 kronor, vilket motsvarar 65 kw timmar och 7661 
Tillväxtnämnden, Verksamhetsberättelse 4(33) kilo koldioxid.  
En ny företagsetablering i Frövi är pågång och bygglovsansökan är under behandling och kan 
generera till 220 nya arbetstillfällen och förhoppningsvis kunna vara i drift 2023. 
Jättesatsningen som man kallar ”Sveriges grönaste industriprojekt” kommer kunna resultera i 
den största räkodlingen i Europa och en av de största tomatodlingarna i Sverige. Tanken är att 
återvinna spillvärme från pappersbruket Billerud Korsnäs för att kunna värma upp ett 
växthus på 10 hektar. 

Fortsatt tillväxt för Linde Energi AB (LEAB-koncernen)inom samtliga affärsområden och 
intresset för energitjänster såsom elbilsladdning och egen elproduktion med sol ökar. 

Hållbarhetsarbetet har prisats med flera utmärkelser såsom guldmedalj Ecovadis och 
hedersomnämnande från Solenergipriset för årets anläggning. 
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Fastigheter i Linde AB (FALAB-koncernen) är inne i en planeringsperiod för två större 
renoverings- och omstruktureringsprojekt, ”Framtidens Stadsdel i Lindesberg” och 
Stadsskogsskolan. Dessa kräver, bland annat, en utveckling av de bostadssociala kunskaperna 
koncernen besitter.  
Energioptimeringar, hållbarhetssatsningar och värdeskapande är områden som måste 
prioriteras och säkerställas genom ekonomisk proaktiv förvaltning. 

Vid byggnation av lokaler för kommunens verksamheter beaktas hållbarhetsmålen till 
exempel när det gäller energi, byggmaterial och tillgänglighet.  

Bergsparken är ett bra exempel på hur fastighets- och bostadsbolag i nära samarbete med 
arkitekter vågat och kunnat utmana tidigare föreställningar om vad som är möjligt att bygga i 
trä. Det är en byggnad och en plats med fokus på hälsa och välmående både för boende och 
besökare. Hela atmosfären andas trä, grönska och ljus såväl ute som inne. I halva byggnaden 
finns Lindesbergs vårdcentral och annan förebyggande hälsovård. I den andra halvan finns 
hyresbostäder. I nedre plan finns även en restauranglokal som sedan pandemin slog till står 
hyresledig och väntar på att åter få erbjuda boende och besökare både mat och umgänge. 

Ekonomisk hållbarhet   

Ekonomi i balans ger kommunen förutsättningar för stabilitet och långsiktig planering och 
därmed för ekonomisk hållbarhet. Kostnadsmedvetenhet, ordning och reda samt ett ständigt 
arbete för att förbättra och effektivisera är viktiga delar i arbetet. Under året har nämnderna 
arbetat aktivt för att klara en ekonomi i balans, med både utmaningar och möjligheter till 
utveckling. Pandemin har påverkat förutsättningarna för verksamheterna att hålla en 
ekonomi i balans och totalt redovisar nämnderna en negativ avvikelse mot budget men 
finansförvaltningen har en positiv avvikelse jämfört med budget så totalt klarar kommunen 
resultatet. 

Koncernen 

Fastigheter i Linde AB (FALAB-koncernen) har under 2021 drivit en process med att arbeta 
fram beslutsunderlag för utvecklingen av de fastigheter koncernen äger i stadsdelen Hagaberg 
och som går under arbetsnamnet ”Framtidens Stadsdel i Lindesberg”. 
F.d. Kristinaskolan, som kommunen har sagt upp och under året lämnat, har sålts till en lokal 
fastighetsägare. Detta omställningsprojekt kommer att genomföras av den nya 
fastighetsägaren och den gamla skolbyggnaden kommer på sikt att bli bostäder. En försäljning 
som ger FALAB ett större utrymme att fokusera på andra omställningsprojekt. 
Den annonserade utvecklingen av Frövis norra spårbundna industriområde kommer att 
påverka kommunens utvecklingspotential positivt. Fastighetskoncernens del i den 
utvecklingen är av stor vikt vad gäller både bostäder och utbildningslokaler. 
Den nya 7–9 skolan, Lindbackaskolan, samt om- och tillbyggnaden av Brotorpsskolan har 
färdigställts, invigts och tagits i bruk. Projektet har utmärkts av bra samarbete mellan FALAB 
som fastighetsägare/byggherre, blivande lokalnyttjare samt alla inblandade 
entreprenörer/leverantörer. 

Besök Linde AB (BELAB) verksamheter är beroende av besökare/åskådare. Samtliga publika 
verksamheter hade stängt mellan 1 januari och 14 juli, därefter kunde verksamheterna öppna 
igen och stora delar av ordinarie verksamhet bedrevs. Ytterligare restriktioner från 
myndigheterna medförde att Badhuset Energikällan åter behövde stänga från 23 december. 
Bolaget har under det gångna året tappat en del personal som på grund av permitteringar 
sökt sig till studier och/eller andra jobb varvid det har påbörjats ett arbete med att rekrytera 
och utbilda ny personal. 

Linde Energi AB (LEAB-koncernen) har flera stora projekt som pågår eller har avslutats. Ny 
mottagningsstation i Rånnesta som är bolagets största investering sedan byggandet av 
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spillvärmeledningen pågår under flera år. Resan mot fossilfri värme har fortsatt med 
konvertering av en hetvattenpanna från fossilolja till återvunnen bioolja. Ett viktigt 
underhållsprojekt med ombyggnad av spillvärmeledningen, till följd av återkommande läckor, 
har genomförts. Mätarbytesprojektet har fortsatt under 2022, dock med några 
stilleståndsperioder till följd av pandemin. Ett större underhållsarbete har genomförts i 
kraftstationen i Oppboga. 

Fortsatt hård konkurrens på elhandelsmarknaden, tyvärr med ett fortsatt stort inslag av 
oseriösa aktörer. Linde Energi har under hösten slutat erbjuda fasta elhandelspriser eftersom 
kostnaden för att säkra in dessa avtal blivit mycket osäker med den turbulens som varit på 
elmarknaden. Bolagets verksamhet har varit mycket synlig i olika mediala sammanhang, 
nästan uteslutande i positiva ordalag. Bolagets nöjd-kund-undersökning visar att den positiva 
bilden även når ut till bolagets kunder. Linde Energi har näst högsta NKI-värdet av de 80-talet 
svenska energibolag som ingår i undersökningen. 

Kommunen 

Pandemin som inleddes under 2020 har fortsatt även under hela 2021 och inom alla 
kommunens verksamheter har vi fått fortsätta att ställa om på olika sätt. Våra medarbetare 
möter medborgarna i livets alla skeden. Omställningen som pandemin krävt har därmed slagit 
olika. Det som är gemensamt är att alla har ställt om och gjort det på ett fantastiskt sätt. Nu 
ser vi framåt och förhoppningsvis kan vi dra nytta av de utmaningar vi klarat av under 
pandemin och att kommunen går stärkt ut ur denna prövande tid. Konkurrensen på 
arbetsmarknaden är stor men vi kan ändå konstatera att personalomsättningen under året är 
fortsatt lägre än innan pandemin. 

Kommunen har delat ut en sommargåva och en julgåva till alla medarbetare i syfte att 
uppmuntra en god arbetsinsats i en hårt arbetande verksamhet, vilket fått mycket god 
respons och gynnat de lokala handlarna i kommunen. 

Inflyttning och invigning av Lindbackaskolan skedde inför terminsstart för läsåret 
2021/2022. 

Villatomterna i Frövi Vibyn där finns endast två tomter kvar av totalt 25 tomter. Försäljning 
under 2021 har ökat avsevärt och tomterna är sålda både till personer inom kommunen samt 
utanför kommunens gränser. 

Under året har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen jobbat vidare med uppdraget att hitta 
en långsiktigt hållbar vattenförsörjning för Lindesberg och Nora enligt program/tidsplan. 
Under våren har sista etappen av reservvattenledningen projekterats färdigt mellan Nora och 
Lindesberg samt upphandlats 
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2.5 Styrning och uppföljning av verksamheterna 

Det övergripande syftet med styrmodellen är att visa en gemensam struktur och 
gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess verksamheter. 
Styrmodellen ska främja att tid och kraft läggs på det som får positiv effekt på 
verksamhetsutvecklingen som leder till en förbättring för medborgarna. Styrmodellen 
omfattar hela kommunens organisation och ska främja att mervärde för medborgarna skapas. 
Det är genom en helhetssyn kring medborgaren där det finns en balans mellan formell 
styrning och kultur, förhållningssätt, ledarskap och delaktighet som detta kan uppnås. 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnder, kommunala bolag och 
kommunalförbunden enligt kommunallagen och ansvarar också för att den interna kontrollen 
fungerar i kommunen. 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. 

Utgångspunkter 

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

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

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

tid. De politiska viljeinriktningarna framkommer i det som man fyller styrmodellen 
med. 

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

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

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

Utvecklingsmål ska fokusera på de resultat som behöver prioriteras i ett utvecklingsarbete 
för att säkerställa grunduppdraget. 
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2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

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

Övergripande finansiella mål 

Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning och 2021 blev det 1,5 procent samt att soliditeten ska var oförändrad eller öka. 
Soliditeten har ökat under 2021 från 24,5 procent till 26,1 procent. 

De finansiella målen är uppnådda för kommunen 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. Bedömningen är att samtliga grunduppdrag är på väg 
att uppnås utifrån de kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål som är antagna i 
kommunfullmäktige, trots en pandemi under hela 2020 och 2021.Tillsammans med den 
samlade bedömningen från nämnderna gällande uppfyllelse av sina mål, kvalitetsfaktorer och 
grunduppdrag så är bedömningen att god ekonomisk hushållning uppfyllt. 

Uppföljningen av måluppfyllelsen och ekonomin för de kommunala bolagen sker kontinuerligt 
under året genom ägardialoger med samtliga bolag.  Om god ekonomisk hushållning uppnås 
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ur ett kommunkoncernperspektiv kan inte bedömas nu då bolagen inte är inkluderade i
kommunens styrmodell.

Det sker även en utredning med uppdrag från regeringen där en särskild utredare ska
bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen (2017:725)
utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Syftet med
utredningen är att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida
utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning i
kommuner och regioner. Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och
regione r, har p rese nt erats i b et änkande ” E n god komm unal hushållnin g, S OU 2021–75.
Betänkandet har remissbehandlats men något beslut har ännu inte fattats.

Kvalitet och utvecklingsmål

Grunduppdrag

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

För socialnämnden har 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. Förvaltningens 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 inom Funktionsstöd och Vård och omsorg och har gått från 50,8% (2020)
till 62,5% (2021).

Corona-pandemin fortsatt att påverka barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter på
många olika sätt även under 2021.

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
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munskydd har tillhandahållits. 

Förvaltningens verksamheter har i likhet med övriga kommunen verkat under gällande 
restriktioner från folkhälsomyndigheten 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. 

 
Våren 2022 står förvaltningens verksamheter inför ett nytt läge. Per den 9 februari 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. Vi behöver som arbetsgivare erbjuda 
vår personal möjligheten att tillsammans med medarbetare och chefer samsas kring hur vårt 
arbete ska utföras, post-covid.  

För samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är det glädjande att notera en relativt låg 
sjukfrånvaro under året, även om den sannolikt delvis grundar sig i orsaker kopplade till 
pandemin och tillhörande hemarbete. Distansarbetet har gett god effekt avseende minskad 
risk för smittspridning av Covid-19 i personalgruppen, men det är också påfrestande för 
medarbetarna, då risken för försämrad ergonomi och psykosocial arbetsmiljö ökat. 

Restriktionerna i samhället har tagits 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. 

Det arbete avseende fördelat ledarskap som påbörjats under året kommer att fortsätta under 
2022. 

Kommunen har god kompetens i personalstyrkan, men behöver jobba vidare med 
kompetensutveckling. Både genom att medarbetare kan lära av varandra och genom att 
erbjuda vår personal extern utbildning. Då det är mycket ny personal inom vissa 
arbetsområden finns ett stort behov av utbildning, men det har tyvärr erbjudits få kurser 
under pandemin. 

För kommunstyrelseförvaltningen bedöms grunduppdraget vara uppfyllt och med en bra 
kvalité trots en pågående pandemi som påverkar alla mer eller mindre. Förändringen av 
uppfyllelsen av grunduppdraget beror främst på ökningen av pandemin under sen hösten och 
vintern. 

Distansarbetet har innebär nya arbetssätt för medarbetare och chef. 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 
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negativa konsekvenser. 

Tillväxtförvaltningen har i snitt många behöriga sökanden till de tjänster som har varit 
utannonserade under året. Förvaltningen har utökat 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 distans- och hemarbete bland annat. 
Förvaltningen har även genomfört en del kompetenshöjande och stöttande insatser under 
våren och fler insatser är inplanerade under hösten. 

En löpande avstämning sker med alla medarbetare där förvaltningen jobbar för att 
medarbetarnas resurser och kompetenser ska kunna nyttjas på bästa möjliga sätt. Inom 
tillväxtförvaltningen bygger vi arbetet på tillit för våra medarbetare som bygger på ett eget 
ansvar med goda möjligheter att kunna växa och utvecklas. 

I januari 2021 verkställdes den nya organisationsförändringen utifrån beslut om en ny 
politisk organisation. Detta har haft betydande påverkan hos en del av förvaltningens 
medarbetare och verksamheter. Förändringen har medfört en hel del praktiskt arbete som 
fortfarande pågår. 

Sjukfrånvaron inom tillväxtförvaltningen har varit relativt jämn under pandemiåret 2021. 
Inom arbetsmarknadsenheten och kultur- och fritidsenheten har sjukfrånvaron dock varit 
något högre än för utbildningsenheten. Dessa verksamheter har uppdrag som innebär att 
personalen inte har haft samma möjlighet till distansarbete utan har behövt sjukanmäla sig så 
snart de har haft minsta förkylningssymptom. 

Välfärd och service 

Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och 
utvecklande arbete och kontakten med kommunens invånare sker på flera olika sätt beroende 
behov och ålder. 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. 

De fysiska mötesplatserna har även under 2021 fått anpassas inom många områden, 
exempelvis har flera evenemang behövts anpassa eller ställas in. När det gäller 
välfärdstjänster där medarbetare, personer eller elever arbetar nära varandra så har fokus 
varit på smittskydd och anpassningar har gjorts. Minskad fysisk kontakt med målgrupper har 
inneburit att verksamheterna har försökt tillgodose det som går via digitala möten. 
Utvecklingen av e-tjänster har tagit ett steg till. 

De som arbetar närmast invånarna har arbetat med anpassningar efter de 
rekommendationers som funnits under året. Sjukfrånvaron har varit högre i de flesta 
verksamheter och inneburit stor arbetsbelastning främst iför de verksamheter som inte 
kunnat jobba på distans. 

Verksamheternas fokus under hela året har varit att leverera trygg och säker välfärd- och 
servicetjänster med anledning av covid-19. det har inneburit att verksamheterna har behövts 
ställa om och omfallsplanera ofta och med snabba beslut. 

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. 
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Samhälle och demokrati 

Kommunfullmäktige ansvarar för frågor som handlar om demokrati och samhällsutveckling. 
Utvecklingen ska ske på transparent och hållbart sätt med hänsyn tagen till såväl ekologiska, 
ekonomiska som sociala aspekter. Demokrati handlar om respekten för alla människors lika 
värde och om individens frihet och rättighet att påverka. Invånares delaktighet är en av 
grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. 

Demokrati handlar om respekten för alla människors lika värde och om individens frihet och 
rättighet att påverka. Invånares delaktighet är en av grundpelarna i ett demokratiskt 
samhälle. 

För femte året genomfördes Demokratidag för ungdomar mellan 13–25 år och 
förtroendevalda allt i enlighet med riktlinjer för Demokratidag för ungdomar, KS 2018/94–6. 
Dagen genomfördes under två förmiddagar den 26 och 27 oktober. Temat i år var Framtidens 
Lindesberg - Hur planerar kommunen för våra samhällen och landsbygd? Var och hur i 
kommunen vill du bo i framtiden? Vad drömmer du om? Påverka framtida bostäder och 
bostadsområden. För första gången så genomfördes det i digital form via Microsoft Teams. 
Den 26 oktober var för de yngre ungdomarna 13–15 år. Den 27 oktober var för de äldre 
ungdomarna 16–25 år. Resursjobben har skapat stora möjligheter för 
arbetsmarknadsenheten att arbeta. Dels är lön ett stort och viktigt incitament för individen, 
vilket möjliggjort för bra och kvalitativa planeringar med motiverade deltagare. Dels har 
dessa deltagare haft ett större engagemang för att fullfölja sin planering då arbetet gett 
mersmak, större förståelse för kompetenskrav och hur arbetsgivare tänker vid rekryteringar. 
Deltagarna har också fångats upp av våra socialförsäkringar, vilket integrerar och inkluderar 
individen i samhället i stort. Därutöver har Resursjobben haft stora positiva effekter på det 
ekonomiska biståendet som utbetalas av försörjningsstöd. 
hållbarhet. 

Resursjobb har funnits sedan 2020, ett koncept som kombinerar anställning med 
kompetenshöjande insatser. Syftet är att rusta individer som kan komma vidare till studier 
eller arbete efter maximalt 2 år. Sedan starten har 30 resursjobb tillsatts, varav 8 hunnit 
avslutas. Majoriteten har gått vidare till studier då låg utbildningsbakgrund är en av de 
främsta orsakerna till långtidsarbetslöshet och försörjningsstödsberoende. 
Pandemin har försvårat placeringar inom kommunala verksamheter, likväl som förflyttning 
till reguljära anställningar. Under senhösten 2021 har arbetsmarknadens stärkts ånyo och 
framledes finns möjligheter till att få ut fler i reguljärt arbete. Utmaningar med resursjobben 
har varit målgruppen som omfattats – det är få försörjningsstödstagare vars behov av 
rustande insatser tillgodoses efter ett år. Många har långvariga och större behov än så, vilket 
har gjort att vi öppnat upp anställningarna för fler än det var tänkt inledningsvis. Det har i sin 
tur förlängt vägen till egen försörjning via reguljärt arbete. Resursjobben möjliggör 
kommunens arbete kring social och ekonomisk hållbarhet. 

En löpande dialog förs mellan Näringslivs- och infrastrukturenheten och kommunens fem 
servicepunkter. Utöver den löpande dialogen stöttar 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 är sjösatt. Uppdraget tar 
avstamp i de fem servicepunkter som Lindesbergs kommun har tillskapat men även andra 
potentiella områden som kan vara aktuella för att möjliggöra för grannkontor, för att 
möjliggöra bland annat distansarbete för bosatta i kommunen eller delvis boende i 
kommunen. 
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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.

Kvalitetsfaktorer

Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet

God ekonomisk hushållning Kvalitén uppnås

Samverkan internt och externt för att möta
framtidens välfärdsutmaningar

Kvalitén är på väg att uppnås

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

Kvalitén är på väg att uppnås

God kommunal service Kvalitén är på väg att uppnås

Friska medarbetare Kvalitén är på väg att inte uppnås

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att ekonomin går ihop på ett ansvarsfullt sätt.
Det innebär att resurserna används rätt och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att skapa
förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning, måste det finnas ett klart samband
mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv
och ändamålsenlig verksamhet. Detta ska kunna parera svängningar i omvärlden samt vara en
förutsättning för kommunen att kunna investera. Risken med att ha ett för lågt resultat
innebär att vid minsta svängning i omvärlden, oförutsedda kostnader eller något annat som
påverkar kommunen, kommer det att direkt slå tillbaka på kommunens ekonomi och i
slutänden på nämnderna.

Det är av största vikt att alla nämnder håller sig till de ramar som kommunfullmäktige har
lämnat, sker inte detta sätts hela kommunens ekonomi i ett svårt läge. Med ett minusresultat
är kommunen dessutom ålagd att inom tre år återställa underskottet, och ett besparingsläge
blir aktuellt.

En svårighet att bedöma god ekonomisk hushållning finns i det osäkra läge som råder just nu.
I dagsläget är bedömningen att Lindesbergs kommun trots allt klarar en god ekonomisk
hushållning.

Samverkan internt och externt för att möta framtidens välfär dsutmaningar

God kommunikation är en viktig faktor för ett framgångsrikt arbete. Grogrunden för
spekulation är som störst när information saknas eller är bristfällig. Om vi, förutom att vara
transparenta och publicerar protokoll med mera, lyckas kommunicera varför beslut fattas
kommer förståelsen för vår agerande öka. Detta gäller både internt och externt och är lika
viktigt i båda dimensionerna

Internt

Intranätet är kommunens huvudkanal vid information till alla förvaltningar. Exempelvis så
har information om vilka restr iktioner som gällt under pandemin funnits på intranätet.

På intranätet läggs alltid protokollet upp efter kommunledningens möten samt anna viktig
information som gäller alla.

Exter nt

Att ha en öppen och tydlig kommunikation med våra invånare är avgörande för att behålla ett
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högt förtroende för kommunen som organisation och för vårt demokratiska system. 
Kommunfullmäktige direktsänds publicerar protokoll från fullmäktige och alla nämnder på 
vår webbplats.  Ett viktigt arbete som pågår för att förbättra kommunikationen är att 
säkerställa att webbplatsen lever upp till kraven att den ska vara tillgänglighetsanpassad.   

Det innebär att så många som möjligt ska ha möjlig het att ta till sig av den information som 
publiceras. Ett arbete med att öka e-tjänster pågår. E-tjänster är tillgängliga dygnet runt, så 
invånarna kan kontakta kommunen när det passar dem själva. Det leder till en högre 
servicenivå gentemot våra invånare. 

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och 

kompetensförsörjning 

Socialförvaltningen har under året ingått i regionens gemensamma arbete för att ta fram en 
länsövergripande kompetensförsörjningsplan, ett projekt som ingår i arbetet kring ”Nära 
vård”. Workshopar har genomförts för att ta fram en kompetensanalys över nuläge och 5 års 
sikt men även för att ta fram aktiviteter som syftar till att stärka kompetensläget. 

Under året har den interna utbildningen för framtida ledare pågått med totalt 11 deltagare. 
Syftet med utbildningen är att stärka vår tillgång på första linjens chefer genom att skapa 
intresse och ge förutsättningar för framtida ledare att bli mer rustade inför en chefsroll. 
Satsningen ger även möjlighet för medarbetare att utvecklas vidare inom kommunen vilket 
ger oss förutsättningar att behålla viktig kompetens. Utbildningen har innehållit 
gemensamma digitala gruppträffar och träffar med mentor. Mentorskapet har byggts upp 
utifrån att erfarna ledare inom kommunen bidrar med sin kompetens och fungerar som ett 
viktigt bollplank genom utbildningen. Utbildningen slutförs i februari 2022 och redan nu kan 
vi se resultat och med glädje och stolthet meddela att tre deltagare gått vidare till ett 
chefsuppdrag inom kommunen. Utvärdering kommer ske med möjlighet att starta upp en ny 
omgång framöver. 

Av kommunens tillsvidareanställda innehar 78 % heltid och 22 % deltid. Genom ett aktivt 
arbete under flera år för att öka andelen heltider så har det för 2021 visat sig en ökning på 6 
procentenheter, vilket främst tillskrivs befattningar inom Kommunals avtalsområde. 

Vid en jämförelse med andelen heltidsanställda 2014 så var siffran 64% mot dagens 78%. 

I Kommunals centrala huvudöverenskommelse är det inskrivet att parterna aktivt ska arbeta 
för att heltidstjänster ska vara norm, den så kallade Heltidsresan. Lindesbergs kommun har en 
framtagen handlingsplan som kopplas till befattningar inom Kommunals avtalsområde samt 
förvaltningsinriktning för att aktivt arbeta med införande av heltidstjänster. En kombination 
av ett aktivt jämställdhets- och kompetensförsörjningsstrategiskt arbete. 

 

Av kommunens övergripande arbete under 2021 presenteras några konkreta delar: 

 Lindesbergs kommun har inte egna antagna styrdokument kring jämställdhet utan 
arbetar utifrån Örebro läns strategi för jämställdhet 2021–2024. Delområden som 
Lindesbergs kommun aktivt arbetar med och som kan härledas till strategin är utifrån 
medarbetarperspektivet, kvinnors sjukfrånvaro, könsfördelning bland chefer, aktivt 
verka för ökad sysselsättningsgrad, ökat antal heltider, verka för att kunna förena 
förvärvsarbete och föräldraskap. 

 Tillsammans med fackliga organisationer ska kommunen under 2021–2023 se över 
ledningsorganisationen kopplat till antal medarbetare per chef, ett arbete som både är 
utifrån jämställdhet men också arbetsmiljö. Socialförvaltningen har under 2021 gjort 
ändringar i chefsorganisationen utifrån detta. 
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Handläggare med certifiering för utredning gällande kränkning från personalenheten
har deltagit i regionens upphandling för att säkerställa arbetet med
kränkningsutredning via Regionhälsan.

Medarbetarenkäten har genomförts under hösten och Mitt arbete känns meningsfullt” och ”
j ag vet vad som fö rvän t as a v mig i mit t a rb et e”, de frågo rna fick även i år högst b et yg i å ret s
medarbetarenkät.

Fr iska medarbetare

Sjukfrånvaron per sista augusti börjar sakta närma sig nivån som innan pandemin. Den högsta
sjukfrånvaron finns inom socialförvaltningen som är 7,12 procent

Utvecklingsmål Måluppfyllnad

Samverkan mellan kommunen och näringsliv ska
öka Målet är på väg att uppfyllas

Ökad måluppfyllelse i skolan Målet är på väg att uppfyllas

En ökad långsiktig ekonomisk planer ing Målet är uppfyllt

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

Målet är på väg att uppfyllas

Lindesbergs kommun ska bli mer inkluderande Målet är på väg att inte uppfyllas

Samverkan mel lan kommunen och när ingsl iv ska öka

Det har varit svårt för samhällsbyggnadsnämnden 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 flera
riktade utskick till serveringsställen med information om regelförändringar kopplat till Covid
och till samtliga grund- och gymnasieskolor gällande innehåll i egenkontrollen.
Stadsbyggnadskontoret har deltagit i två digitala medborgardialoger. Även kundundersökning
om befintlig e-tjänst för bygglov är genomförd.

Kommunikationen och informationsspridningen håller på att utredas liksom varumärket
Samhällsbyggnad Bergslagen. Syftet är att förenkla och förtydliga för våra kunder. Arbetet
med informationsspridning har blivit mer proaktivt.

Nämnden behöver även synliggöra fysisk närvaro som inte är på kommunhusen utan hos
kund. När restriktionerna tas bort kommer planen för fysiska träffar ute i
samverkanskommunerna återupptas.

Näringslivet i Lindesbergs kommun efterfrågar en bättre dialog med kommunens
beslutsfattare. Den dialogen genomförs på olika sätt, formaliserade inom ramen för
Näringslivsenhetens uppdrag, och i det vardagliga arbetet mellan en kommunal organisation
inklusive de kommunala bolagen och företag samt invånare i Lindesbergs kommun. En träff
med verksamma mäklare som finns etablerade i kommunen, har genomförts för att få en
bättre bild av kommunens attraktivitet som bostadsort. Kontakten med kommunens mäklare
kommer fortsätta. Strukturen för företagsbesöken har strukturerats om och anpassas mot
exempelvis utfallet av de rankingar som kommunen tillhandahåller. Näringslivsenheten är
representerade i olika forum och sammanslutningar tillsammans med det lokala Näringslivet.
Ett internt arbete pågår gällande kommunikation och marknadsföring. Näringslivsenheten
har tillfälligt ställt om en tjänst till att arbeta en del av en heltidstjänst med kommunikation
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kopplat till Näringslivsfrågor. 

Kommunikation där vi som kommun berättar för invånare vad vi gör, varför vi gör det och vad 
vi önskar för effekt av det vi gör behöver förbättras.  

Ökad måluppfyllelse i skolan 

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 ses som betydelsefull för att fortsätta att öka 
måluppfyllelsen.  
Den långsiktiga planen över kvalitetsutveckling inom grundskolan fortsätter. 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. Modellen blev under år 

2021 godkänd utan anmärkning vid Skolinspektionens granskning. 

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%, vilket är något sämre än 

föregående år. 

En ökad långsiktig ekonomisk planering 

Planering av budget för 2022–2024 pågår men en plan är att verksamhetsplan 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. 

Ökad digitalisering inom verksamheter och kommunen för att klara av 

kompetensförsörjningen och välfärden i framtiden 

Digital verksamhetsutveckling innebär att arbetssätt och processer förbättras och anpassas i 
samband med att digitalt stöd införs. Digitalisering ger effekt och nytta först när den är 
ändamålsenlig för verksamheten och användaren. I samband med pandemin så har det blivit 
naturligt att arbeta mer med den digitala utvecklingen. 

Några saker som är gjord senaste åren utifrån digital utveckling: 

 Meröppet på Lindesbergs stadsbibliotek 
 E-tjänst bygglov 
 Inköp via e-handel 
 Nattkamera inom vård och omsorg 
 Digital kommunfullmäktige 
 Flertal e-tjänster intern för att minimera pappershantering 
 Säker e-posthantering  
 It-system så att sekretessärenden kan hanteras på digitala möten 
 Distansundervisning med hjälp av digital teknik  
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Utmaningen i kommunen är tillgången till bredband och fiber för personer som bor längre ut 
på landsbygden. Här ligger Lindesbergs kommun efter jämförbara kommuner gällande 
tillgång till fiber. Det kan skapa problem för personer som har egna företag och även för 
personer som jobbar hemifrån.  

Många har förändrat sina levnadssätt och värderar andra saker under pandemin och 
eventuellt fortsättningsvis och finns då inte förutsättningar att arbeta hemma överallt i 
kommunen så kan det leda till att kommunens attraktivitet utifrån detta. 

Lindesbergs kommun ska bli mer inkluderande 

Resursjobb har funnits sedan 2020, ett koncept som kombinerar anställning med 
kompetenshöjande insatser. Syftet är att rusta individer som kan komma vidare till studier 
eller arbete efter maximalt 2 år. Sedan starten har 30 resursjobb tillsatts, varav 8 hunnit 
avslutas. Majoriteten har gått vidare till studier då låg utbildningsbakgrund är en av de 
främsta orsakerna till långtidsarbetslöshet och försörjningsstödsberoende. 
Pandemin har försvårat placeringar inom kommunala verksamheter, likväl som förflyttning 
till reguljära anställningar. Under senhösten 2021 har arbetsmarknadens stärkts ånyo och 
framledes finns möjligheter till att få ut fler i reguljärt arbete. Utmaningar med resursjobben 
har varit målgruppen som omfattats – det är få försörjningsstödstagare vars behov av 
rustande insatser tillgodoses efter ett år. Många har långvariga och större behov än så, vilket 
har gjort att vi öppnat upp anställningarna för fler än det var tänkt inledningsvis. Det har i sin 
tur förlängt vägen till egen försörjning via reguljärt arbete. Resursjobben möjliggör 
kommunens arbete kring social och ekonomisk hållbarhet. 

Under år 2021 så har den totala arbetslösheten minskat och den största minskningen finns 
bland utrikesfödda män. 

I december 2021 var den totala arbetslösheten 7,9 procent (kvinnor) och 9 procent (män) i 
åldersgruppen 16–64 år. Motsvarande period 2020 var arbetslösheten 8,7 procent (kvinnor) 
och 9 procent (män). 

För unga mellan 18–24 år har Lindesbergs kommun har arbetslösheten minskat med 0,4 
procentenheter från 10,6 procent till 9 procent för kvinnor och 0,9 procentenheter från 14,9 
procent till 14 procent för män. 

Årets resultat 

Kommunkoncernens resultat 2021 är 63,8 Mnkr och är 7,4 Mnkr bättre jämfört med 2020. 
Medelresultat för perioden är 43 Mnkr. Linde Stadshus AB:s resultat för 2021 är - 2,8 Mnkr, 
Linde Energi AB (LEAB- koncernen) visar på ett resultat på 46,1 Mnkr och resultatet för Besök 
Linde AB landar på något sämre resultat än den lagda budgeten om - 10 Mnkr. Kommunens 
resultat är 23,9 Mnkr för 2021 och det är 15,4 Mnkr bättre än budgeterat resultat. 
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Fastigheter i Linde AB (FALAB-koncernen) 

FALAB- koncernen redovisar ett resultat för verksamhetsåret 2021 på 13,8 Mnkr (-3,1 Mnkr) 
efter finansiella poster. Koncernen har ökat intäkterna med 3,9 Mnkr samtidigt som 
driftkostnaderna minskat med ca 1,2 Mnkr. Under året så har endast 0,4 Mnkr i 
nedskrivningar gjorts. Koncernen har god ekonomi och en bra soliditet. Det finns betydande 
dolda värden i koncernen vilket är en bra reserv att ha inför kommande ROT-arbeten 
(renovering och om-/tillbyggnad). 

Linde Energi AB (LEAB-koncernen) 
Linde Energi kan redovisa en stark ekonomisk ställning efter verksamhetsåret 2021. 
Ekonomiskt resultat efter finans uppgår till 46,1 Mnkr, vilket är 6,5 Mnkr bättre än 
motsvarande budget. Fortsatt stark soliditet och avkastning på eget kapital. Samtliga 
finansiella mål enligt ägardirektivet är uppfyllda. 

Besök Linde AB (BELAB) 
På grund av den stängning som bolaget fick göra av verksamheterna så nås inte de uppsatta 
målen för intäkterna. Sett utifrån ett halvårsperspektiv, under den tiden bolagets 
verksamheter haft öppet, har bolaget ändå kunnat uppfylla stora delar av målen. Under året 
har bolaget kunnat hålla nere kostnaderna, framförallt på grund av att verksamheterna har 
varit stängda men även på grund av de ansträngningar som verksamheterna har gjort. Det 
totala resultatet för bolaget landar på ett något bättre resultat än den lagda budgeten om -10 
Mnkr. 

Kommunen 

Kommunen redovisar ett resultat på 23,9 Mnkr, resultatet är 15,4 Mnkr bättre än budgeterat. 
I årets resultat finns flera poster som påverkar. En avsättning med 19,1 Mnkr har skett till 
miljöfonden för att kunna återställa soptippen i Södra Måle. De extra intäkter som kommunen 
har fått utöver ordinarie skatteintäkter och generella statsbidrag under 2021 är 
skolmiljarden, (2,8 Mnkr) ersättning för sjukfrånvaro (8,5 Mnkr), stärkt äldreomsorg 11,3 
Mnkr. 

Totalt visar nämnderna på ett underskott med jämfört med budget med 48 Mnkr och 
socialnämnden har det största underskottet 25,1 Mnkr, trots ett budgettillskott under året 
med 25 Mnkr och medel från staten för stärkt äldreomsorg. Barn- och utbildningsnämnden 
visar på ett underskott med 16,5 Mnkr och det avser främst skolskjutsar och gymnasieskolan. 
Tillväxtnämnden har fått ett budgettillskott under året med 2 Mnkr men har en negativ 
avvikelse på -2,3 Mnkr och det är svenska för invandrare som det avser. Avvikelserna finns 
analyserat och förklarat i varje nämnds verksamhetsberättelse. 

Budgetavvikelse nämnder 2021 2020 2019 2018 2017 

Barn- och utbildningsnämnd -16,5 0,9 -14,5 -4,5 2,6 

Kommunstyrelsen -2,3 4,9 -2,4 -1,5 15,7 

Samhällsbyggnadsnämnden -0,5 0,0 -1,0 0,2 0,3 

Socialnämnd -25,1 -25,3 -6,0 5,8 -29,2 

Tillväxtnämnden -2,3 -1,9 -0,3 -1,0 16,1 
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Intäkt- och kostnadsanalys 

Verksamhetens intäkter för 2021 är 6 Mnkr högre än 2020 och det är en ökning med 1,8 
procent. Bidragen har ökat med 3,4 procent och det avser bidrag från Försäkringskassan för 
sjukfrånvaro utifrån covid-19 och stärkt äldreomsorg. 

Verksamhetens 
intäkter (Mnkr) 

2021 2020 Förändring Förändring i % 

Taxor och avgifter 64,8 65,4 -0,6 -1 % 

Hyror 25,1 24,8 0,3 1,2% 

Bidrag 191,1 184,8 6,3 3,4 % 

Övriga intäkter 55,3 55,3 0,0 0 % 

Verksamhetens 
intäkter 

336,3 330,3 6,0 1,8 % 

 

Verksamhetens kostnader ökade med 96,4 Mnkr under året eller 5,3 procent. De största 
ökningarna procentuellt är pensionskostnader jämfört med föregående år. Ökningen av 
pensionskostnader beror på att medelåldern har ökat och främst bland män. Den stora 
skillnaden mellan åren för anläggningstillgångar och underhållsmaterial beror på att under år 
2020 så inköptes ett stort antal datorer, då kommunen har valt att inte leasa datorer utan 
köpa in dem för att minska kostnaderna på sikt. Köp av huvudverksamhet avser bland annat 
ökade placeringskostnader inom socialförvaltningen, samt ökade kostnader för gator och 
vägar och det avser bland annat snöröjning. Ökningen för övriga tjänster/kostnader mellan 
2020 och 2021 avser avsättningen till miljöfonden. 

 

Verksamhetens 
kostnader 

2021 2020 Förändring Förändring i % 

Löner och sociala 
avgifter 

1 153,0 1 101,0 52,0 4,7% 

Pensionskostnader 106,3 95,9 10,4 10,9 % 

Anläggningstillgångar- 
och 
underhållsmaterial 

13,5 21,6 -8,1 -37,5% 

Köp av 
huvudverksamhet 

246,0 232,5 13,5 5,8% 

Lokal- och markhyror 190,5 177,8 12,7 7,1% 

Lämnade bidrag 57,0 60,8 -3,8 -6,2% 

Förbrukningsmaterial 
och inventarier 

53,8 53,0 0,8 1,5% 

Övriga 
tjänster/kostnader 

82,8 63,4 18,8 30,6 % 

Verksamhetens 
kostnader 

1 902,3 1 805,9 96,4 5,3 % 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Under året så har nettokostnaderna ökat med 6 procent medan skatter och generella 
statsbidrag har ökat endast med 3,8 procent. En förutsättning för att uppnå god ekonomisk 
hushållning är att nettokostnaderna inte utvecklas mer än skatteintäkterna och de generella 
statsbidragen. När nettokostnadsutvecklingen är högre än skatteintäktsutvecklingen leder det 
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till att ekonomin urholkas på längre tid. Sedan år 2015 så har nettokostnaden varit högre än 
skatteintäkter och generella statsbidrag alla år förutom 2018 och 2020. Dessa två år tillkom 
det tillfälliga statsbidrag bland annat för pandemin och stort flyktingmottagande. Detta är en 
framtida utmaning utifrån att flera förvaltningar visar ett underskott samt att det finns ett 
stort re-investeringbehov och stora nyinvesteringar sker i kommunen. 

 

Investeringar 

År 2021 var det budgeterat 180 Mnkr, utfallet för alla investeringar blev 78,2 Mnkr. Det 
motsvarar en genomförandegrad på 43 procent. 

Nämnd/förvaltning Avvikelse 21-12- 31 Förklaring 

Investeringar för barn- och 
utbildningsverksamhet 

+ 17,6 Mnkr 

Överskott för pågående projekt i 
samband med ombyggnation och 
nybyggnation av grundskolor. 
Vissa delar kommer att slutföras 
under 2022. 

Investeringar i gata, belysning, 
park och idrottsverksamheter 

+26,4 Mnkr 
Den största avvikelsen avser ny 
bro vid Loppholmen, reinvestering 
av gatuljus. 

Investeringar i vatten- och 
avloppsverksamhet 

+32,5 Mnkr 

De projekt som visar ett överskott 
är Rya vattenverk, Gusselby 
verksamhetsområde, pumpstation 
Prästbron, Torphyttan. Projekten 
kommer att fortsätta under 2022. 

Investeringar 
infrastrukturverksamhet 

+30,5 Mnkr 

Senareläggning pga överklagan av 
nytt villaområde, påbörjas 2022, 
Frövi industriområde kommer att 
påbörjas under 2022 etablering är 
pågång, gång- och cykelvägar där 
är bidrag beviljat 2022 därav inga 
kostnader 2021, byggstart 2022. 

   

  

  



§41/22 Årsredovisning 2021 - KS 2022/30-8 Årsredovisning 2021 : Arsredovisning 2021

  

Kommunfullmäktige, Årsredovisning 37(71) 

De största budgeterade investeringsprojekt under 2021 är nytt villaområde Lindesberg, 
Exploateringsmark Frövi, renovering av broar (Gröna bron). Bussangöring Brotorpsskolan 
visade på ett underskott jämfört med budget på 8,9 Mnkr under 2020, under 2021 så har 
intäkter från Trafikverket inkommit med 3,7 Mnkr så totalt för projektet blev det en negativ 
avvikelse med 3,5 Mnkr. 

De största avvikelserna finns främst under kommunstyrelseförvaltningen, barn-och 
utbildningsförvaltningen och inom vatten och renhållning. Det är nytt villaområde Frövi 
industriområde, inventarier till nya Lindbackaskolan som inte kommer att slutföras under 
2021. Samhällsbyggnadsförbundet har en budget för att reparera broar och det ska användas 
till att byta ut gröna bron och den kommer att färdigställas under 2022. 

Inom vatten och avlopp så är det främst Rya vattenverk som har den största avvikelsen och 
det kommer att färdigställas under 2022. 

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

Självfinansieringsgraden per sista december ligger på 60 procent. Det innebär att kommunens 
investeringar inte kan finansieras med skatteintäkterna utan måste tas av likvida medel. 
Fortsätter detta innebär det att kommunen kommer vara tvungen att låna till investeringarna. 

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 

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 december 2021 jämfört med 2020. Den negativa trenden som var mellan åren 2017 och 
2018 har vänt och har fortsatt öka de senaste åren. Det beror på de stora resultaten som varit 
de senaste åren. Under 2021 så är likvida medel lägre men de kortfristiga skulderna är 
samtidigt lägre så därav ökar kassalikviditeten även under 2021. 
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Kommunkoncernens likvida medel har minskat med 81,5 Mnkr under 2021, 72 Mnkr av 
minskningen avser kommunens likvida medel. Minskningen beror främst på stora 
investeringsbelopp samt en kostnadsökning som är högre jämfört vad intäktsökningen är. 

 

  

Låneskuld och borgensåtaganden 

Kommunkoncernens låneskuld har ökat med 39,6 Mnkr under 2021. Det är de kommunala 
bolagens lån som ökar, kommunens lån är 0,3 Mnkr lägre 2021 jämfört med 2020. Den 
låneskuld som finns i kommunen avser finansiell leasing av kommunens bilar samt 
anläggningsavgifter som redovisas som förutbetald intäkt och ska intäktföras under 
nyttjandeperioden för Va-anläggningen i Frövi (Vibyn). Ökningen av finansiella leasingen 
avser bilar. 
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Kommunens samlade borgensåtaganden uppgår till 2 375,8 Mnkr, 

Av beloppet avser 2 237,2 Mnkr åtaganden mot kommunens egna bolag 125,5 Mnkr mot 
Kooperativa hyresrättsföreningen Tallen, 7,5 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. 

Pensionsförpliktelser 

Lindesbergs kommun har avsatt 125 Mnkr i balansräkningen för pensioner till anställda och 
7,1 Mnkr till förtroendevalda. Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen 
(ansvarsförbindelsen) uppgår till 491,4 Mnkr. Ansvarsförbindelsen har minskat med 9 Mnkr 
mellan 2020–2021. Pensionsförpliktelserna har inte försäkrats bort. 
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2.7 Balanskravsresultat 

Balanskravsutredning 2021 2020 2019 

Årets resultat enligt resultat enligt 
resultaträkningen 

23,9 66,9 64,5 

Avgår    

Realisationsvinst vid försäljning av bilar -1,4 -0,8 -0,6 

Realisationsvinst vid försäljning av mark -5,7 -2,1 -0,8 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 16,8 64,0 33,1 

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och 
kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett 
underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens 
nämnds- och förvaltningsorganisation. Huvudprincipen vid avstämning av balanskravet är att 
intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinsterna från försäljning av mark 
och bilar inte ska ingå. 

Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 16,8 Mnkr och uppnår därmed lagkravet. 
Jämfört med föregående år är det 47,2 Mnkr sämre. De tre senaste åren har kommunen haft 
ett positivt balanskravsresultat och därmed finns inget underskott att återställa. 

2.8 Väsentliga personalförhållanden 

2021 har fortsatt i pandemins tecken. Det som inleddes under 2020 har fortsatt och inom alla 
kommunens verksamheter har vi fått fortsätta att ställa om på olika sätt. Våra medarbetare 
möter medborgarna i livets alla skeden. Omställningen som pandemin krävt har därmed slagit 
olika. Det som är gemensamt är att alla har ställt om och gjort det på ett fantastiskt sätt. Nu 
ser vi framåt och förhoppningsvis kan vi dra nytta av de utmaningar vi klarat av under 
pandemin och att kommunen går stärkt ut ur denna prövande tid. 

Sjukfrånvaron är fortsatt högre än innan pandemin och det har varit ett år där vi alla försökt 
följa de rekommendationer som folkhälsomyndigheten gett. Kommunens ökade sjuktal ses 
därmed som en del i att våra medarbetare bidragit till minskad smittspridning i samhället. 

Konkurrensen på arbetsmarknaden är stor men vi kan ändå konstatera att 
personalomsättningen under året är fortsatt lägre än innan pandemin. I medarbetarenkäten 
är det frågan ”Mitt arbete känns meningsfullt” som får det högsta utfallet. Att Lindesbergs 
kommun kan erbjuda meningsfulla uppdrag är en mycket viktig del i att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Att arbeta inom en så bred verksamhet som kommunen erbjuder gör att 
medarbetare kan vidareutvecklas inom sitt uppdrag eller kanske välja att ta nya uppdrag, ett 
sätt att möjliggöra så kallade karriärvägar. Under året har ett program för framtida ledare 
genomförts inom kommunen vilket är en av flera inriktningar för att trygga en framtida 
kompetensförsörjning. 
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Medarbetare I Lindesbergs kommun 

Personalen i siffror 2021 2020 Förändring 

Antal anställda 1 909 1 886 23 

- varav kvinnor 1 511 1 505 6 

- varav män 398 381 17 

Total arbetad tid i förhållande till 
anställningsform i procent 

   

- tillsvidareanställda 80,7 80,6 0,1 

- tidsbegränsat anställda 11,7 12,0 -0,3 

- timavlönade 7,6 7,4 0,2 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgradtillsvidareanställda 

95,3 94,1 1,2 

- för kvinnor 94,8 93,6 1,5 

- för män 97,2 96,2 1,0 

Medelålder 46,9 46,9 0,0 

Antal pensioneringar 52 36 16 

Personalkostnader (mnkr) 1 152,0 1 101,0 51,0 

Årsarbetare 1 819 1 775 44 

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 23 personer och avser både kvinnor och män. 

Av kommunens tillsvidareanställda innehar 78 % heltid och 22 % deltid. Genom ett aktivt 
arbete under flera år för att öka andelen heltider så har det för 2021 medfört  en ökning på 6 
procentenheter, vilket främst tillskrivs befattningar inom Kommunals avtalsområde. 

Vid en jämförelse med andelen heltidsanställda 2014 så var siffran 64% mot dagens 78%. 

 
Den genomsnittliga pensionsåldern för hela gruppen var 64 år och 5 månader och under 2021 
är det 52 medarbetare som valt att sluta för pension, det är några fler jämfört med 2020 då 
det var 36 medarbetare som gick i pension. 

Hälsa och arbetsmiljö 

Att aktivt arbeta för en låg sjukfrånvaro är ett arbetsmiljömål övergripande för Lindesbergs 
kommun och följs upp via kommunstyrelsen när ekonomiska uppföljningen sker enligt 
antaget årshjul.  Resultatet av den årligt återkommande medarbetarundersökningen är en 
annan del som följs upp kommunövergripande. Styrning, ledning och motivation är de 
områden som mäts och resultatet ska vara en grund i fortsatt arbetsmiljöarbete på varje 
arbetsplats, en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet som det arbetas med inom varje 
respektive förvaltning. Under året som gått är sjuktalet betydligt högre än målvärdet på 5 %. 
Pandemin är en stark orsak till högre sjuktal. Med starka restriktioner för när och hur en 
medarbetare ska förhålla sig vid olika symptom, så kan verksamheterna konstatera att våra 
medarbetare följt rekommendationerna, vilken förhoppningsvis bidragit till minskad 
smittspridning i samhället. 

Sjukfrånvaro i förhållande till total 
ordinarie arbetstid, % 

2021 2020 Avvikelse 

Totalt för alla arbetstagare 6,65 6,84 -0,19 

-varav kvinnor 7,11 7,39 -0,28 
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Sjukfrånvaro i förhållande till total 
ordinarie arbetstid, % 

2021 2020 Avvikelse 

-varav män 5,12 4,99 0,13 

Personer upp till 29 år 6,54 5,85 0,69 

-varav kvinnor 7,60 6,40 1,2 

-varav män 4,25 4,71 -0,46 

Personer mellan 30–49 år 6,06 6,31 -0,25 

-varav kvinnor 6,30 7,05 -0,75 

-varav män 5,21 3,75 1,46 

50 år och äldre 7,31 7,43 -0,12 

-varav kvinnor 7,75 7,86 -0,11 

-varav män 5,58 5,70 -0,12 

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

41,10 34,26 6,84 

-varav kvinnor 40,95 34,67 6,28 

-varav män 41,89 32,07 9,82 

Ett systematiskt arbete för att minska långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer) har ägt rum 
i kommunen under många år. Senaste åren har detta kompletterats alltmer med en inriktning 
av tidiga insatser vid upprepad korttidsfrånvaro. Ökningen i yngre åldersgruppen gör att de 
nu är i den nivå som var innan pandemin. 

Nedan presenteras några av de övergripande insatser som genomförts under året. 

 Nya chefer och skyddsombud har återigen kunnat delta i Regionhälsans grundläggande 
arbetsmiljöutbildning, som ställts om och genomförts digitalt under året. 

 Som ett led i att minska korttidssjukfrånvaron bland medarbetare, har under hösten 
ytterligare en kurs i ämnet Förbättra din hälsa, genomförts. Den kurs som startades 
under hösten 2020 och som fick avbrytas på grund av pandemin, har nu också kunnat 
slutföras. 

 Kommunens förvaltningsövergripande rehabiliteringsgrupp har träffats en gång i 
månaden, digitalt. Rehabkoordinatorerna på vårdcentralerna och företagsläkaren har 
deltagit vid dessa möten. Samarbetet mellan arbetsgivaren, företagshälsovården och 
rehab koordinatorerna på vårdcentralerna är mycket betydelsefullt för att planera 
insatser och korta sjukskrivningstiderna för våra medarbetare. Under året kan noteras 
fler rehabiliteringsärenden som är mer komplexa än tidigare. 

 Kommunens kostnader för företagshälsovård har under året uppgått till 2,2 Mnkr. 
 Personalenheten har haft kontinuerliga träffar med Regionhälsan för att utveckla 

samarbetet. 
 Under året har vår hälsoutvecklare genomfört föreläsningar, informationer, 

utbildningar, ergonomigenomgångar och individuella samtal i mycket begränsad 
omfattning utifrån pandemin. Hälsoutvecklarens uppdrag har starkt begränsats under 
pandemin och därför bistått med arbete inom vikariesamordningen. 

 Arbetet med arbetsskador och tillbud har förstärkts under året samt att en gemensam 
uppföljning gällande årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete har 
tillkommit i kommunens gemensamma uppföljningsverktyg - Stratsys. Både 
nämndspecifik men också kommunövergripande uppföljning kommer nu att kunna 
tydliggöras inte bara inom verksamheter utan också för nämnd och kommunstyrelse. 
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Sjukfrånvaro i förhållande total 
ordinarie arbetstid, % 

Sjukfrånvaro 
Långtidssjukfrånvaro (60 dgr 

eller mer) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 6,12 40,09 

Kommunstyrelseförvaltningen 5,34 51,62 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen 

4,32 62,11 

Socialförvaltningen 7,68 38,28 

Tillväxtförvaltningen 5,32 54,09 

Totalt 6,65 41,10 

Sjukfrånvaron har minskat bland kvinnor i förhållande till föregående år. En ökning ses i den 
yngre åldersgruppen men en minskning bland övriga. Under pandemin har flertalet 
verksamheter drabbats hårt av sjukfrånvaro, uppemot 10–15 % har kunnat uppmätas. Vissa 
enheter har fått stänga helt utifrån sjukfrånvaro och att inga vikarier kunnat anskaffas. 
Verksamheterna har omfallsplanerat för att försöka förbereda för dessa situationer och det 
har under rådande omständigheter fungerat bra, utifrån att chefer och medarbetare verkligen 
gjort allt för att fortsätta ha en väl fungerande verksamhet. Ett stort fokus har varit utifrån att 
säkerställa arbetssätt och rutiner för att minska smittspridning. 

Under 2021 har Lindesbergs kommun valt att avveckla träningslokaler i egen regi. Ett beslut 
om att öka motionspengen till 1200 kr har tagits och kommer gälla från och med 2022. 
Hälsoutvecklare kommer även fortsättningsvis kunna erbjuda personliga träningsprogram 
genom att följa med till träningslokaler som andra aktörer har. 

Möjligheten för medarbetare att teckna sig för förmånscykel har fortsatt och efter sju 
beställningstillfällen så har 380 cyklar levererats. Tanken är både att främja 
attraktionskraften hos arbetsgivaren men också vara miljö- och hälsofrämjande. 

Inför sommaren beslutades att ge alla medarbetare en sommargåva i form av ett presentkort 
på 300 kr. Ett sätt att visa uppskattning för den press som organisationens verksamheter 
utsätts för samt att gynna den lokala handeln i kommunen. Presentkortet är mycket 
uppskattat. 2 380 presentkort delades ut och drygt 2 200 har nyttjats. Även en julgåva delades 
ut med ett värde av 300 kr, vilket kan nyttjas till och med mars 2022. 

Kompetensförsörjning 

Det är en stor utmaning att rekrytera till flera olika befattningar. Det ställer höga krav på oss 
som arbetsgivare att attrahera och rekrytera personal men även att titta på nya arbetssätt för 
att lösa behovet av kompetens. Vi behöver fokusera på att få våra kompetenta medarbetare 
att vilja fortsätta utvecklas hos oss, samtidigt som vi önskar få kompetenta sökande – välja att 
arbeta vid Lindesbergs kommun. Totalt beräknas knappt 500 personer gå i pension de 
närmsta 10 åren. Till detta behöver det planeras för en personalomsättning på ca 10 % per år. 

Varje verksamhet ansvarar för att planera för kompetensförsörjning inom sin verksamhet. 
Det finns inget enkelt recept eller en given lösning på hur vi ska lösa utmaningen 
kompetensförsörjning, utan det krävs ett långsiktigt arbete på alla nivåer och olika insatser – 
stora som små. Arbetet med kompetensförsörjning går därmed hand i hand med ett aktivt 
arbetsmiljöarbete, samverkan och fokus på ett gott ledarskap. Den absolut främsta fördelen 
Lindesbergs kommun kan ha är att varje medarbetare, chef och inte minst alla fackligt 
förtroendevalda är goda ambassadörer för sina uppdrag och sin arbetsplats. Att arbeta inom 
en så bred verksamhet som kommunen erbjuder gör att medarbetare kan vidareutvecklas 
inom sitt uppdrag eller kanske välja att ta nya uppdrag, ett sätt att möjliggöra så kallade 
karriärvägar. 
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Sveriges kommuner och regioner är tydliga med att offentlig sektor kan lösa en del av bristen 
på personal genom att låta de med deltidsanställning få möjlighet till heltidsarbete. 
Handlingsplan för ökat antal heltider inom Kommunals avtalsområde, den så kallade 
Heltidsresan, går framåt i kommunen. Andelen heltider har ökat och genomsnittlig 
sysselsättningsgrad likaså. 

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

Socialförvaltningen har under året ingått i regionens gemensamma arbete för att ta fram en 
länsövergripande kompetensförsörjningsplan, ett projekt som ingår i arbetet kring ”Nära 
vård”. Workshopar har genomförts för att ta fram en kompetensanalys över nuläge och 5 års 
sikt men även för att ta fram aktiviteter som syftar till att stärka kompetensläget. Metoden 
som användes i projektet har inspirerat till utveckling av Lindesbergs kommuns arbetssätt 
och under året har en riktlinje för kompetensförsörjning tagits fram. Barn- och 
utbildningsförvaltningen tillsammans med Vuxenutbildningen har också påbörjat ett liknande 
arbete med workshopar utifrån de olika verksamhetsområdena. Arbetet med att ta fram en 
gemensam kompetensförsörjningsplan för verksamheter som ingår i Lärarnas samverkansråd 
kommer fortsätta under 2022. 

Under året har den interna utbildningen för framtida ledare pågått med totalt 11 deltagare. 
Syftet med utbildningen är att stärka vår tillgång på första linjens chefer genom att skapa 
intresse och ge förutsättningar för framtida ledare att bli mer rustade inför en chefsroll. 
Satsningen ger även möjlighet för medarbetare att utvecklas vidare inom kommunen vilket 
ger oss förutsättningar att behålla viktig kompetens. Utbildningen har innehållit 
gemensamma digitala gruppträffar och träffar med mentor. Mentorskapet har byggts upp 
utifrån att erfarna ledare inom kommunen bidrar med sin kompetens och fungerar som ett 
viktigt bollplank genom utbildningen. Utbildningen slutförs i februari 2022 och redan nu kan 
vi se resultat och med glädje och stolthet meddela att tre deltagare gått vidare till ett 
chefsuppdrag inom kommunen. Utvärdering kommer ske med möjlighet att starta upp en ny 
omgång framöver. 

Åldersintervall personalgrupp 
20–29 

år 
30–39 

år 
40–49 

år 
50–59 

år 
60-år Totalt 

Förvaltningschefer   1 6 1 8 

Chefer  15 27 29 9 80 

Handläggare 2 14 9 19 6 50 

Administratör 3 11 15 24 17 70 

Vård och stöd       

Sjuksköterska 2 7 7 17 15 48 

Vård- och stödpersonal med yrkesutbildning 72 96 149 163 103 583 

Vårdbiträde, vårdare 34 30 12 15 13 104 

Rehabilitering och förebyggande arbete (ex 
arbetsterapeut, psykolog) 

1 7 8 10 6 32 

Socialt och kurativt arbete 5 26 11 19 12 73 

Utbildning och förskola 20 43 100 92 51 306 

Lärare, specialpedagog 3 27 32 61 25 148 

Förskolelärare, lärare, fritidshem 39 40 62 57 27 225 
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Åldersintervall personalgrupp 
20–29 

år 
30–39 

år 
40–49 

år 
50–59 

år 
60-år Totalt 

Övrigt arbete inom utbildning och förskola 39 40 62 57 27 225 

       

Kultur, turism och friluftsarbete 2 11 12 11 6 42 

Fysisk samhällsplanerare, miljöinspektör, ingenjör 6 19 5 8 5 43 

Tekniker, IT  3 2 9 5 19 

Vaktmästare   2 3 5 10 

Kock och måltidspersonal 4 11 16 23 14 68 

Totalt kommunen 193 360 470 566 320 1 909 

Jämställdhet 

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

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

Alla ska stå upp för ett inkluderande förhållningssätt. 

I kommunfullmäktiges budget och verksamhetsplan finns grunduppdraget att vara 
arbetsgivare och kvalitetsfaktorn att vara en attraktiv arbetsgivare. Kvalitetsfaktorer som det 
systematiskt arbetas med och följs upp är sjukfrånvaro, resultat kopplat till 
medarbetarenkäten, andel tillsvidareanställningar samt andel heltidsanställningar. Tydlig 
politiskt antagen inriktning som pekar på arbetsgivarens mål att ge lika möjligheter för alla 
medarbetare. Utveckling ses inom ökning av genomsnittlig sysselsättningsgrad, andel 
heltidsanställda, utveckling av arbetet med jämställda löner och inte minst aktivt arbete för 
låg sjukfrånvaro. 

Av kommunens övergripande arbete under 2021 presenteras några konkreta delar: 

 Lindesbergs kommun har inte egna antagna styrdokument kring jämställdhet utan 
arbetar utifrån Örebro läns strategi för jämställdhet 2021–2024. Delområden som 
Lindesbergs kommun aktivt arbetar med och som kan härledas till strategin är utifrån 
medarbetarperspektivet, kvinnors sjukfrånvaro, könsfördelning bland chefer, aktivt 
verka för ökad sysselsättningsgrad, ökat antal heltider, verka för att kunna förena 
förvärvsarbete och föräldraskap. 

 Tillsammans med fackliga organisationer ska kommunen under 2021–2023 se över 
ledningsorganisationen kopplat till antal medarbetare per chef, ett arbete som både är 
utifrån jämställdhet men också arbetsmiljö. Socialförvaltningen har under 2021 gjort 
ändringar i chefsorganisationen utifrån detta. 

 Handläggare med certifiering för utredning gällande kränkning från personalenheten 
har deltagit i regionens upphandling för att säkerställa arbetet med 
kränkningsutredning via Regionhälsan. 
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 Genomsnittlig sysselsättningsgrad vid Lindesbergs kommun har ökat till 95,3 %. 
Andelen heltidsanställningar är 78 %. 

 Uppdaterad arbetsvärdering och lönekartläggning har genomförts 2021. 
 Kommunens verksamheter kan nu systematiskt dokumentera sitt aktiva arbete 

kopplat till verksamhetsplanering och uppföljning genom Stratsys med kopplingen 
attraktiv arbetsgivare och arbetsmiljöarbete. Att aktivt verka för icke diskriminering är 
en del i att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. 

2.9  Förväntad utveckling 

De planerade resultaten för kommunen den närmaste perioden kräver att de effektiviseringar 
som finns för perioden verkställs och att årets negativa avvikelser inom vissa verksamheter 
åtgärdas, för att kommunen ska kunna uppnå god ekonomisk hushållning även i framtiden. 
Effektiviseringarna behöver genomföras för att kommunen ska kunna införa den beslutade 
resursfördelningsmodellen år 2024 och även kunna klara av de investeringbehov som finns 
främst inom vatten, renhållning och gata. Närmaste planperiod är också väldigt osäker utifrån 
hur pandemin kommer att påverka samhället långsiktigt och hur kriget i Ukraina som 
startade den 24 februari 2022 och hur det kommer att innebära för kommunens 
verksamheter är svårt att bedöma i dagsläget. En beredskap kommer att behövas för att 
kunna ta emot flyktingar och hur löser vid detta både praktiskt och ekonomiskt? Vad kommer 
och vad kan hända gällande IT-säkerheten, hur kommer prisbilden ändras utifrån ökade 
elpriser, ökade drivmedelspriser och livsmedelspriser som i sin tur leder till ökade drift- och 
investeringskostnader. Ökar arbetslösheten så kan det leda till att ekonomiskt bistånd ökar. 
Lindesbergs kommun är en sårbar (Tillväxtverkets rapport) då kommunen är beroende av 
några enskilda företag lokala företagsklimatet samt möjligheten att pendla till andra 
kommuner. En positiv faktor i detta är den planerade etableringen i Frövi med tomat- och 
räkodling där ca 200 stycken arbetstillfällen kan skapas inom kort.  

Andra faktorer som påverkar ekonomi är befolkningsutvecklingen i kommunen och 
åldersfördelningen. Här finns det en utmaning i framtiden om invånarna i arbetsförålder 
fortsätter att minska, det kommer att innebära en planering av en förbättrad effektivitet i 
verksamheterna.  

Hållbarutveckling brukar definieras som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.  
Utgångspunkten för kommunens hållbarhetsarbete är FN:s Agenda 2030 med sjutton globala 
mål för hållbar utveckling. För att tydliggöra hur Lindesbergs kommun bidrar i arbetet med 
att nå målen för hållbar utveckling har kommunen i Mål och budget 2022–2024 lagt till 
grunduppdraget Hållbar utveckling i Lindesbergs kommun samt kopplat de sjutton globala 
målen som viktiga kvalitetsfaktorer utifrån kommunens perspektiv.  Målen i Agenda 2030 
tydliggör att alla tre dimensionerna av hållbar utveckling (den sociala, den miljömässiga och 
den ekonomiska) måste samverka. Hållbarhetsarbetet kräver därför helhetssyn och intern 
samverkan, men också ett aktivt samarbete med olika aktörer i lokalsamhället. 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att hållbarhetsperspektivet finns med i 
planeringen och för uppföljning av hur hållbarheten utvecklas i kommunen. Här kommer det 
att krävas smarta och långsiktiga beslut framåt  för att klara av hållbarhetens alla tre 
dimensioner utifrån bland annat  investeringbehov, byggnationer, drivmedelspriser, 
energipriser och  livsmedelspriser i framtiden.  
 
Linde Energis hållbarhetsresa fortsätter med målet fossilfri värme och fossilfria transporter 
senast 2025.  
Under verksamhetsåret 2022 skall Fastigheter i Linde AB (FALAB-koncernen) fatta  
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 ett beslut beträffande etapp 1 i det planerade projektet ”Framtidens Stadsdel i Lindesberg”. 
Projektet, som har stort hållbarhetsfokus och som spänner över ekonomisk-, teknisk-, 
ekologisk- och social hållbarhet, kommer att spela en stor roll i fastighetskoncernens och 
Lindesberg kommuns framtida attraktionskraft i fråga om etablerings- och bosättningsval. 
 

Verksamhet, Mnkr Bokslut 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Verksamhetens 
intäkter 

336,3 330,9 330,9 330,9 

Verksamhetens 
kostnader 

-1 902,3 -1 922,1 -1 947,4 -1 984,3 

Skatteintäkter och 
statsbidrag 

1 609,6 1 619,3 1 645,5 1 682,6 

Finansnetto och 
avskrivningar 

-19,7 -22,2 -23,2 -23,2 

Årets resultat 23,9 6,0 6,0 6,0 

Pågående och 
planerade 
investeringar 

78,2 92,8 153,1 106,9 

 
Lindesbergs kommun har under den gångna tioårsperioden haft en svagt positiv 
befolkningsutveckling men under 2021 så minskade antalet invånare med 57 personer.  
Kommunens befolkningsprognos för den kommande tioårsperioden visar på en svag 
befolkningstillväxt och fortsatt ökning av andelen äldre. Samverkan mellan enheter, 
verksamheter, förvaltningar och externa aktörer är av vikt för att verksamheterna ska 
leverera sina grunduppdrag och möta personalförsörjningen utifrån demografin. Inom Vård 
och Omsorg är förhoppningen att samverkan med övriga aktörer fortsätter att utvecklas kring 
utförande av serviceinsatser. 

Under 2022 så kommer förslag till kommunfullmäktige att Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen avvecklas som juridisk person till 2023. Förslaget innebär att en del av 
kommunalförbundets verksamheter flyttas in i respektive kommun och en del verksamheter 
kommer fortsatt bygga på samarbete mellan kommunerna Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora. Lindesbergs kommun föreslås bli huvudman för en ny gemensam 
nämnd med ansvar för verksamheterna Vatten och Avlopp, Renhållning och Gata, samt 
tillhörande projektenhet. Om förslaget beslutas så kommer det att innebära stort arbete 
under 2022 med att skapa nya organisationer och tillhörigheter både inom den politiska 
organisation och verksamheterna. 

Digitalisering av socialtjänsten ligger i tiden, införande av e-tjänster och "mina sidor" är 
grundläggande för att vara tillgängliga för våra medborgare/enskilda, uppnå god service och 
underlätta arbetet för våra anställda. Därutöver bör välfärdsteknik prioriteras inom 
socialförvaltningen, införa modern digital teknik för att äldre och personer med 
funktionsnedsättning ska känna sig trygga, aktiva och självständiga i hemmet. 

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 i studier och arbetsliv. 

Ett arbete med att utbilda framtidens ledare kommer att börja under 2021 samt ett arbete 
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med att se kompetensförsörjningsbehovet i framtiden allt för att vara en 
attraktivarbetsgivare. Ett stort arbete kommer att behövas att stötta verksamheterna och 
chefer med arbetsmiljöarbetet efter pandemin. 
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3 Våra räkenskaper 

3.1 Resultaträkning 

Mnkr Not 
Budget 

kommunen 
2021 

Kommunen 
2021 

Kommunen 
2020 

Not 
Koncernen 

2021 
Koncernen 

2020 

Verksamhetens 
intäkter 

3 368,2 336,3 330,3 1 710,4 629,3 

Verksamhetens 
kostnader 

4 -1 934,0 -1 902,3 -1 805,9  -2 087,0 -1 929,4 

Avskrivningar 5 -23,2 -22,3 -22,2  -128,0 -169,4 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 -1 589,0 -1 588,3 -1 497,8  -1 504,6 -1 469,5 

        

Skatteintäkter 6 1 106,8 1 120,4 1 085,5 2 1 120,4 1 085,5 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 

7 489,1 489,2 465,9 3 489,1 465,9 

Verksamhetens 
resultat 

 7,0 21,4 53,6  104,9 81,9 

Finansiella 
intäkter 

8 5,0 3,8 14,5  4,2 14,8 

Finansiella 
kostnader 

9 -3,5 -1,3 -1,1  -38,3 -40,3 

Resultat före 
extraordinära 
poster 

 8,5 23,9 66,9  70,8 56,4 

Extra ordinära 
intäkter 

       

Extra ordinära 
kostnader 

       

Skattekostnader      7,0  

Årets resultat  8,5 23,9 66,9 4 63,8 56,4 
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3.2 Kassaflöde 

Noter Not 
Kommunen 

2021 
Kommunen 

2020 
Not 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2020 

Löpande verksamhet       

Årets resultat  23,9 66,9 4 63,8 56,4 

Justering avskrivningar  22,3 22,2  128,0 169,4 

Justering korrigering  0,1 -1,1    

Justering för gjorda 
avsättningar 

12 31,6 -0,3 10 25,8 2,7 

Medel från verksamheten 
före förändring av 
rörelsekapital 

 77,9 87,6  153,8 172,1 

Ökning/minskning kortfristiga 
fodringar 

14 -10,0 3,7 11 33,9 -42,9 

Ökning/minskning förråd, 
exploatering, mark 

    0,2 -0,4 

Ökning/minskning kortfristiga 
skulder 

14 -57,5 33,8  3,0 10,4 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 10,3 125,1  254,7 195,6 

INVESTERINGSVERKSAMHET       

Investering fastigheter och 
inventarier 

13 -40,3 
-24,5  -251,7 -356,8 

Investering vatten/renhållning 13 -37,9 -26,0  -37,9 -26,0 

Försäljning 
anläggningstillgångar 

11 0,7 
2,1    

Finansiell leasing 15 -4,3 -8,0    

Kassaflöde från 
investeringsverksamhet 

 -81,8 -56,4  -289,6 -382,8 

FINANSIERINGSVERKSAMHET       

Ökning /minskning långfristig 
skuld finansiell leasing 

29 -0,4 
3,4    

Ökning/minskning av aktier, 
andelar mm 

16  
    

Ökning/minskning av 
långfristiga skulder 

  
  -46,6 307,9 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 -0,4 3,4  -46,6 307,9 

Upplösning av bidrag till 
statlig infrastruktur 

      

Årets kassaflöde  71,8 72,2  -81,5 120,7 

Likvida medel vid årets början  318,2 246,0  557,0 436,3 

Likvida medel vid årets slut  246,4 318,2  475,5 557,0 

       

 

  



§41/22 Årsredovisning 2021 - KS 2022/30-8 Årsredovisning 2021 : Arsredovisning 2021

  

Kommunfullmäktige, Årsredovisning 51(71) 

3.3 Balansräkning 

  Not 
Kommunen 
2021-12-31 

Kommunen 
2020-12-31 

Not 
Koncernen 

2021-12-31 
Koncernen 

2020-12-31 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar     3,8 4,5 

Materiella anläggningstillgångar       

-Mark, byggnader, tekniska 
anläggningar 

15 391,5 351,1 5 2 479,6 2 150,2 

-Maskiner och inventarier 15 60,4 41,3 5 275,7 481,6 

-Övriga materiella 
anläggningstillgångar 

   5 370,5 335,2 

Finansiella anläggningstillgångar 16 409,4 409,5  16,2 16,4 

Summa anläggningstillgångar  861,3 801,9  3 145,8 2 987,9 

Bidrag till statlig infrastruktur  0,0 0,0  0,0 0,0 

Omsättningstillgångar       

-Förråd, exploatering 17 0,1 0,7  8,1 7,9 

-Fordringar 18 136,7 126,1  230,3 196,4 

-Kassa och bank 19 246,4 318,2 6 475,5 557,0 

Summa omsättningstillgångar  383,2 445,0  713,9 761,2 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 244,5 1 246,9  3 859,7 3 749,2 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
och SKULDER 

      

Eget kapital       

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

Årets resultat  23,9 66,9  63,8 56,4 

Omstrukturering bolagen      -10,0 

Summa eget kapital 20 816,4 792,5  965,5 901,7 

Avsättningar       

Avsättning för pensioner och 
liknande förpliktelser 

21 132,6 120,2  132,6 120,2 

Andra avsättningar 22 32,8 13,6 8 104,6 78,8 

Summa avsättningar  165,4 133,8  237,2 199,0 

Skulder       

Långfristiga skulder 23 12,7 13,0 9 2 250,0 2 210,4 

Kortfristiga skulder 24 250,0 307,6  407,0 438,1 

Summa skulder  262,7 320,6  2 657,0 2 648,5 

SUMMA EGET KAPITAL 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 1 244,5 1 246,9  3 859,7 3 749,2 

PANTER OCH 
ANSVARSFÖRBINDELSER 

      

Pensionsförpliktelser som inte har 
upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna 

25 491,3 500,4 12 491,3 500,4 

Övriga ansvarsförbindelser       

Borgensåtagande 26 2 375,8 2 336,6 12 138,6 139,3 

Operationell leasing       

Lös egendom 27 8,0 11,8    

Hyra fastighet 28 2 561,7 2 070,0    
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3.4 Noter 

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. Under  
2022 kommer ett arbete att påbörjas  för att säkerställa att hyra av fastigheter klassificeras 
rätt under finansiell leasing till bokslutet 2022.  
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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 bokslutet 2021 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 bokslutet 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. 

Nämnderna har också kompenserats med ökade hyreskostnader enligt fastighetsbolagets 
hyreshöjning. 

Kommunstyrelsen förfogar över projektmedel, 5 Mnkr och en planeringsreserv på 5 Mnkr. 
Kommunstyrelsen har under året tagit beslut att tillföra Tillväxtnämnden 2 Mnkr (resursjobb 
och feriearbete) och Barn- och utbildningsnämnden 2,1 Mnkr. (specialpedagoger och 
visstidsanställda vikarier). Kommunstyrelsen har också tagit beslut att ge ett bidrag till 
Guldsmedshytte Sportklubb till tak på Råsshallen och finansiera detta genom 
planeringsreserven. 

Kommunfullmäktige har 2021-06-07 § 68/21 tagit beslut om en revidering av budget. 
Budgeten för skatt och generella statsbidrag har ökat med 33 Mnkr och Socialnämnden har 
tillförts 25 Mnkr, Tillväxtnämnden 2 Mnkr och Kommunstyrelsens planeringsreserv 6 Mnkr. 
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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 2,8 Mnkr. 
Skolmiljarden skall betraktas som ett generellt statsbidrag och därför har ramarna 
korrigerats enligt ett KF-beslut 2021-11-22. 

Statsbidrag Vård och omsorg 

Regeringen beslutade inför 2021 om en satsning med 4,0 Mdkr för att säkerställa en god vård 
och omsorg av äldre personer och Lindesbergs kommun fick 11,3 Mnkr. Det var länge osäkert 
om bidraget skulle villkoras eller inte men i mars öppnades ansökan på Socialstyrelsens 
hemsida och bidraget gick att rekvirera och villkor om återrapportering fanns specificerat. 
Villkoren uppdateras 2021-06-15 med att medlen för 2021 inte kommer att återkrävas men 
kravet på återrapportering kvarstod. Det gick inte ut information om ändrade villkor utan det 
fick respektive kommun aktivt själva söka upp. Lindesbergs kommun har på grund av detta 
valt att hantera bidraget som ett riktat statsbidrag i redovisningen under 2021. 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Avsättning till pensioner är enligt KPA:s beräkning i december 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. I bokslutet 2021 har ytterligare 
avsättning gjorts till miljöfonden totalt finns 29 Mnkr. Avsättningen i bokslut 2021 har 
belastat skattefinansierad renhållning. 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2021 Kommun 2020 

Not 3 Verksamhetens intäkter   

Intäkter enligt driftredovisning 428,3 417,7 

-avgår interna intäkter -92,0 -87,4 

Summa verksamhetens intäkter 336,3 330,3 

Specifikation verksamhetens intäkter   

Försäljningsintäkter 2,7 3,1 

Taxor och avgifter 64,8 65,4 

Hyror och arrenden 25,1 24,8 

Bidrag 191,1 184,8 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 45,4 50,0 

Realisationsvinster 7,1 2,1 

Övriga intäkter 0,0 0,1 

Summa specifikation verksamhetens intäkter 336,3 330,3 

Not 4 Verksamhetens kostnader   

Kostnader enligt driftredovisning 2 020,9 1 920,2 

-avgår interna kostnader -92,0 -87,4 

-avgår kapitalkostnader -26,6 -26,8 

Summa verksamhetens kostnader 1 902,3 1 805,9 

Specifikation verksamhetens kostnader   

Löner och sociala avgifter 1 153,0 1 101,0 

Pensionskostnader 106,3 95,9 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 13,5 21,6 

Köp av huvudverksamhet 246,0 232,5 

Lokal- och markhyror 190,5 177,8 

Övriga tjänster/kostnader 82,2 63,4 

Lämnade bidrag 57,0 60,8 

Förbrukningsmaterial och inventarier 53,8 53,0 

Summa specifikation verksamhetens kostnader 1 902,3 1 805,9 

 

Not 5 Avskrivningar 

  

Avskrivningar byggnader och anläggningar 13,1 11,7 

Avskrivningar maskiner och inventarier 9,1 9,6 

Nedskrivningar 0,0 1,0 

Summa avskrivningar 22,2 22,3 

Specifikation nedskrivningar   

-varav tillväxt 0,0 0,0 

-varav barn- och utbildningsnämnden 0,0 1,0 

-varav socialnämnden 0,0 0,0 

Summa nedskrivningar maskiner och 
inventarier 

0,0 1,0 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2021 Kommun 2020 

Not 6 Skatteintäkter 

Preliminära skatteintäkter 1 087,6 1 106,4 

Preliminär slutavräkning 2020/2019 27,0 -16,9 

Slutavräkning 2019/2018 korrigering 3,9 -5,8 

Mellankommunal utjämning 1,9 1,7 

Summa skatteintäkter 1 120,4 1 085,5 

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning   

Inkomstutjämning 280,5 256,9 

Kostnadsutjämning 34,8 30,9 

Utjämning LSS 43,1 45,9 

Regleringsbidrag 70,3 24,2 

Fastighetsavgifter 57,6 52,6 

Ökat flyktingmottagande 0,0 11,1 

Skolmiljard 2,8  

Extra statsbidrag 2020 0,0 44,3 

Summa generella statsbidrag och utjämning 489,2 465,9 

   

Not 8 Finansiella intäkter   

Ränteintäkter 1,5 2,2 

Administrationsavgift borgensåtagande 2,3 2,2 

Utdelning Linde Stadshus AB 0,0 10,0 

Summa finansiella intäkter 3,8 14,4 

   

Not 9 Finansiella kostnader   

Övriga finansiella kostnader 1,3 1,1 

Summa finansiella kostnader 1,3 1,1 

Not 10 Årets resultat   

Årets resultat Lindesbergs kommun 23,9 66,9 

-varav resultat balansenhet vatten och avlopp -10,0 1,9 

-varav resultat balansenhet renhållning 3,0 6,1 

-avgår realisationsvinst bilar -1,4 -0,8 

-avgår realisationsvinst mark -5,7 -2,1 

Justerat resultat 16,8 64,0 

Not 11 Försäljning   

Avgår realisationsvinst vid försäljning bilar -1,4 -0,8 

Försäljning mark -5,7 -2,1 

Summa försäljning -7,1 -2,9 

Not 12 Justering för gjorda avsättningar   

Avsättning till pensioner 12,4 6,6 

Avsättning vatten/renhållning 19,2 -6,9 

Summa justering av gjorda avsättningar 31,6 -0,3 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2021 Kommun 2020 

Not 13 Nettoinvesteringar 

Nettoinvesteringar enligt redovisning 40,3 24,4 

Nettoinvesteringar vatten/renhållning 37,9 26,0 

Summa nettoinvesteringar 78,2 50,4 

Not 14 Justering av rörelsekapitalets förändring   

Förändring av kortfristiga fordringar 10,0 -3,7 

Förändring av kortfristiga skulder -57,5 33,8 

Summa justering av rörelsekapitalets 
förändring 

-47,5 30,2 

 

Not 15 Materiella anläggningstillgångar 

  

Avskrivningstider Ingen avskrivning - 50 år Ingen avskrivning - 50 år 

Markreserv   

Anskaffningsvärde 33,8 32,2 

Årets nyanskaffning 0,0 1,6 

Ackumulerad värdeminskning -6,2 -5,8 

Årets avskrivningar -0,5 -0,4 

Utgående bokfört värde 27,1 27,5 

Fastigheter för affärsverksamhet   

Avskrivningstider                                       20–50 år                                       20–50 år 

Anskaffningsvärde 325,5 299,6 

Årets nyanskaffning 37,8 26,0 

Ackumulerad värdeminskning -161,6 -156,6 

Årets avskrivningar -5,8 -5,0 

Utgående bokfört värde 195,9 -163,9 

Publika fastigheter   

Avskrivningar                                       15–80 år                                       15–80 år 

Anskaffningsvärde 335,0 318,0 

Årets nyanskaffning 15,6 16,9 

Ackumulerad värdeminskning -175,9 -169,9 

Årets avskrivningar -6,6 -6,0 

Utgående bokfört värde 168,1 159,0 

Övriga fastigheter   

Avskrivningstider                                                 5 år                                                5 år 

Anskaffningsvärde 14,4 14,4 

Årets nyanskaffning 0,1 0,0 

Ackumulerad värdeminskning -13,8 -13,6 

Årets avskrivningar -0,2 -0,2 

Utgående bokfört värde 0,5 0,6 

Summa mark och fastigheter 391,5 351,1 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2021 Kommun 2020 

Maskiner, fordon och inventarier 

Avskrivningstider 3–15 år 3–15 år 

Anskaffningsvärde 256,0 242,1 

Årets nyanskaffning 24,7 6,0 

Årets ökning av finansiell leasing 4,3 8,0 

Ackumulerad värdeminskning -214,8 -203,4 

Årets avskrivningar -5,2 -5,8 

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

Korrigering finansiell leasing enligt årsbesked 0,0 0,0 

Nedskrivningar 0,0 -1,0 

Utgående bokfört värde 60,4 41,3 

   

Summa maskiner, fordon och inventarier 60,4 41,3 

Summa materiella anläggningstillgångar 451,9 392,4 

 

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar 
  

Långfristiga fordringar   

Förlagslån 0,0 3,2 

Revers Löa m.fl. 1,1 1,2 

Summa långfristiga fordringar 1,1 4,5 

Aktier, aktier och bostadsrätter   

Andelar 375,2 372,0 

Linde Stadshus AB 30,1 30,1 

Ägartillskott Linde Stadshus AB 3,0 3,0 

Summa aktier och andelar 408,3 405,1 

Summa finansiella anläggningstillgångar 409,4 409,6 

Not 17 Förråd, exploateringsmark   

Tomter Vibyn 0,7 0,8 

Avgår kostnader tomter -0,6 -0,1 

Summa förråd, exploateringsmark 0,1 0,7 

Not 18 Fordringar   

Statsbidrag fordringar 2,6 3,1 

Kundfordringar 17,5 16,2 

Upplupna intäkter 2,1 4,9 

Momsfordran 16,7 21,0 

Skatteavräkning 14,0  

Fastighetsavgift 45,6 38,3 

Ankomstregistrerade fakturor 6,8 23,8 

Förutbetalda kostnader 23,3 11,0 

Övriga fordringar 8,0 7,7 

Summa kortfristiga fordringar 136,7 126,0 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2021 Kommun 2020 

Not 19 Kassa, bank m.m. 

Bank 456,6 430,3 

-varav Besök Linde AB 5,0 4,7 

-varav Linde Energi AB -105,4 -95,1 

-varav Lindesbergs bostäder AB -49,5 -47,2 

-varav Fastigheter i Linde AB -66,3 -91,6 

-varav Linde Stadshus AB 5,9 -0,3 

Bolagens likvidamedel 210,3 -226,3 

Summa likvida medel 246,4 200,8 

Not 20 Eget kapital   

Ingående eget kapital 792,5 725,6 

-varav vatten -4,0 6,1 

-varav renhållning 16,8 13,8 

Årets resultat 23,9 66,9 

Summa eget kapital 816,4 792,5 

Not 21 Avsättning till pensioner inklusive 
löneskatt 

  

Avsättningar pensioner anställda 125,5 114,3 

Avsättning pensioner förtroendevalda 7,1 5,9 

Summa pensionsavsättningar 132,6 120,2 

Specifikation- avsatt till pensioner för anställda   

Ingående avsättning 114,3 100,6 

Ränteuppräkning 1,0 0,9 

Basbeloppsuppräkning 0,6 1,4 

Nya utbetalningar -5,2 -4,7 

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 4,9 0,0 

Intjänad PA-KL 1,5 5,7 

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 5,8 6,8 

Intjänad särskild avtalspension 0,0 0,0 

Nya efterlevnadspensioner 0,3 0,9 

Övrig post/löneskatt 2,3 2,8 

Summa avsatt till pensioner 125,5 114,3 

Aktualiseringsgrad 97 % 97 % 

 

Specifikation- avsatt till pensioner 
förtroendevalda 

  

Ingående avsättning 5,9 13,1 

Ränteuppräkning 0,1 0,1 

Basbelopppsuppräkning 0,1 0,2 

Överfört till ordinarie beräkning 0,0 -4,6 

Nyintjänade 0,4 -0,1 

Övrig post/löneskatt 0,5 -2,8 

Summa avsatt till pensioner förtroendevalda 7,1 5,9 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2021 Kommun 2020 

 

Not 22 Andra avsättningar 

  

Miljöfond 29,0 11,2 

Vattenkollektivet 3,8 2,4 

Renhållningskollektivet 0,0 0,0 

Fiber 0,0 0,0 

Summa andra avsättningar 32,8 13,6 

Not 23 Långfristiga skulder   

Finansiell leasing 12,3 12,7 

Skuld för anläggningsavgifter 0,3 0,3 

Summa långfristiga skulder 12,6 13,0 

 

Not 24 Kortfristiga skulder 

  

Leverantörsskulder 64,2 90,2 

Personalens skatter och avgifter 37,5 41,0 

-varav källskatt 17,0 18,7 

-varav skatteskuld 0,3 0,0 

-varav arbetsgivaravgifter 20,2 22,3 

Förutbetalda intäkter 0,0 32,8 

-varav kommunalskatt 0,0 32,8 

Upplupna kostnader 106,6 107,0 

-varav upplupna 5,3 9,9 

-varav pensionskostnad individuell del 33,3 32,1 

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

-varav semesterlöneskuld 41,0 39,8 

-varav ferielöneskuld 18,9 17,3 

Övriga kortfristiga skulder 33,5 25,9 

Interimsskulder 8,2 10,7 

Summa kortfristiga skulder 250,0 307,6 

   

Not 25 Pensionsförpliktelser   

Pensionsförpliktelser intjänade tom 1997 395,4 402,7 

Löneskatt 95,9 97,7 

Summa pensionsförpliktelser 491,4 500,4 

 

Specifikation pensionsförpliktelser 

  

Ingående ansvarsförbindelse 500,4 515,5 

Ränteuppräkning 2,9 2,9 

Basbeloppsuppräkning 4,2 9,5 

Gamla utbetalningar -28,8 -28,4 

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 12,5  

Övrig post 0,2 0,9 

Utgående ansvarsförbindelse 491,4 500,4 
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NOTER (Mnkr) Kommun 2021 Kommun 2020 

Not 26 Borgensåtagande kommunägda bolag   

Lindesbergs bostäder AB 570,3 570,3 

Linde Energi AB 75,0 75,0 

Fastigheter i Linde AB 1 400,1 1 461,6 

Linde Stadshus AB 191,8 90,5 

Summa kommunägda bolag 2 237,2 2 197,3 

Not 27 Borgensåtagande övriga   

Kooperativa hyresrättsföreningen Tallen 125,5 126,2 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 7,5 7,5 

Föreningar 5,6 5,6 

Summa övriga 138,6 139,3 

Not 28 Förlustansvar egna hem   

Förlustansvar egna hem 0,0 0,0 

Summa förlustansvar egnahem 0,0 0,0 

Totalt borgensåtagande 2 375,8 2 336,6 

 

Not 29 Operationell leasing, lösegendom 

  

Framtida minimileaseavgifter förfaller   

Inom 1 år 4,7 5,8 

Senare än 1 år men inom 5 år 3,3 6,0 

Summa operationell leasing lösegendom 8,0 11,8 

 

Not 30 Operationell leasing, hyra fastigheter 

  

Framtida minimileaseavgifter förfaller   

Inom 1 år 160,4 143,4 

Senare än 1 år men inom 5 år 509,0 448,1 

Senare än 5 år 1 892,3 1 478,5 

Summa operationell leasing hyra fastigheter 2 561,7 2 070,0 

Not 31 Finansiella leasingavtal, fordon   

Totala minimileaseavgifter 12,5 12,9 

Framtida finansiella kostnader -0,2 -0,2 

Nuvärdet av minimileaseavgifter 12,3 12,7 

Nuvärdet av minimileaseavgifter förfaller enligt 
följande 

  

Inom 1 år 4,9 5,5 

Senare än 1 år men inom 5 år 7,4 7,2 

Senare än 5 år   

 

Lindesbergs kommun har i juni 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 
kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
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borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken 
på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande 
till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lindesbergs kommuns ansvar 
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala 
tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Lindesbergs kommuns andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 2 201 080 840 kronor och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 2 239 325 110 kronor.  
 
Pensioner: 

Lindesbergs kommun har inga anställda med visstidsförordnanden. 

Miljöfonden: 

Avsättningen till miljöfonden uppgår till 29 Mnkr. Den plan som Samhällsbyggnadsförbundet 

har upprättat kommer 2,1 Mnkr att disponeras under 2022, 1,7 Mnkr under 2023 och under 

åren 2024–2027 kommer 6,3 Mnkr att disponeras varje år. 

Kostnad för redovisningsrevision  
 
År 2021 var kostnaden för redovisningsrevision 0,1 Mnkr.  
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Noter koncernen 

Noter Koncernen 2021 Koncernen 2020 

Not 1 Verksamhetens nettokostnad   

Verksamhetens intäkter 710,4 629,3 

Verksamhetens kostnader -2 087,0 -1 929,4 

Avskrivningar -128,0 -169,4 

Summa verksamhetens 
nettokostnad 

-1 504,6 -1 469,5 

Not 2 Skatteintäkter   

Skatteintäkter 1 087,6 1 106,4 

Slutavräkning 2020/2019 3,9 -5,7 

Preliminär slutavräkning 2021/2020 27,0 -16,9 

Mellankommunal utjämning 1,9 1,7 

Summa skatteintäkter 1 120,4 1 085,5 

 

Not 3 Generella statsbidrag och 
utjämning 

  

Inkomstutjämning 280,5 256,9 

Kostnadsutjämning 34,8 30,9 

Utjämning LSS 43,1 45,9 

Regleringsbidrag 70,3 24,2 

Fastighetsavgift 57,6 52,6 

Ökat flyktingmottagande  11,1 

Skolmiljarden 2,8  

Extra statsbidrag 2020  44,3 

Summa generella statsbidrag och 
utjämning 

489,1 465,9 

Not 4 Årets resultat   

Kommunen 23,9 66,9 

Linde Stadshus AB 39,9 -10,5 

Summa årets resultat 63,8 56,4 

 

Resultat före bokslutsdispositioner 

  

Lindesbergs kommun 23,9 66,9 

Linde Stadshus AB -2,8 4,6 

Fastigheter i Linde AB 13,8 -35,7 

Linde Energi AB 46,0 26,4 

Besök Linde AB -10,1 0,0 

Summa bokslutsdispositioner 
bolagskoncernen 

70,8 62,2 
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Noter Koncernen 2021 Koncernen 2020 

Not 5 Materiella 
anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningstillgångar 

  

Kommunen 391,5 351,1 

Fastigheter i Linde AB 2 068,0 1 778,4 

Linde Energi AB 20,1 20,7 

Summa byggnader och mark 2 479,6 2 150,2 

 

Maskiner och inventarier 

  

Kommunen 60,4 41,3 

Fastigheter i Linde AB  40,5 

Linde Energi AB 215,3 399,8 

Besök Linde AB  0,0 

Summa maskiner och inventarier 275,7 481,6 

Övriga materiella 
anläggningstillgångar 

  

Besök Linde AB 0,1 0,0 

Fastigheter i Linde AB 160,1 324,2 

Linde Energi AB 210,3 11,0 

Summa övriga 
anläggningstillgångar 

370,5 335,2 

Summa anläggningstillgångar 3 125,8 2 967,0 

Not 6 Kassa och bank   

Kommunen 246,4 318,2 

Linde Stadshus AB 0,1 0,0 

Fastigheter i Linde AB 117,8 139,8 

Linde Energi AB 111,2 99,0 

Besök Linde AB 0,0 0,0 

Summa kassa och bank 475,5 557,0 

Not 7 Eget kapital   

Ingående eget kapital 901,7 855,3 

Omstrukturering bolagen  -10,0 

Årets resultat 63,8 56,4 

Summa eget kapital 965,5 901,7 

 

Not 8 Andra avsättningar 

  

Övriga avsättningar 32,8 13,6 

Uppskjutna skatter 71,8 65,2 

Summa andra avsättningar 104,6 78,8 
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Noter Koncernen 2021 Koncernen 2020 

Not 9 Långfristiga skulder 

Kommunen 12,7 13,0 

Linde Stadshus AB 191,9 90,5 

Fastigheter i Linde AB 1 970,4 2 031,9 

Linde Energi AB 75,0 75,0 

Eliminering interna poster   

Summa långfristiga skulder 2 250,0 2 210,4 

 

Not 10 Justering av 
rörelsekapitalets förändring 

  

Andra avsättningar 25,8 2,7 

Summa justering av 
rörelsekapitalets förändring 

25,8 2,7 

 

Not 11 Justering av 
rörelsekapitalets förändring 

  

Förändring förråd 0,2 -0,4 

Förändring kortfristiga fordringar 33,9 -42,9 

Förändring kortfristiga skulder -31,1 10,4 

Summa justering rörelsekapitalets 
förändring 

3,0 -32,9 

Not 12 Panter och 
ansvarsförbindelser 

  

Pensionsförpliktelser 491,4 500,4 

Borgensförbindelser 138,6 139,3 

- varav förlustansvar egna hem 0,0 0,0 

- varav övriga förpliktelser 138,6 139,3 

Summa panter och 
ansvarsförbindelser 

630,0 639,7 
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3.5 Driftredovisning per huvudverksamhet 

Huvudverksamhet Kostnad Intäkt Netto 
Nettobud

get 
Avvikelse 

Bokslut 
2020 

Politisk verksamhet 5,7 0,0 5,7 16,2 10,5 5,9 

Gemensam verksamhet 199,1 97,4 101,6 108,1 6,5 101,1 

Infrastruktur, skydd mm 116,6 34,7 81,9 80,3 -1,6 75,1 

Fritid och kultur 46,5 2,5 44,0 44,0 0,0 44,1 

Pedagogisk verksamhet 838,9 134,5 694,4 675,2 -19,2 662,1 

Vård och omsorg 725,7 130,5 595,2 570,0 -25,2 565,9 

Särskilt inriktade insatser 38,7 21,9 16,7 16,7 0,0 16,0 

Affärsverksamhet 25,7 6,6 19,1 0,0 -19,1 0,0 

Summa driftverksamhet 1 986,7 428,1 1 558,6 1 510,5 -48,1 1 470,2 

Finansförvaltning 357,0 1 939,5 1 582,5 1 519,0 63,5 1 537,1 

Total summa 2 343,9 2 367,8 23,9 8,5 15,4 66,9 

 

3.6 Driftredovisning per nämnd 

Nämnd Kostnad Intäkt Netto 
Netto-

budget 
Avvikelse 

Bokslut 
2020 

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

Kommunstyrelse 295,7 105,1 190,6 187,0 -3,6 149,9 

- därav 
Kommunstyrelseförvaltningen 

165,6 78,6 87,1 104,7 17,6 73,6 

- därav Vatten och renhållning 25,5 6,5 19,1 0,0 -19,1 0,0 

- därav 
Överförmyndarverksamhet 

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

- därav 
Samhällbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

70,9 19,2 51,7 48,6 -3,1 43,9 

- därav Räddningstjänst 31,0 0,8 30,2 30,2 0,0 29,7 

Tillväxtnämnden 117,9 30,9 87,0 84,7 -2,3 101,6 

Barn- och utbildningsnämnd 796,8 127,9 668,9 652,4 -16,5 637,9 

Socialnämnd 725,7 130,5 595,2 570,0 -25,1 565,9 

Samhällsbyggnadsnämnd 
Bergslagen 

49,9 33,9 16,1 15,6 -0,5 14,2 

Summa nämnder 1 986,9 428,3 1 558,6 1 510,5 -48,1 1 470,2 

Finansförvaltning 357,0 1 939,5 1 582,5 1 519,0 63,5 1 537,1 

Totalt 2 343,9 2 367,8 23,9 8,5 15,4 66,9 
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3.7 Investeringsredovisning 

Investeringar per nämnd 

Nämnd Utgifter Inkomster Netto Budget Avvikelse 

Kommunstyrelsen 23,7 4,7 19,0 69,3 50,3 

- därav Kommunstyrelse 

förvaltningen 
12,1 4,7 7,4 42,9 35,5 

- därav 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

11,6 0,0 11,6 26,4 14,8 

Tillväxtnämnden 0,6 0,0 0,6 0,7 0,1 

Barn- och utbildningsnämnd 18,5 0,0 18,5 36,1 17,6 

Socialnämnd 1,1 0,0 1,1 1,0 -0,1 

Samhällsbyggnadsnämnden 1,1 0,0 1,1 2,5 1,4 

Summa skattefinansierade 
investeringar per nämnd 

45,0 4,7 40,3 109,6 69,3 

Vatten och renhållning 37,9 0,0 37,9 70,4 32,5 

Summa taxefinansierade 
investeringar 

37,9 0,0 37,9 70,4 32,5 

Totala investeringar 82,9 4,7 78,2 180,0 101,8 

Kommunstyrelsen 

Projekt Utgifter Inkomster Netto Budget Avvikelse 

Till kommunstyrelse 
förfogande 

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

Industrirakan norra delen 0,6 0,0 0,6 0,0 -0,6 

E-arkiv 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Exploateringsfastigheter 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 

E-tjänster 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 

Bussangöring 
Brotorpsskolan 

0,0 3,7 -3,7 0,0 3,7 

Utrustning måltid 0,1 0,0 0,1 0,3 0,2 

Inventarier 
Lindbacka/Kyrkberget 

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

Vändplan 
Guldsmedshyttan 

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

Exploatering Frövi 1,4 0,0 1,4 15,9 14,5 

Nytt villaområde 
Lindesberg 

0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

Hållplatser 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 

Gång- och cykelvägar 
enligt plan 

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

Gång- och cykelväg 
Siggebohyttevägen 

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

Summa investeringar 12,1 4,7 7,4 42,8 35,4 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Projekt Utgifter Inkomster Netto Budget Avvikelse 

Föryngring träd 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 

Trafiksäkerhetsåtgärder 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 

Reinvestering gatuljus 1,2 0,0 1,2 3,6 2,4 

Planerat underhåll 
beläggning 

3,8 0,0 3,8 4,2 0,4 

Renovering broar 1,4 0,0 1,4 10,9 9,5 

Väg och gatubelysning 
Ramsberg 

0,8 0,0 0,8 1,5 0,7 

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

Park Tivoliplan 0,9 0,0 0,9 0,6 -0,3 

Råsvalslund 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

Reinvestering lekparker 0,8 0,0 0,8 1,0 0,2 

Ölsjöbadet 1,6 0,0 1,6 1,7 0,1 

Tak på befintliga 
sandfickor 

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

Akut underhåll idrott 0,9 0,0 0,9 1,4 0,5 

Summa investeringar 11,6 0,0 11,6 26,4 14,7 

Vatten och renhållning 

Projekt Utgifter Inkomster Netto Budget Avvikelse 

Mindre ledningsarbeten 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

Kloten och Allmäningbo 
reningsverk 

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

Reservvattenledning Nora 
- Lindesberg 

8,5 0,0 8,5 8,5 0,0 

Minireningsverk Öskevik- 
Mårdshyttan 

3,4 0,0 3,4 1,9 -1,5 

Torphyttan 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 

Gamla Vibyn 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

Vattenledning Banvägen 0,2 0,0 0,2 0,0 -0,2 

Överföringsledning Löa- 
Vasselhyttan 

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

Reningsverk Lindesberg 2,0 0,0 2,0 3,4 1,4 

Mindre vattenledningar 0,0 0,0 0,0 6,8 6,8 

Pumpstationer Lindesberg 0,9 0,0 0,9 0,0 -0,9 

Pumpstation Prästbron 3,4 0,0 3,4 6,5 3,1 

Loddamm Loppholmen 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 

Ny återvinningscentral 
Lindesberg 

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

Gusselby 
verksamhetsområde 

0,2 0,0 0,2 2,9 2,8 
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Projekt dagvatten 
Kristinavägen 

0,2 0,0 0,2 0,4 0,2 

Rya vattenverk 7,3 0,0 7,3 22,0 14,7 

Kvalitetshöjande åtgärder 
vatten 

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

Tivoliplan-Grönabron 2,1 0,0 2,1 0,0 -2,1 

Vattenverk Ramsberg 1,4 0,0 1,4 0,0 -1,4 

Summa investeringar 37,9 0,0 37,9 70,4 32,6 

Tillväxtnämnden 

Projekt Utgifter Inkomster Nettoinvestering Budget Avvikelse 

Inventarier 
biblioteket 

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

Summa 
investeringar 

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

Samhällsbyggnadsnämnden 

Projekt Utgifter Inkomster Netto Budget Avvikelse 

Inköp mätningsfordon 0,6 0,0 0,6 0,5 -0,1 

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

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

Summa investeringar 0,6 0,0 0,6 0,5 -0,1 

Barn- och utbildningsnämnd 

Projekt Utgifter Inkomster Netto Budget Avvikelse 

Idrottshall Ekbackens 
skola 

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

Inventarier 
Brotorpsskolan 

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

Lindbackaskolan 13,8 0,0 13,8 31,0 17,3 

IT på Brotorp/Lindbacka 1,3 0,0 1,3 1,8 0,5 

Inventarier grundskolan 0,4 0,0 0,4 0,9 0,5 

Undervisningsinventarier 
gymnasieskolan 

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

Summa investeringar 18,5 0,0 18,5 36,1 17,6 

Socialnämnden 

Projekt Utgifter Inkomster Netto Budget Avvikelse 

Larm 0,8 0,0 0,8 0,5 -0,3 

Madrasser boende 0,3 0,0 0,3 0,5 0,2 

Summa investeringar 1,1 0,0 1,1 1,0 -0,1 



§41/22 Årsredovisning 2021 - KS 2022/30-8 Årsredovisning 2021 : Arsredovisning 2021

  

Kommunfullmäktige, Årsredovisning 70(71) 

3.8 Särredovisning 

Balansräkning Vatten (Mnkr) 2021 2020 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

195,9 163,9 

Maskiner och inventarier 0,0 0,1 

Summa anläggningstillgångar 195,9 164,0 

   

Omsättningstillgångar   

Fordringar 0,0 0,0 

Likvida medel 0,0 0,0 

Summa omsättningstillgångar 0,0 0,0 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 195,9 164,0 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

  

Ingående eget kapital 6,1 4,2 

Årets resultat -10,1 1,9 

Utgående eget kapital -4,0 6,1 

   

Avsättningar   

Andra avsättningar 3,8 2,4 

Summa avsättningar 3,8 2,4 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 40,2 42,0 

Kortfristiga skulder 155,9 113,5 

Summa skulder 196,1 155,5 

   

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

195,9 164,0 
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Balansräkning Renhållning 
(Mnkr) 

2021 2020 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

0,4 0,4 

Maskiner och inventarier   

Summa anläggningstillgångar 0,4 0,4 

   

Omsättningstillgångar   

Fordringar 2,6 2,6 

Likvida medel 24,2 24,3 

Summa omsättningstillgångar 26,8 26,9 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 27,2 27,3 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

  

Ingående eget kapital 13,8 7,7 

Årets resultat 3,0 6,1 

Utgående eget kapital 16,8 13,8 

   

Avsättningar   

Andra avsättningar 10,4 11,2 

Summa avsättningar 10,4 11,2 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 0,0 0,0 

Kortfristiga skulder 0,0 2,3 

Summa skulder 0,0 2,3 

   

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

27,2 27,3 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (2) 

    KS 2021/126 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen (beredande) 

Ombudgetering investeringar 2021–2022 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelse besluta 
 Ombudgetera 10 000 000 kronor för projekt nytt villaområde 

Lindesberg (900 76) 
 Ombudgetera 14 490 000 kronor för projekt Exploatering 

industrimark i Frövi (900 70) 
 Ombudgetera 1 729 000 kronor för projekt Vändplan Guldsmedshyttan 

(900 64) 
 Ombudgetera 2 400 000 kronor för projekt Gång- och cykelväg enligt 

plan (901 10) 
 Ombudgetera 2 776 000 kronor för projekt Gusselby 

verksamhetsområde (910 56) 
 Ombudgetera 122 000 kronor för projekt Överföringsledning Löa-

Vasselhyttan (910 29) 
 Ombudgetera 110 000 kronor för projekt Va-förnyelse Kristinavägen 

(910 57) 
 Ombudgetera 520 000 kronor för projekt Loddamm vid Loppholmen 

(910 51) 
 Ombudgetera 1 375 000 kronor för projekt Reningsverk Lindesberg 

(910 29) 
 Ombudgetera 3 053 000 kronor för projekt Prästbron (910 49) 
 Ombudgetera 14 696 000 kronor för projekt Rya vattenverk 910 59) 
 Ombudgetera 385 000 kronor för projekt Ny återviningscentral 

Lindesberg (910 52) 
 Ombudgetera 2 857 000 kronor för projekt Mindre ledningsarbeten 

(910 06) 
 Ombudgetera 3 380 000 kronor för projekt Mindre va-anläggningar 

(910 37) 
 Ombudgetera 9 530 000 kronor för projekt Renovering broar (900 86) 
 Ombudgetera 153 000 kronor för projekt Tak på sandfickor (935 33) 
 Ombudgetera 192 000 kronor för projekt  Reinvestering lekplatser 

(930 44) 
 Ombudgetera 2 381 000 kronor för projekt Reinvestering gatuljus 

(900 83) 
 Ombudgetera 725 000 kronor för projekt Väg- och gatubelysning 

Ramsberg (900 87) 
 Ombudgetera 495 000 för projekt Akut underhåll idrott (935 43) 
 Ombudgetera 82 000 kronor för projekt Inventarier bibliotek (930 06) 
 Ombudgetera 345 000 kronor för projekt Idrottshall Ekbackens skola 

(950 20) 
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 Ombudgetera 16 281 000 kronor för projekt Lindbackaskolan(950 50) 
 Ombudgetera 466 000 kronor för projekt Inventarier grundskola (950 

76) 
 Ombudgetera 536 000 kronor för projekt IT på Brotorp/Lindbacka 

(950 51) 
 

Ärendebeskrivning 

2021 års totala investeringsbudget var 180 000 000 kronor. Netto är utfallet 
för investeringar år 2021 blev 78 200 000 kronor. Utgiften för år 2021 är 82 
900 000 kronor och inkomsten 4 700 000 kronor. Ett antal projekt har inte 
hunnit att färdigställas eller påbörjats under 2021, utan det kommer att ske 
under år 2022, därav begäran om ombudgetering av 25 stycken 
investeringsprojekt, med en totalsumma på 87 266 000 000 kronor. Se bilaga 
varför ombudgetering begärs.  
 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 

För åtgärd: 

Anette Persson och ekonomienheten 

För kännedom: 

Barn- och utbildningförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen,Samhällsbyggnadsförbundet,Kommunstyrels
eförvaltningen,Tillväxtförvaltningen 

Bilagor: 

Underlag till begäran om ombudgetering 2021-2022 
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Nämnd/projekt  Budget 2021 
(TKR) 

Utfall 2021 (TKR) Förslag på 
ombudgetering 
(TKR) 

Kommentarer till 
ombudgetering 

Kommunstyrelseförvaltningen     
900 76 Nytt villaområde Lindesberg 10 000 0 10 000 Överklagat men godkänt i 

slutet på 2021, byggstart 
2022. 
 

900 70 Exploateringsmark Frövi 15 920 1430 14 490 Arbetet med etablering och 
mark pågår 
 

900 64 Vändplan Guldsmedshyttan Intäkt     1 400 
Kostnad 6 843 
Netto     5 443 

Intäkt            0 
Kostnad 3 714 
Netto    5 443 

Intäkt     1 400 
Kostnad 3 129 
Netto     1 729 

Färdigställs under 2022 
 

901 10 Gång- och cykelväg enligt plan 2 500 34 2 466 Bidrag är sökta och är 
beviljade under 2022 därav 
ombudgetering 
 

Totalt 
kommunstyrelseförvaltningen 

33 863 5 144 28 685  

     
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

    

Vatten och renhållning     
 910 56 Gusselby verksamhetsområde 2 930 154 2 776 Försenad pga problem med 

upphandling. 
 

910 28 Överföringsledning Löa-
Vasselhyttan 

6 039 5 917 122 Återställning kvarstår. 
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Nämnd/projekt  Budget 2021 
(TKR) 

Utfall 2021 (TKR) Förslag på 
ombudgetering 
(TKR) 

Kommentarer till 
ombudgetering 

910 57 VA-förnyelse Kristinavägen 376 241 110 Utredning ej klar, projektet 
pågår över flera år. 
 

910 06 Mindre ledningsarbete 
Banvägen  

3000 0 2 857 Försenad pga schakt- och 
transportavtalet. 
 

910 51 Loddamm Loppholmen 520 0 520 Projektet fortsätter 
2022(fått 80% i bidrag från 
Länsstyrelsen). 
 

910 29 Reningsverk Lindesberg 3 381 2 006 1 375 Utredning ej klar, projektet 
pågår över flera år. 
 

910 49 Pumpstation Prästbron 3 500 3 447 3 053 Projektet pågår över flera 
år. 
 

910 59 Rya vattenverk 22 000 7 304 14 696 Projektet pågår över flera 
år. 
 

910 52 Ny återvinninsgcentral 500 115 385 Projektet pågår över flera 
år. 
 

Totalt Vatten och renhållning  45 246 19 184 25 894  
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Gata,park och idrott Budget 2021 
(TKR) 

Utfall 2021 (TKR) Förslag på 
ombudgetering 
(TKR) 

Kommentarer till 
ombudgetering 

900 74 Renovering broar 10 941 1 411 9 530 Rivning av bro har skett, 
nybyggnation under 2022 
 

935 33 Tak på sandfickor 300 147 153 Inväntar material, försenat 
pga Covid. 
 

 900 83 Reinvestering gatubelysning 3 600 1 219 2 381 Inväntar beställt material. 
 

 935 43 Reinvestering idrott 1 400 905 495 Bygga ny gångbro i 
Fritidsbyn 
 

900 87 Reinvestering gatubelysning 
Ramsberg 

1 500 775 725 Färdigställs under 2022 
 

 930 44 Reinvestering lekplatser 100 807 193 Lekplats Lösvstarakan 
färdigställs 2022 
 

Totalt gata,park och idrott 18 741 5 264 13 477  
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Barn- och utbildningsförvaltning 

Budget 2021 
(TKR) 

Utfall 2021 (TKR) Förslag på 
ombudgetering 
(TKR) 

Kommentarer till 
ombudgetering 

950 50 Inventarier Lindbackaskolan 31 042 13 771 16 281 Den fleråriga satsningen på 
skolfastigheter i Lindesberg har 
hos Barn- och 
utbildningsnämnden 
investeringsprojekt för 
undervisningsinventarier, 
lärverktyg, IT och utemiljö. 
Under året har projekten följt 
tidsplan med vissa undantag på 
grund av främst Covid-19-
pandemin. 

 
950 20 Idrottshallen Ekbackens skola 400 55 345  
950 76 Inventarier grundskola 900 434 466  
950 51 IT på Brotorp /Lindbacka 1 800 1 264 536  

Totalt Barn- och utbildning 34 142 15 524 17 628  

     
Tillväxtförvaltningen     
 927 16 Inventarier bibliotek 700 618 82 Inventariebudget har 

använts till offentliga 
lokaler, som rymmer och 
ska rymma bibliotek, 
konsthall, kulturarvshörna, 
medborgarservice, turism, 
på Smedjegatan 1 kommer 
att omformas efter ett nytt 
gestaltningsprogram och 
färdigställs 2022. 

Totalt Tillväxt 700 618 82  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen     
927 16 Nytt GIS system 1 500 0 1 500 Upphandling försenad så 

uppstart av införande av 
GIS-system kommer att ske 
under 2022. 
 

Totalt 
Samhällsbyggnadsförvaltning 

1 500 0 1 500  

TOTALT 126 249 45 734 87 266  
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/241 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen  

Uppföljning interkontroll 2021 för samtliga nämnder 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 att godkänna uppföljningsrapporter för internkontroll för perioden 

januari – december 2021 för samtliga nämnder. 

Ärendebeskrivning 

Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av 
verksamheten. Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa att 
kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls, genom att 
kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, d v s de ska med rimlig grad av säkerhet 
säkerställa att följande uppnås:   
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet   
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.  
 • Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.   
De kontrollpunkter där åtgärd behövs kommer att arbetas med i respektive 
nämnd under 2022. 
 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 

 

För kännedom: 

Förvaltningschefer på socialförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning, 
kommunstyrelseförvaltning, tillväxtförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning 

Bilagor: 

Uppföljningsrapporter från samtliga nämnder 



§43/22 Uppföljning interkontroll 2021 för samtliga nämnder - KS 2021/241-17 Uppföljning interkontroll 2021 för samtliga nämnder : TN § 13 Uppföljning av internkontroll 2021 för tillväxtförvaltningen

 Protokollsutdrag 6 (11) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 2022-02-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§13/22   Dnr: TN 2021/62 

 

Uppföljning av internkontroll 2021 för 

tillväxtnämnden 

 
Beslut 

Tillväxtnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll 
2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtförvaltningen har i samband med årsredovisningen gjort 
en uppföljning av antagen internkontrollplan för 2021.  

Inför 2021 identifierades 4 större risker som skulle kunna 
påverka kvaliteten i tillväxtnämndens grunduppdrag.  
Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll 
2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
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Uppföljningsrapport internkontroll 

2021 

Tillväxtnämnden 
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Innehållsförteckning 

1 Inledning .............................................................................................3 

2 Sammanfattning av kontrollmiljön ....................................................3 

3 Uppföljning och testning av internkontroll .......................................4 

4 Slutsatser av uppföljning ............. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

5 Förslag till beslut ................................................................................6 
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1 Inledning

2 Sammanfattning av kontrollmiljön

S
an
n
o
lik
h
et

4

4 8 12 16

3

3 6 9 12

2

2 4 6 8

1

1 2 3 4

1 2 3 4

Allvarlighetsgrad

Hanteras omedelbart Hanteras snarast Totalt: 4

Hanteras omedelbart
Hanteras snarast

Accepteras

Sannolikhet Allvarlighetsgrad

4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen) Allvarlig (Stor för intressenter och / eller
kommunen)

3 Stor (Kan inträffa varje vecka) Kännbar (Besvärande för intressenter
och / eller kommunen)

2 Liten (Kan inträffa varje månad) Lindrig (Liten för intressenter och / eller
kommunen)

1 Mycket liten (Inträffar mer sällan) Försumbar (Obetydlig för intressenter
och / eller kommunen)

K val i te tsf akt or Risk K ontr ol l

Elevers studiemiljö

1 Elevernas arbetsmiljö kan
påverkas negativt av att eleverna
delvis studerar hemifrån på
distans.

Måluppfyllelse

Arbetsmiljön vid hemstudier

Måluppfyllelse 2 Pandemin gör att heltids-sfi
inte går att genomföra fullt ut.

Måluppfyllelse sfi

Egenförsörjning 3 Färre går vidare till reguljära Andel som går ut till arbete

421 3

31
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Tillväxtnämnden, Uppföljningsrapport internkontroll 4(6)

K val i te tsf akt or Risk K ontr ol l

arbeten då arbetsmarknaden
svalnat maa pandemins åverkan
inom flera brancher

Utbudet av tjänster och
upplevelser präglas av bredd och
kvalitet

4 Svag bredd i kultur- och
fritidsaktiviteter

Fördelning

3 Uppföljning och testning av internkontroll

K val i te tsf
akt or Risk K ontr oll Åtg ärd

Elevers
studiemilj
ö

Elevernas
arbetsmiljö
kan
påverkas
negativt av
att
eleverna
delvis
studerar
hemifrån
på distans.

Måluppfyllelse Uppföljni
ng av
måluppfy
llelse

Kom m en tar

Vi har följt betygsstatistiken för grund- och gymnasiet och den håller
hittills samma nivå som innan pandemin. Rapporteras när betygsstatistik
för året är tillgänglig.

Kom m en
tar

Arbetsmiljön vid hemstudier Utöka
studiehall

Kom m en tar

Det har varit svårt för vissa elever att få arbetsro när de arbetat
hemifrån. Många elever saknar också dator, vilket försvårar arbete
hemifrån. Vi har haft närundervisning för alla elever under året.

Kom m en
tar

Organisat
ionen
finns. Vi
erbjuder
elever
studiehall
utifrån
smittläge
t.

Måluppfyl
lelse

Pandemin
gör att
heltids-sfi
inte går att
genomföra
fullt ut.

Måluppfyllelse sfi Utökad
verksamh
et

Kom m en tar

sfi har haft närundervisning under hela året. Detta har bidragit till att
förutsättningarna för måluppfyllelse har förbättrats. Betygsstatistik följs
upp i näst ter tial.

Kom m en
tar

Heltids-
sfi utförs
i
möjligast
e mån
utifrån
smittläge.

Egenförsö
rjning

Färre går
vidare till
reguljära
arbeten då
arbetsmar
knaden
svalnat
maa
pandemins
åverkan

Andel som går ut till arbete

Kom m en tar
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Kvalitetsf
aktor 

Risk Kontroll Åtgärd 

inom flera 
brancher 

 

Under 2021 avslutades 148 ärenden totalt, varav 29 har fått arbete med 
eller utan stöd (19,6%). Ytterligare 18 personer (12,2%) har gått vidare 
till studier under samma period. Vi ser också att 14,2%, dvs 21 individer 
har återlämnats till uppdragsgivare. Likt tidigare år kommer vi granska 
dessa ärenden för att utveckla våra arbetssätt och metoder i syfte att 
fånga upp än större andel försörjningsstödstagare. 

Utbudet 
av 
tjänster 
och 
upplevels
er präglas 
av bredd 
och 
kvalitet 

Svag bredd 
i kultur- 
och 
fritidsaktiv
iteter 

Fördelning  

Kommentar 
Under 2021 har kontroll genomförts genom att undersöka dels vilka 
föreningar som erhållit kommunala bidrag, dels hur resurser för 
kulturverksamhet i egen regi fördelats. 
Kontrollen visar att det finns en bredd i idrottsföreningar och att ett 
antal bygdegårdsföreningar har erhållit bidrag. Det är dock endast två 
kulturföreningar som fått bidrag. 
Då det gäller kulturverksamhet i egen regi finns ett flertal kulturformer 
representerade men utbudet kan inte beskrivas som brett. Det är 
pandemin som hindrat. 
 
2021 måste betraktas som icke-representativt eftersom pandemin 
påverkat utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter så det är inte rimligt att 
dra generella slutsatser av årets resultat. Kontroller bör därför 
genomföras även under 2022 för att se om underlaget då är mer 
representativt och vad det i så fall eventuellt innebär vad gäller framtida 
förändringar. 
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4 Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
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1 Inledning 
Uppföljning av internkontrollen har utförts för perioden 1 januari - 31 december 2021. 

2 Sammanfattning av kontrollmiljön 

Sa
nn
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4 

4 
 

8 
 

12 

 

16 
 

3 

3 
 

6 
 

9 

 

12 

 

2 

2 
 

4 
 

6 
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1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Allvarlighetsgrad 

 

Hanteras omedelbart Hanteras snarast  Totalt: 9 
 

Hanteras omedelbart 
Hanteras snarast  

Accepteras 
 

 Sannolikhet Allvarlighetsgrad 

4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen)  Allvarlig (Stor för intressenter och / eller 
kommunen) 

3 Stor (Kan inträffa varje vecka)  Kännbar (Besvärande för intressenter 
och / eller kommunen) 

2 Liten (Kan inträffa varje månad)  Lindrig (Liten för intressenter och / eller 
kommunen) 

1 Mycket liten (Inträffar mer sällan)  Försumbar (Obetydlig för intressenter 
och / eller kommunen) 

 

 

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll 

Tillgänglighet och bemötande 

Tillgång till reception 

Översyn av webbsidor 

2  Missnöjda kunder NKI bemötande 

2 

8 6 5 1 3 

9 4 7 

7 2 
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Kvalitetsfaktor Risk 

Effektiv handläggning 

Driftstopp i olika tekniska system 
(Vision, Office, FB-Webb och 
telefoni). 

Finns rutiner? 

Rättssäkerhet och transparens 

5  Brister i 
Informationssäkerheten 

6  "Fakenews", dvs att rykten 
blir en sanning i media och hos 
gemene man 

Upplever vi att det sprids 
osanningar om 
förvaltningen/nämnden i media 
eller andra forum? 

7  Bristande politisk närvaro av 
nämnden 

Politisk närvaro i de forum där 
nämndpolitikerna ska vara 
delaktiga 

Samverkan och tvärsektoriellt 
arbete 

8  Bristande samverkan med 
externa parter 

Genomförs de möten som behövs 
för att samverkan med externa 
parter ska fungera? 

Efterlevnad av tillsyns- och 
kontrollplaner 9  Resursbrist 

Avstämning resurs och 
behovsutredningar 

3 Uppföljning och testning av internkontroll 
Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

Tillgänglighet och 
bemötande 

Bristande tillgänglighet 
för kund 

Tillgång till reception  

Kommentar 
Reception finns och har 
normalt öppet 10-15. 
P.g.a. Covid-19 är 
receptionen för 
närvarande stängd. 

 

Tillgänglighet på telefon Ta över telefonin från 
servicecenter 

Kommentar 
Infört ny telefonilösning 
med kösystem. 
Telefontid mellan 10-15. 
Utvärdering sker under 
våren 2022. 

 

Översyn av webbsidor  

Kommentar 
Granskning och 
uppdatering av webben 
är påbörjad med bygglov. 
Detta har dragit ut på 
tiden och översyn av 
övrig webb planeras 
under 2022. 
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 Missnöjda kunder NKI bemötande Klarspråksutbildning 

Kommentar 
NKI Bemötande 69. 
Uppåtgående trend. 

 

Effektiv handläggning Störningar i tekniska 
system 

Driftstopp i olika 
tekniska system (Vision, 
Office, FB-Webb och 
telefoni). 

 

Kommentar 
De tekniska systemen har 
fungerat väl. Det har varit 
mindre driftstopp i 
Vision och kartan och 
några uppdateringar i 
kommungemensamma 
system. 

 

Olika arbetssätt hos 
medarbetare inom 
samma arbetsområde 

Finns rutiner? Nya handboken 
delprojekt i 
digitaliseringen 

Kommentar 
Relativt hög andel 
uppdaterade rutiner. 
Arbete pågår löpande 
med att ta fram nya 
rutiner och uppdatera 
gamla. 

Kommentar 
Projektet är förlängt till 
30/6-2022. 

Följs rutiner?  

 Kommentar 
Omformuleras till 2022. I 
och med att många 
rutiner är uppdaterade 
nyligen har de stämts av i 
arbetsgrupperna och 
man är överens om 
arbetssättet i resp rutin. 

 

Rättssäkerhet och 
transparens 

Brister i 
Informationssäkerheten 

Förekomst av IT-
incidenter 

 

Kommentar 
Tre IT-incidenter har 
inträffat. En incident 
avser koppling mellan 
verksamhetssystemet 
Vision och Post- och 
Inrikes Tidning som inte 
fungerat under en period. 
Felet har inträffat hos 
alla kunder hos EDP, och 
har inneburit att 
kungörelser inte skett i 
tid. En incident avser ett 
kortare stopp i Vision på 
grund av en omstart i 
samband med en 
uppdatering som enligt 
rutin inte ska 
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genomföras dagtid. 
Denna incident har 
endast inneburit en 
mindre störning internt i 
verksamheten. Den 
tredje incidenten avser 
inloggningsförsök 
utanför organisationen. 
Inget intrång har skett. 

"Fakenews", dvs att 
rykten blir en sanning i 
media och hos gemene 
man 

Upplever vi att det sprids 
osanningar om 
förvaltningen/nämnden i 
media eller eller andra 
forum? 

Ta fram kanalstrategi 

Kommentar 
Ja det sprids felaktig 
information i media. Vi 
behöver proaktivt jobba 
med kommunikation 
med medborgare och 
andra intressenter. 

Kommentar 
Kommer att ingå i 
varumärkesutredningen. 

Bristande politisk 
närvaro av nämnden 

Politisk närvaro i de 
forum där 
nämndpolitikerna ska 
vara delaktiga 

 

Kommentar 
Bra närvaro under 2021. 
Överföringen av 
information mellan 
nämnd och respektive 
kommun är ibland 
bristfällig. 

 

Samverkan och 
tvärsektoriellt arbete 

Bristande samverkan 
med externa parter 

Genomförs de möten som 
behövs för att samverkan 
med externa parter ska 
fungera? 

Utreda samverkansforum 
och samverkansformer 

Kommentar 
De möten som gått att 
genomföra digitalt har 
genomförts under 
pandemin. Däremot har 
möten som kräver fysisk 
närvaro skjutits upp. Vi 
behöver fortsätta att 
nätverka och bygga 
relationer för en bättre 
samverkan. 

Kommentar 
Har inte genomförts på 
grund av pandemin. Det 
är planerat till våren 
2022. 

Efterlevnad av tillsyns- 
och kontrollplaner 

Resursbrist Avstämning resurs och 
behovsutredningar 

Planera för rekrytering 

Kommentar 
Enligt resurs och 
behovsutredning är 
behovet 63,96 tjänster 
och resurserna 55,52. 
Detta beror delvis på 
sjukfrånvaro och 

Kommentar 
Resurs och behov stäms 
av löpande. Planering för 
pensionsavgångar finns 
och vi har rekryterat i tid 
för föräldravikariat 
under 2021. 
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deltidsföräldraledighet, 
men också på vakanser. 
Dessutom ses ett behov 
av utökning av tjänster 
inom vissa områden då 
efterfrågan inom de 
verksamhetsområdena är 
hög. 

Lyfta behovet i 
budgetprocessen 

4 Slutsatser av uppföljning 
Pandemin har begränsat tillgängligheten och möjligheten till fysiska möten. Vi hoppas på en 
nystart när restriktionerna tas bort. Vi öppnade vår reception i oktober, men fick tyvärr 
stänga igen när smittspridningen ökade innan jul. Fokus har under året lagts på den digitala 
tillgängligheten som upplevs ha ökat. Samverkan behöver ökas och utvecklas både internt 
inom kommunernas organisationer och med externa parter. En del i detta är dialog och mer 
proaktiv kommunikation. 

Effektiviteten hos handläggarna är god med korta handläggningstider. Ett stort arbete med 
uppdatering av rutiner pågår och detta borgar för en likriktad och snabb handläggning. 

Den politiska närvaron i nämnden har varit god under året. Vi ser däremot att det på lång sikt 
behöver säkerställas att nämndens ledamöter finns representerade i fler politiska forum i 
respektive kommun, för att förankra nämndens beslut och sprida information både till och 
från nämnden. 

Inkommande ärenden är förhållandevis högt inom samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområden. Detta ökar behovet av resurser. Även en del områden inom tillsynen 
enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, samt inom uppdatering och utveckling av 
primärkartan är eftersatta. Resurs-och behovsutredningar ses över löpande. Behovet behöver 
lyftas i budgetprocessen med samverkanskommunerna. 

5 Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen godkänner uppföljningen av internkontrollen januari 
- december 2021. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §22/22   Dnr: BUN 2021/85 
 
Uppföljning av internkontroll 2021 för barn- och 
utbildningsförvaltningen 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna de 
redovisade kontrollmomenten, efter korrigering, och överlämnar 
uppföljningen till kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs 
effektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet 
är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I 
praktiken handlar det om att ha ordning och reda. 
 
Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf § 
60/2004 2§ har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret 
för att tillse att det finns en god internkontroll i Lindesbergs 
kommun. Detta reglemente syftar till att med rimlig grad kunna 
säkerställa att kommunen bedriver en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering 
och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, 
föreskrifter, riktlinjer och tillämpningar mm. 
 
Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och ska 
ses som en del av arbetet med det systematiska 
kvalitetsledningssystemet och ett sätt för huvudmannen att 
utföra sin uppsiktsplikt av verkställigheten av det offentliga 
uppdraget. 
 
Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av 
verksamheten. Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa 
grunduppdraget, genom att identifiera risker som kan påverka 
att grunduppdraget inte uppfylls. Nämnden säkerställer genom 
en tillfredsställande intern kontroll att ändamålsenlig 
verksamhet bedrivs och att det finns en efterlevnad av 
tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
 
Internkontrollen omfattar: 



§43/22 Uppföljning interkontroll 2021 för samtliga nämnder - KS 2021/241-17 Uppföljning interkontroll 2021 för samtliga nämnder : BUN § 22 Uppföljning av internkontroll 2021 för barn- och utbildningsförvaltningen

 Protokollsutdrag 7 (18) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

• Uppföljning av kontrollmoment. 
• Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och riktlinjer 
följs i organisationens verksamheter. 
• Identifiering av brister. 
• Planering och genomförande av åtgärder för att minimera att 
brister fortgår eller återupprepas. 
• Årlig sammanställning och analys som presenteras för 
huvudman. 
 
 
Spridandet av Corona-pandemin under 2020 och 2021 har 
påverkat möjligheten att genomföra vissa kontrollmoment. 
Genomförda kontrollmoment har därför i huvudsak utförts 
genom digital kontroll.  
 
Till största delen har internkontrollen för 2021 genomförts utan 
rapporterade avvikelser. Undantaget är rapportering av 
frånvaro och kvittering av lektioner. Ett byte av 
verksamhetssystem under hösten 2021 har inneburit att 
närvaro- och kvitteringsstatistik måste tas ut ur två olika 
system. Från våren 2022 är detta åtgärdat. 
 
Under vintern 2021-2022 har det genomförts en övergång till 
digital rapportering av barns och elevers tillbud och olycksfall 
samt kränkande behandling. Övergången innebär ett enklare 
handhavande av rapportering och uttag av statistik. 
 
Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner de redovisade 
kontrollmomenten och överlämnar uppföljningen till 
kommunstyrelsen. 
 

För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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Uppföljningsrapport internkontroll 

2021 

Barn- och utbildningsnämnd 
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1 Inledning 

En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, med 
medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika 
allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda. 
 
Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf § 60/2004 2§ har 
kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll i 
Lindesbergs kommun. Detta reglemente syftar till att med rimlig grad kunna säkerställa att 
kommunen bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell 
rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, 
riktlinjer och tillämpningar mm. 
 
Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och ska ses som en del av arbetet med 
det systematiska kvalitetsledningssystemet och ett sätt för huvudmannen att utföra sin 
uppsiktsplikt av verkställigheten av det offentliga uppdraget. 
 
Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Intern 
kontroll syftar ytterst till att säkerställa grunduppdraget, genom att identifiera risker som kan 
påverka att grunduppdraget inte uppfylls. Nämnden säkerställer genom en tillfredsställande 
intern kontroll att ändamålsenlig verksamhet bedrivs och att det finns en efterlevnad av 
tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
 
Internkontrollen omfattar: 
• Uppföljning av kontrollmoment. 
• Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och riktlinjer följs i organisationens 
verksamheter. 
• Identifiering av brister. 
• Planering och genomförande av åtgärder för att minimera att brister fortgår eller 
återupprepas. 
• Årlig sammanställning och analys som presenteras för huvudman. 
 
Spridandet av Corona-pandemin under 2020 och 2021 har påverkat möjligheten att 
genomföra vissa kontrollmoment. Till delårsredovisningen för tertial 2, 2021 redovisades 
endast några av de beslutade kontrollmomenten. Resterande moment redovisas härmed i 
samband med årsredovisningen för 2021. 
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2 Sammanfattning av kontrollmiljön 
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Allvarlighetsgrad 

 

Hanteras omedelbart Hanteras snarast Accepteras Totalt: 9 

 

Hanteras omedelbart 

Hanteras snarast  

Accepteras 
 

 Sannolikhet Allvarlighetsgrad 

4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen)  Allvarlig (Stor för intressenter och / eller 
kommunen) 

3 Stor (Kan inträffa varje vecka)  Kännbar (Besvärande för intressenter 
och / eller kommunen) 

2 Liten (Kan inträffa varje månad)  Lindrig (Liten för intressenter och / eller 
kommunen) 

1 Mycket liten (Inträffar mer sällan)  Försumbar (Obetydlig för intressenter 
och / eller kommunen) 

 

 

  

7 5 9 6 2 1 

8 4 3 

1 6 2 
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Kvali tetsfaktor Risk Kontr ol l

Normer, värden, delaktighet och
inflytande

1 Avsaknad av eller bristfälliga
aktuella rutiner vid kränkningar
och konflikter

Kontroll av dokumenterade
rutiner vid kränkningar och
konflikter

2 Avsaknad av eller bristfälliga
rutiner vid hot och
våldssituationer

Kontroll av rutiner vid hot och
våldssituationer

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

3 Tjänster tillsätts med
sökande utan gilt ig
lärarlegitimation.

Kontroll av giltig lärarlegitimation

4 Tjänster innehas av anställd
eller tillsätts med sökande utan
giltigt utdrag ur
belastningsregistret.

Kontroll av giltiga utdrag ur
belastningsregistret.

5 Yrkesgrupper saknas giltiga
uppdragshandlingar

Kontroll av giltiga
uppdragshandlingar

Omsorg, utveckling och lärande

6 Avsaknad av eller bristfälliga
rutiner vid tillbud och olycksfall

Kontroll av rutiner vid tillbud och
olycksfall

7 Avsaknad av eller bristfälliga
rutiner för närvaro och
frånvarorapportering

Kontroll av rutiner för närvaro och
frånvarorapportering

Utvecklingsarbete

8 Avsaknad av eller bristfälliga
rutiner för delegationsbeslut och
verkställighet av nämndbeslut

Kontroll av rutiner för
delegationsbeslut och
verkställighet av nämndbeslut

9 Avsaknad av eller bristfälliga
rutiner för riskbedömningar vid
organisationsförändringar

Kontroll av aktuella rutiner för
riskbedömningar vid
organisationsförändringar
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3 Uppföljning och testning av internkontroll 

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

Normer, värden, 
delaktighet och 
inflytande 

Avsaknad av eller 
bristfälliga aktuella 
rutiner vid kränkningar 
och konflikter 

Kontroll av 
dokumenterade rutiner 
vid kränkningar och 
konflikter 

 

Kommentar 

Digitaliserad anmälan 
togs i bruk under 
december 2021. Från och 
med vårterminen 2022 
rapporteras alla 
kränkningsärenden 
digitalt. 

 

Avsaknad av eller 
bristfälliga rutiner vid hot 
och våldssituationer 

Kontroll av rutiner vid hot 
och våldssituationer 

 

Kommentar 

Rutiner för hantering av 
hot och våldssituationer 
finns inom ramen för 
verksamhetens 
krishanteringsplan. 

 

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

Tjänster tillsätts med 
sökande utan giltig 
lärarlegitimation. 

Kontroll av giltig 
lärarlegitimation 

 

Kommentar 

Har ej genomförts pga. 
rådande läge under 
pågående pandemi. 
Kommunikation med 
berörda administratörer 
indikerar fungerande 
rutiner för kontroll av 
giltig lärarlegitimation. 

 

Tjänster innehas av 
anställd eller tillsätts med 
sökande utan giltigt 
utdrag ur 
belastningsregistret. 

Kontroll av giltiga utdrag 
ur belastningsregistret. 

 

Kommentar 

Har ej genomförts pga. 
rådande läge under 
pågående pandemi. 
Kommunikation med 
berörda administratörer 
indikerar fungerande 
rutiner för kontroll av 
utdrag ur 
belastningsregistret. 

 

Yrkesgrupper saknas 
giltiga 
uppdragshandlingar 

Kontroll av giltiga 
uppdragshandlingar 

 

Kommentar 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

Har ej genomförts pga. 
rådande läge under 
pågående pandemi. 
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Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

Kommunikation med 
berörda administratörer 
indikerar fungerande 
rutiner för kontroll av 
utdrag ur 
belastningsregistret. 

Omsorg, utveckling och 
lärande 

Avsaknad av eller 
bristfälliga rutiner vid 
tillbud och olycksfall 

Kontroll av rutiner vid 
tillbud och olycksfall 

 

Kommentar 

Digitaliserad anmälan 
togs i bruk under 
december 2021. Från och 
med vårterminen 2022 
rapporteras alla tillbud 
och olycksfall digitalt. 

 

Avsaknad av eller 
bristfälliga rutiner för 
närvaro och 
frånvarorapportering 

Kontroll av rutiner för 
närvaro och 
frånvarorapportering 

 

Kommentar 

P.g.a. byte av 
verksamhetssystem under 
hösten 2021 finns ingen 
möjlighet att ta ut samlad 
närvarostatistik för 
terminen. Från och med 
våren 2022 tas 
närvarostatistik ut ur det 
nya 
verksamhetssystemet. 

 

Utvecklingsarbete Avsaknad av eller 
bristfälliga rutiner för 
delegationsbeslut och 
verkställighet av 
nämndbeslut 

Kontroll av rutiner för 
delegationsbeslut och 
verkställighet av 
nämndbeslut 

 

Avsaknad av eller 
bristfälliga rutiner för 
riskbedömningar vid 
organisationsförändringar 

Kontroll av aktuella 
rutiner för 
riskbedömningar vid 
organisationsförändringar 

 

Kommentar 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

Enhetliga skriftliga 
rutiner för 
riskbedömningar vid 
organisationsförändringar 
saknas. Åtgärdsbehov. 
Rutiner tas fram under 
2022. 
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4 Slutsatser av uppföljning 

Även under 2021 har möjligheterna att genomföra kontrollmomenten inom ramen för 
internkontrollen påverkats av den pågående pandemin. 

Genomförda kontrollmoment har i huvudsak utförts genom digital kontroll. De 
kontrollpunkter som inte kontrollerades per sista augusti har följts upp på helåret och 
redovisas nu för nämnd i februari 2022. 

Under vintern 2021 genomfördes en övergång till digital rapportering av barns och elevers 
tillbud och olycksfall samt kränkande behandling. 

Möjligheten att ta ut statistik avseende närvaro påverkades av ett byte av verksamhetssystem 
under hösten 2021. Från och med vårterminen 2022 redovisas all närvaro och kvittens av 
lektioner i från det nya verksamhetssystemet. 

5 Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner de redovisade kontrollmomenten och överlämnar 
internkontrollen till kommunstyrelsen. 
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1 Inledning 

En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, med 
medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika 
allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda. 
 
Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf § 60/2004 2§ har 
kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll i 
Lindesbergs kommun. Detta reglemente syftar till att med rimlig grad kunna säkerställa att 
kommunen bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell 
rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, 
riktlinjer och tillämpningar mm. 
 
Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och ska ses som en del av arbetet med 
det systematiska kvalitetsledningssystemet och ett sätt för huvudmannen att utföra sin 
uppsiktsplikt av verkställigheten av det offentliga uppdraget. 
 
Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Intern 
kontroll syftar ytterst till att säkerställa grunduppdraget, genom att identifiera risker som kan 
påverka att grunduppdraget inte uppfylls. Nämnden säkerställer genom en tillfredsställande 
intern kontroll att ändamålsenlig verksamhet bedrivs och att det finns en efterlevnad av 
tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
 
Internkontrollen omfattar: 
• Uppföljning av kontrollmoment. 
• Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och riktlinjer följs i organisationens 
verksamheter. 
• Identifiering av brister. 
• Planering och genomförande av åtgärder för att minimera att brister fortgår eller 
återupprepas. 
• Årlig sammanställning och analys som presenteras för huvudman. 
 
Spridandet av Corona-pandemin under 2020 och 2021 har påverkat möjligheten att 
genomföra vissa kontrollmoment. Till delårsredovisningen för tertial 2, 2021 redovisades 
endast några av de beslutade kontrollmomenten. Resterande moment redovisas härmed i 
samband med årsredovisningen för 2021. 
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2 Sammanfattning av kontrollmiljön 

S
an

n
o

li
kh

et
 

4 

4 
 

8 
 

12 
 

16 
 

3 

3 
 

6 

 

9 

 

12 

 

2 

2 
 

4 

 

6 
 

8 

 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  
Allvarlighetsgrad 

 

Hanteras omedelbart Hanteras snarast Accepteras Totalt: 9 

 

Hanteras omedelbart 

Hanteras snarast  

Accepteras 
 

 Sannolikhet Allvarlighetsgrad 

4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen)  Allvarlig (Stor för intressenter och / eller 
kommunen) 

3 Stor (Kan inträffa varje vecka)  Kännbar (Besvärande för intressenter 
och / eller kommunen) 

2 Liten (Kan inträffa varje månad)  Lindrig (Liten för intressenter och / eller 
kommunen) 

1 Mycket liten (Inträffar mer sällan)  Försumbar (Obetydlig för intressenter 
och / eller kommunen) 

 

 

  

7 5 9 6 2 1 

8 4 3 

1 6 2 



§43/22 Uppföljning interkontroll 2021 för samtliga nämnder - KS 2021/241-17 Uppföljning interkontroll 2021 för samtliga nämnder : BUN § 22 Uppföljning av internkontroll 2021 för barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnd, Uppföljningsrapport internkontroll 5(8)

Kvali tetsfaktor Risk Kontr ol l

Normer, värden, delaktighet och
inflytande

1 Avsaknad av eller bristfälliga
aktuella rutiner vid kränkningar
och konflikter

Kontroll av dokumenterade
rutiner vid kränkningar och
konflikter

2 Avsaknad av eller bristfälliga
rutiner vid hot och
våldssituationer

Kontroll av rutiner vid hot och
våldssituationer

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

3 Tjänster tillsätts med
sökande utan gilt ig
lärarlegitimation.

Kontroll av giltig lärarlegitimation

4 Tjänster innehas av anställd
eller tillsätts med sökande utan
giltigt utdrag ur
belastningsregistret.

Kontroll av giltiga utdrag ur
belastningsregistret.

5 Yrkesgrupper saknas giltiga
uppdragshandlingar

Kontroll av giltiga
uppdragshandlingar

Omsorg, utveckling och lärande

6 Avsaknad av eller bristfälliga
rutiner vid tillbud och olycksfall

Kontroll av rutiner vid tillbud och
olycksfall

7 Avsaknad av eller bristfälliga
rutiner för närvaro och
frånvarorapportering

Kontroll av rutiner för närvaro och
frånvarorapportering

Utvecklingsarbete

8 Avsaknad av eller bristfälliga
rutiner för delegationsbeslut och
verkställighet av nämndbeslut

Kontroll av rutiner för
delegationsbeslut och
verkställighet av nämndbeslut

9 Avsaknad av eller bristfälliga
rutiner för riskbedömningar vid
organisationsförändringar

Kontroll av aktuella rutiner för
riskbedömningar vid
organisationsförändringar



§43/22 Uppföljning interkontroll 2021 för samtliga nämnder - KS 2021/241-17 Uppföljning interkontroll 2021 för samtliga nämnder : BUN § 22 Uppföljning av internkontroll 2021 för barn- och utbildningsförvaltningen

  

Barn- och utbildningsnämnd, Uppföljningsrapport internkontroll 6(8) 

3 Uppföljning och testning av internkontroll 

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

Normer, värden, 
delaktighet och 
inflytande 

Avsaknad av eller 
bristfälliga aktuella 
rutiner vid kränkningar 
och konflikter 

Kontroll av 
dokumenterade rutiner 
vid kränkningar och 
konflikter 

 

Kommentar 

Digitaliserad anmälan 
togs i bruk under 
december 2021. Från och 
med vårterminen 2022 
rapporteras alla 
kränkningsärenden 
digitalt. 

 

Avsaknad av eller 
bristfälliga rutiner vid hot 
och våldssituationer 

Kontroll av rutiner vid hot 
och våldssituationer 

 

Kommentar 

Rutiner för hantering av 
hot och våldssituationer 
finns inom ramen för 
verksamhetens 
krishanteringsplan. 

 

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

Tjänster tillsätts med 
sökande utan giltig 
lärarlegitimation. 

Kontroll av giltig 
lärarlegitimation 

 

Kommentar 

Har ej genomförts pga. 
rådande läge under 
pågående pandemi. 
Kommunikation med 
berörda administratörer 
indikerar fungerande 
rutiner för kontroll av 
giltig lärarlegitimation. 

 

Tjänster innehas av 
anställd eller tillsätts med 
sökande utan giltigt 
utdrag ur 
belastningsregistret. 

Kontroll av giltiga utdrag 
ur belastningsregistret. 

 

Kommentar 

Har ej genomförts pga. 
rådande läge under 
pågående pandemi. 
Kommunikation med 
berörda administratörer 
indikerar fungerande 
rutiner för kontroll av 
utdrag ur 
belastningsregistret. 

 

Yrkesgrupper saknas 
giltiga 
uppdragshandlingar 

Kontroll av giltiga 
uppdragshandlingar 

 

Kommentar 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

Har ej genomförts pga. 
rådande läge under 
pågående pandemi. 
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Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

Kommunikation med 
berörda administratörer 
indikerar fungerande 
rutiner för kontroll av 
utdrag ur 
belastningsregistret. 

Omsorg, utveckling och 
lärande 

Avsaknad av eller 
bristfälliga rutiner vid 
tillbud och olycksfall 

Kontroll av rutiner vid 
tillbud och olycksfall 

 

Kommentar 

Digitaliserad anmälan 
togs i bruk under 
december 2021. Från och 
med vårterminen 2022 
rapporteras alla tillbud 
och olycksfall digitalt. 

 

Avsaknad av eller 
bristfälliga rutiner för 
närvaro och 
frånvarorapportering 

Kontroll av rutiner för 
närvaro och 
frånvarorapportering 

 

Kommentar 

P.g.a. byte av 
verksamhetssystem under 
hösten 2021 finns ingen 
möjlighet att ta ut samlad 
närvarostatistik för 
terminen. Från och med 
våren 2022 tas 
närvarostatistik ut ur det 
nya 
verksamhetssystemet. 

 

Utvecklingsarbete Avsaknad av eller 
bristfälliga rutiner för 
delegationsbeslut och 
verkställighet av 
nämndbeslut 

Kontroll av rutiner för 
delegationsbeslut och 
verkställighet av 
nämndbeslut 

 

Avsaknad av eller 
bristfälliga rutiner för 
riskbedömningar vid 
organisationsförändringar 

Kontroll av aktuella 
rutiner för 
riskbedömningar vid 
organisationsförändringar 

 

Kommentar 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

Enhetliga skriftliga 
rutiner för 
riskbedömningar vid 
organisationsförändringar 
saknas. Åtgärdsbehov. 
Rutiner tas fram under 
2022. 
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4 Slutsatser av uppföljning 

Även under 2021 har möjligheterna att genomföra kontrollmomenten inom ramen för 
internkontrollen påverkats av den pågående pandemin. 

Genomförda kontrollmoment har i huvudsak utförts genom digital kontroll. De 
kontrollpunkter som inte kontrollerades per sista augusti har följts upp på helåret och 
redovisas nu för nämnd i februari 2022. 

Under vintern 2021 genomfördes en övergång till digital rapportering av barns och elevers 
tillbud och olycksfall samt kränkande behandling. 

Möjligheten att ta ut statistik avseende närvaro påverkades av ett byte av verksamhetssystem 
under hösten 2021. Från och med vårterminen 2022 redovisas all närvaro och kvittens av 
lektioner i från det nya verksamhetssystemet. 

5 Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner de redovisade kontrollmomenten och överlämnar 
internkontrollen till kommunstyrelsen. 
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 Protokollsutdrag 10 (19) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §20/22   Dnr: SN 2021/102 
 
Uppföljning av internkontroll 2021 för 
socialförvaltningen 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
internkontrollrapporten för år 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen använder internkontroll som hjälp för att 
arbeta med moment som identifierats som riskfyllda. 
Internkontrollen är en viktig del av styrningen och utvecklingen 
av verksamheten. Det är även ett sätt för kommunstyrelsen att 
utöva sin uppsiktsplikt. En god internkontroll bidrar till att 
verksamheten bedrivs effektivt och säkert, med medborgarnas 
bästa för ögonen. Internkontrollmomenten ska mäta hur 
riskutsatt grunduppdraget är genom respektive kvalitetsfaktor 
med tillhörande kontroll av en bedömd risk. Förvaltningen har i 
uppdrag att genomföra internkontroll i samband med 
delårsbokslutet och dels i samband med årsbokslutet. 
 
Förvaltningen har vid helåret 2021 fyra internkontrollmoment 
att kontrollera, resterande fyra kontrollerades vid 
delårsuppföljningen. De som kontrollerats vid helåret är 
följande; att förvaltningen inte har avtal avseende externa 
placeringar utanför ramavtalet gällande barn och unga, att 
förvaltningen inte har avtal avseende externa placeringar 
utanför ramavtalet gällande vuxna, att tidsgränser som är 
aktuella vid utredning av ungdomsärenden, dvs också för 
skyddsbedömning samt för beslut att inleda/ej inleda utredning 
samt att trygg/säker hemgång efter utskrivning från lasarettet 
följs upp.  
 
Ett av momenten föranleder åtgärd. Det är kontroll av de 
tidsgränser som är aktuella vid utredning av ungdomsärenden - 
max fyra månader. 
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 Protokollsutdrag 11 (19) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Att godkänna uppföljningen av internkontrollrapporten för 

verksamhetsberättelse 2021 och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 

 
 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschefer Socialförvaltningen 
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Socialnämnd, Uppföljningsrapport internkontroll 3(7) 

1 Inledning 

Socialförvaltningen använder internkontroll som hjälp för att arbeta med moment som 
identifierats som riskfyllda. Internkontrollen är en viktig del av styrningen och utvecklingen 
av verksamheten. Det är även ett sätt för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. En god 
internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, med medborgarnas 
bästa för ögonen. Internkontrollmomenten ska mäta hur riskutsatt grunduppdraget är genom 
respektive kvalitetsfaktor med tillhörande kontroll av en bedömd risk. Förvaltningen har i 
uppdrag att genomföra internkontroll i samband med delårsbokslutet och dels i samband 
med årsbokslutet. 

  

2 Sammanfattning av kontrollmiljön 
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  Allvarlighetsgrad 

 

Hanteras omedelbart Hanteras snarast Accepteras Totalt: 8 

 

Hanteras omedelbart 

Hanteras snarast  

Accepteras 
 

 Sannolikhet Allvarlighetsgrad 

4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen)  Allvarlig (Stor för intressenter och / eller 
kommunen) 

3 Stor (Kan inträffa varje vecka)  Kännbar (Besvärande för intressenter 
och / eller kommunen) 

2 Liten (Kan inträffa varje månad)  Lindrig (Liten för intressenter och / eller 
kommunen) 

1 Mycket liten (Inträffar mer sällan)  Försumbar (Obetydlig för intressenter 
och / eller kommunen) 

 

1 

2 8 7 6 5 4 

3 

2 5 1 
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Socialnämnd, Uppföljningsrapport internkontroll 4(7) 

 

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll 

IoF - Bra bemötande inom 
socialtjänsten 

1  Att barn och unga inte är 
delaktiga vid uppföljning av insats 

Kontrolleras via 
verksamhetssystemet Viva - andel 
barnutredningar av barn från 5 år 
som barnets delaktighet är 
dokumenterad. 

Myndighet - Service & 
rättssäkerhet 

2  Att biståndshandläggare inte 
erbjuder kameratillsyn i första 
hand (natt) 

Stickprovskontroll 

3  Beslutande timmar 
boendestöd 

Att omprövning av befintliga 
ärenden sker utifrån ny riktlinje 

IoF - Service och rättssäkerhet 

4  Felaktig utbetalning av 
ekonomiskt bistånd 

Rutinen för handläggning av 
försörjningsstöd är tillräcklig och 
följs upp 

5  Att förvaltningen inte har 
avtal avseende externa placeringar 
utanför ramavtalet gällande barn 
och unga 

Avtal individ och familj 

6  Att förvaltningen inte har 
avtal avseende externa placeringar 
utanför ramavtalet gällande vuxna 

Avtal individ och familj & 
funktionsstöd 

7  Tidsgränser som är aktuella 
vid utredning av ungdomsärenden, 
dvs också för skyddsbedömning 
samt för beslut att inleda/ej inleda 
utredning. 

Kontroll av de tidsgränser som är 
aktuella vid utredning av 
ungdomsärenden - 4 månader 

VoO - God och säker vård HSL 
8  Att trygg/säker hemgång 
efter utskrivning från lasarettet 
följs upp 

Uppföljningen vid trygg/säker 
hemgång genomförs inom tre 
veckor 

 
 

 

3 Uppföljning och testning av internkontroll 

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

IoF - Bra bemötande 
inom socialtjänsten 

Att barn och unga inte är 
delaktiga vid uppföljning 
av insats 

Kontrolleras via 
verksamhetssystemet 
Viva - andel 
barnutredningar av barn 
från 5 år som barnets 
delaktighet är 
dokumenterad. 

Enheten ska fortsätta 
arbetet med att bjuda in 
barnen i samtal i den 
mån de uppnått ålder och 
mognad för att delta. 
Individ och Familj 
genomlyser därtill 
utredningsarbetet för 
barn och ungdomar med 
start från 1 september. 
Syftet är att utveckla 
såväl utredningsarbete 
som öppenvårdsinaster. 
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Socialnämnd, Uppföljningsrapport internkontroll 5(7) 

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

 

Kommentar 

Enheten fortsätter 
arbetet med att bjuda in 
barnen i samtal i den 
mån de uppnått ålder och 
mognad för att delta. Hög 
andel barn är delaktiga, 
73% enligt genomförd 
stickprovskontroll. 

 

Myndighet - Service & 
rättssäkerhet 

Att biståndshandläggare 
inte erbjuder 
kameratillsyn i första 
hand (natt) 

Stickprovskontroll  

Kommentar 

Då alla erbjuds 
kameratillsyn som ett 
alternativ av tre så är 
risken felformulerad. Val 
av kameratillsyn görs i 
verkställigheten i arbetet 
med 
genomförandeplanen, ej 
av biståndshandläggare. 

 

Beslutande timmar 
boendestöd 

Att omprövning av 
befintliga ärenden sker 
utifrån ny riktlinje 

 

Kommentar 

Löpande om det är ett 
ärende utanför riktlinjen 
så lyfter handläggaren 
det med enhetschef. 

 

IoF - Service och 
rättssäkerhet 

Felaktig utbetalning av 
ekonomiskt bistånd 

Rutinen för handläggning 
av försörjningsstöd är 
tillräcklig och följs upp 

 

Kommentar 

Försörjningsstöd 
genomför regelbunden 
egenkontroll. 
Egenkontrollen innebär 
att alla handläggare 
månadsvis får granska en 
kollegas utredning med 
beräkning och journal 
utifrån frågor i ett färdigt 
formulär. Vid avvikelse 
har de handläggare vars 
granskade 
dokumentation 
innehåller avvikelse, fått 
tillbaka denna för att 
själva ta del av kollegans 
synpunkter för att 
minimera felaktiga 
utbetalningar. 
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Socialnämnd, Uppföljningsrapport internkontroll 6(7) 

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

Att förvaltningen inte har 
avtal avseende externa 
placeringar utanför 
ramavtalet gällande barn 
och unga 

Avtal individ och familj  

Kommentar 

De enskilda som kan 
placeras enligt avtal görs 
det, några enstaka 
placeras på grund av 
särskilda och individuella 
skäl. 

 

Att förvaltningen inte har 
avtal avseende externa 
placeringar utanför 
ramavtalet gällande 
vuxna 

Avtal individ och familj & 
funktionsstöd 

 

Kommentar 

De vuxna enskilda som 
kan placeras enligt avtal 
görs det, några enstaka 
placeras på grund av 
särskilda och individuella 
skäl. 

 

Tidsgränser som är 
aktuella vid utredning av 
ungdomsärenden, dvs 
också för 
skyddsbedömning samt 
för beslut att inleda/ej 
inleda utredning. 

Kontroll av de 
tidsgränser som är 
aktuella vid utredning av 
ungdomsärenden - 4 
månader 

Genomgång, översyn och 
med tillhörande åtgärder 
inkl personaltillsättning. 

Kommentar 

2021-12-28 Avslutade 
BBIC -utredningar 
210101-211228 

Ungdomar 13-20 år 

181 st. avslutade under 
perioden, medeltid 96 
dagar. 

125 st. avslutade inom 
120 dagar. 

56 st. utredningar pågick 
över 120 dagar, dvs 31%. 
Medeltid 146 dagar. 

Kommentar 

Se över orsaker till de 
ärenden som överstiger 
fyra månader inkl att 
arbeta för att komma till 
rätta med det. Det 
kommer även anställas 
ytterligare personal. 

VoO - God och säker vård 
HSL 

Att trygg/säker hemgång 
efter utskrivning från 
lasarettet följs upp 

Uppföljningen vid 
trygg/säker hemgång 
genomförs inom tre 
veckor 

Ett omtag kring SIP:ar 
och dess syfte ska göras 
för att säkerställa rutinen 
kring trygg och säker 
hemgång. Därtill ska 
biståndshandläggarna 
dokumentera varför SIP 
inte blev av, om de vet 
varför. 
Biståndshandläggarna 
har alltid haft kontakt 
utifrån att få underlag för 
en behovsbedömning. 
Det som det har 
inneburit är att alla 
professionerna inte har 
varit på plats samtidigt. 

Kommentar 

I webkollen mäts 

Kommentar 

Rutiner har satts och 
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Socialnämnd, Uppföljningsrapport internkontroll 7(7) 

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

kvalitén av trygg och 
säker hemgång. Metoden 
är enkel och ger översikt 
samt synliggör tänkbara 
orsaker till otrygghet i 
hemmet efter utskrivning 
från slutenvården och de 
samlade kontakterna 
med de olika vårdgivarna 
som individen kan ha 
behov av i hemmet. 

förmöte bjuds in till 15 
minuter innan ordinarie 
SIP. Tydlig struktur där 
handläggaren är den som 
leder mötet. SSK och 
Arbetsterapeut ska 
lämna info utifrån sina 
professioner kring den 
enskildes möjligheter och 
resurser och utifrån den 
informationen kan 
handläggare bygga 
vidare på sina beslut 
kring behovet. 

 

4 Slutsatser av uppföljning 

Åtta stycken internkontrollmoment. Ett av momenten föranleder åtgärd, kontroll av de 
tidsgränser som är aktuella vid utredning av ungdomsärenden - max fyra månader.  Det innebär 
åtgärder som bland annat att se över orsaker till de ärenden som överstiger fyra månader inkl 
att arbeta för att komma till rätta med det. Då det även är en hög arbetsbelastningen vid 
enheten så det kommer anställas mer personal. 

 

5 Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollrapporten för 
verksamhetsberättelse 2021 och överlämnar det till kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelseförvaltning, Uppföljningsrapport internkontroll 3(6) 

1 Inledning 

Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Intern 
kontroll syftar ytterst till att säkerställa att grunduppdraget uppfylls, genom att identifiera 
risker som kan påverka att grunduppdraget inte uppfylls. Samtliga nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att 
följande uppnås: 

· Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

· Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

· Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

2 Sammanfattning av kontrollmiljön 
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Allvarlighetsgrad 

 

Hanteras omedelbart Hanteras snarast Accepteras Totalt: 9 

 

Hanteras omedelbart 

Hanteras snarast  

Accepteras 
 

 Sannolikhet Allvarlighetsgrad 

4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen)  Allvarlig (Stor för intressenter och / eller 
kommunen) 

3 Stor (Kan inträffa varje vecka)  Kännbar (Besvärande för intressenter 
och / eller kommunen) 

2 Liten (Kan inträffa varje månad)  Lindrig (Liten för intressenter och / eller 
kommunen) 

1 Mycket liten (Inträffar mer sällan)  Försumbar (Obetydlig för intressenter 
och / eller kommunen) 

 

3 2 5 

6 4 1 

1 7 1 
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Kommunstyrelseförvaltning, Uppföljningsrapport internkontroll 4(6)

Kvali tetsfaktor Risk Kontrol l

Att avtalen är uppdaterade
1 Att förvaltningarna inte har
kunskap om hur en upphandling
går till och när det ska göras

Stickprov på om det finns avtal
som inte är uppdaterade

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

2 Arbetsmiljöarbetet är inte
tydligt fördelat i kommunen

Att kunskap finns ute i
verksamheternaoch uppföljning
sker via stickprov

Informationen på kommunens
hemsida och intranät är tillgänglig

3 Personer med
funktionsnedsättning kan inte
tillgodose sig information på
hemsidan

Personer med
funktionsnedsättning kan inte
tillgodose sig information på
hemsidan

Förändringarna i lagen (2009:724)
om nationella minoriteter och
minoritetsspråk följs 4 Lagkraven uppfylls inte

Förändringarna i lagen (2009:724)
om nationella minoriteter och
minoritetsspråk följs

Identifierade
informationstillgångar

5 Vi vet inte vilken information
som behöver skyddas

Har det upptäckts att det finns
informationstillgångar som
behövts skyddas som det inte
fanns kunskap om

Periodisering av kostnader och
intäkter

6 Fel utfall och analys vid
prognoser

Hur stämmer prognosen med
verkligt utfall

3 Uppföljning och testning av internkontroll

Kvali tetsfaktor Risk Kontr ol l Åtgärd

Att avtalen är
uppdaterade

Att
förvaltningarna
inte har
kunskap om
hur en
upphandling
går till och när
det ska göras

Stickprov på om det finns avtal som inte är
uppdaterade

Kommentar

Samtliga avtal som kontrollerades är
uppdaterade på kommunens hemsida.

En e-t jänst är införd där alla nya
upphandlingar ska anmälas för att få in en
bra rutin samt ha kontroll på vilka
upphandlingar som behöver ske och i vilken
prioritetsordning.

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

Arbetsmiljöarb
etet är inte
tydligt fördelat
i kommunen

Stickprov om kunskap finns

Kommentar

Genomgång av alla inkomna skriftliga
fördelningar gällande arbetsmiljöfördelning
inom organisationen med inriktning på att
skriftlig fördelning finns från
Kommunfullmäktige till nämnder till
förvaltningschefer och vidare till
verksamhetschefer. Resultatet visar att
skriftlig fördelning finns till
verksamhetsledet och att utbildning är
genomgången av de som har fördelning.

En checklista för uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 finns i
kommunens styrning- och ledningssystem
för samtliga enheter.
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Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

 

Informationen 
på kommunens 
hemsida och 
intranät är 
tillgänglig 

 

Personer med 
funktionsnedsä
ttning kan inte 
tillgodose sig 
information på 
hemsidan 

 

Personer med funktionsnedsättning kan inte 
tillgodose sig information på hemsidan 

 

Tillgängliggöra 
information på 
Lindesberg.se 

Kommentar 

Kommer att gå in i ordinarie arbete. 
Punktinsats är avslutad. 

Utbildningsinsatser för redaktörer 

Digitala utbildningar skickade till alla 
medarbetare i Lindesbergs kommun under 
hösten. 

 

 

   

 

Förändringarna i 
lagen 
(2009:724) om 
nationella 
minoriteter och 
minoritetsspråk 
följs 

 

Lagkraven 
uppfylls inte 

 

Förändringarna i lagen (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk 
följs 

 

Projekt tillsammans 
med 
socialförvaltningen 
under 2021 för att hitta 
gemensam lösning till 
hur arbetet med finskt 
förvaltningsområde 
kan förbättras mot 
medborgarna. 

Kommentar 

Projekt är på idéstadiet tillsammans med 
socialförvaltningen. Har skjutits upp på 
grund av pandemin. Plan att få igång 
projektet och anställa under första kvartalet 
2022 

 

 

Identifierade 
informations-
tillgångar 

Vi vet inte 
vilken 
information 
som behöver 
skyddas 

Har det upptäckts att det finns 
informationstillgångar som behövts skyddas 
som det inte fanns kunskap om 

Informations-
säkerhetsarbete 

Kommentar 

Vi fortsätter med 
informationssäkerhetsarbetet tillsammans 
med koncernen. 

 

 

Periodisering av 
kostnader och 
intäkter 

 

Fel utfall och 
analys vid 
prognoser 

 

Hur stämmer prognosen med verkligt utfall 

 

Kommentar 

Prognoserna för april och augustimånad har 
jämförts och analyserats med bokslutet 2021.  
Prognoserna från april månad jämfört med 
bokslutet där finns större avvikelser jämfört 
med prognoserna i augusti jämfört med 
bokslutet. Det avser främst socialnämnden, 
kommunstyrelsen och tillväxtnämnden. Det 
beror på att de har fått budgettillskott till 
sina ramar efter aprilmånads prognos. 
Socialnämnden fick  25 Mnkr, 
Tillväxtnämnden 2 Mnkr och 
kommunstyrelsen 6 Mnkr. Nämnderna följer 
sina prognoser ifrån augusti bra med 
undantag för Vatten- och renhållning. Där har 
en stor avsättning gjorts till miljöfonden på 
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Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

ca 19 mnkr. Finansförvaltningen redovisar 
ett större överskott som beror på att 
skatteintäkterna ökade under senare delen 
av hösten och att pensionskostnaderna inte 
blev så höga som prognostiserades. 

 

  

    

Analys av bokslutet jämfört med prognoser i april och augusti. 

Nämnd 
Prognos 

april 
Prognos 
augusti 

Bokslut 
2021 

Revision 0,0 0,0 0,1 

Kommunstyrelseförvaltningen 5,3 19,6 17,6 

Överförmyndarverksamhet 0,5 0,5 1,0 

Samhällsbyggnadsförbundet 0,0 0,0 -3,1 

Vatten och renhållning 0,0 0,0 -19,1 

Räddningstjänst 0,0 0,0 0,0 

Tillväxtnämnden -4,0 -2,3 -2,3 

Barn- och utbildningsnämnden -17,0 -17,0 -17,0 

Socialnämnden -56,2 -34,7 -25,1 

Samhällsbyggnadsnämnden -1,0 -0,9 -0,5 

Finansförvaltningen 46,3 31,8 63,5 

Totalt -26,1 -3,0 15,5 

 

4 Slutsatser av uppföljning 

Coronapandemin har påverkat visst arbete med att minimera riskerna. Arbetet med att 
minimera riskerna och åtgärda avvikelser kommer att pågå under hösten och kommer att 
redovisas till årsbokslutet. 

 

5 Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för 2021 och överlämnar 

den till kommunstyrelsen. 
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 Protokollsutdrag 22 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §35/22   Dnr: KS 2021/241 

 

Uppföljning internkontroll 2021, 

kommunstyrelseförvaltningen 

 
Beslut 

kommunstyrelsen beslutar 
 Godkänna Uppföljningsrapporten internkontroll 2021 för 

kommunstyrelseförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelseförvaltningen har sex punkter under år 2021 
med i internkontrollplanen.  En avvikelse finns och det är 
kontrollpunkten om lagkraven uppfylls gällande om lagkravet 
för minoritetsspråket följs. På grund av pandemin så har detta 
arbete skjutits på under 2021 men en plan finns för att få igång 
ett projekt och anställa under 2022 för att säkerställa detta.  
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
Att godkänna Uppföljningsrapporten internkontroll 2021 för 
kommunstyrelseförvaltningen 

För kännedom: 

Ekonomienhet 
Personalenhet 
Kanslienhet,  
Måltidsenhet 
Näringslivsenhet 
It-teleenhet 
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2022-03-03  KS 2022/59 

 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 

Tjänsteskrivelse för personalekonomiskt bokslut 2021 

Förslag till beslut 

Personalchef och kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

 Redovisningen i form av personalekonomiskt bokslut 2021, en 
övergripande redogörelse gällande personalrelaterade delar för 
Lindesbergs kommun som arbetsgivare. 

Ärendebeskrivning 

Årligen sammanställs en redovisning för Lindesbergs kommun som 
arbetsgivare kopplat till ett flertal områden såsom exempelvis kostnader, 
hälsa, personalomsättning, arbetad tid, anställningsförhållande, 
kompetensförsörjning med mera. Sammanställningen är tänkt både som 
information men också ligga till grund för fortsatt arbete med analys och 
aktivt arbete för att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare. Det 
yttersta ansvaret som arbetsgivare ligger hos politiken vilket innebär att det 
är viktigt med kunskap om personalrelaterade frågor. 
 
Kortfattad sammanfattning av 2021 är: 
 
 1 november hade kommunen 1 909 tillsvidareanställda. 
 79 procent var kvinnor och 21 procent män. 
 158 medarbetare slutade sin anställning vid Lindesbergs kommun. 
 153 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, yrkesbenämning eller 

arbetsplats. 
 78 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 76 procent och av männen 

87 procent. 
 Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 94,8 procent och 

bland män 97,2 procent. Totalt 95,3 procent. 
 Medelåldern 2021 för kommunens medarbetare var 46,9 år. 
 Sjukfrånvaron var 6,65 procent av ordinarie arbetstid. 
 Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till 2 miljoner kronor. 
 127 medarbetare anmälde en arbetsskada och 145 anmälde tillbud 
 52 medarbetare har under året gått i pension. 
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Ärendets beredning 

Personalenheten sammanställer personalekonomiskt bokslut och de källor 
som används för framtagande är kommunens personal – och 
löneadministrativa system samt ekonomisystem 

 

Bengt Storbacka Carina Fyrpil 
Kommunstyrelsens ordförande Personalchef 

Bilagor: 

- Personalekonomiskt bokslut 2021 
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2021 – ännu ett år med pandemi! 
 
Tack alla medarbetare!  

 
2021 har fortsatt i pandemins tecken. Det som inleddes under 2020 har fortsatt och inom 
alla kommunens verksamheter har vi fått fortsätta att ställa om på olika sätt. Våra 
medarbetare möter medborgarna i livets alla skeden. Omställningen som pandemin krävt 
har därmed slagit olika. Det som är gemensamt är att alla har ställt om och gjort det på ett 
fantastiskt sätt. Nu ser vi framåt och förhoppningsvis kan vi dra nytta av de utmaningar vi 
klarat av under pandemin och att kommunen går stärkt ut ur denna prövande tid. 
 
Sjukfrånvaron är fortsatt högre än innan pandemin och det har varit ett år där vi alla 
försökt följa de rekommendationer som folkhälsomyndigheten gett. Kommunens ökade 
sjuktal ses därmed som en del i att våra medarbetare bidragit till minskad smittspridning 
i samhället. 
 
Konkurrensen på arbetsmarknaden är stor men vi kan ändå konstatera att personal-
omsättningen under året är fortsatt lägre än innan pandemin. I medarbetarenkäten är det 
frågan ”Mitt arbete känns meningsfullt” som får det högsta utfallet. Att Lindesbergs 
kommun kan erbjuda meningsfulla uppdrag är en mycket viktig del i att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Att arbeta inom en så bred verksamhet som kommunen erbjuder, gör att 
medarbetare kan vidareutvecklas inom sitt uppdrag eller kanske välja att ta nya uppdrag, ett 
sätt att möjliggöra så kallade karriärvägar. Under året har ett program för framtida ledare 
genomförts inom kommunen vilket är en av flera inriktningar för att trygga en framtida 
kompetensförsörjning. 
 
Ett personalekonomiskt bokslut innehåller mycket övergripande fakta och statistik och 
tanken är att redovisningen ska utgöra en uppföljning av året som gått samt vara en 
grund för dialog och analys. Vad behöver kommunen utveckla, förändra och förstärka 
genom strategiska beslut kring våra personalpolitiska områden för att vara en fortsatt 
attraktiv arbetsgivare? 
 
Med en stark tro på Lindesbergs kommun som attraktiv arbetsgivare, överlämnar 
kommunstyrelsen 2021 års personalekonomiska bokslut till kommunfullmäktige. 
 
 
Bengt Storbacka    Carina Fyrpil 
Kommunstyrelsens ordförande  Personalchef 
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Sammanfattning 
 

Följande fakta är hämtad ur Lindesbergs kommuns personalekonomiska bokslut  

för 2021:  

 1 november hade kommunen 1 909 tillsvidareanställda, vilket var 23 fler än 2020. 
 Av kommunens medarbetare var cirka 79 procent kvinnor och 21 procent män. 
 Under 2021 slutade 158 medarbetare sin anställning vid Lindesbergs kommun. 
 153 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, yrkesbenämning eller arbetsplats. 
 78 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 76 procent och av männen 87 procent. 
 Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 94,8 procent och bland män 97,2 

procent. Totalt 95,3 procent. 
 Medelåldern 2021 för kommunens medarbetare var 46,9 år. 
 Sjukfrånvaron var 6,65 procent av ordinarie arbetstid. 
 Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till 2 miljoner kronor. 
 127 medarbetare anmälde en arbetsskada och 145 anmälde tillbud 
 52 medarbetare har under året gått i pension. 
 Uppgifterna i det personalekonomiska bokslutet är tagna ur kommunens personal- 

och löneadministrativa system samt ekonomisystem. 
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1. Personalstruktur 

1.1. Antal anställda 

Anställda – Antal tillsvidareanställda 2021-11-01 

Förvaltning Kvinnor Män Totalt 
Barn- och utbildningsförvaltningen 567 206 773 
Kommunstyrelseförvaltningen 105 35 140 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen  40 20 60 
Socialförvaltningen 752 112 864 
Tillväxtförvaltningen 47 25 72 

Totalt kommunen 1511 398 1909 
 
Lindesbergs kommun hade 1 november 1 909 tillsvidareanställda vilket är en ökning med  
23 personer mot föregående år. Andelen tillsvidareanställda män fortsätter sakta öka och 
är nu 20,8 %. Ökningen var 0,6 procentenheter jämfört med 2020. 
 
Kurvan för antal tillsvidareanställda medarbetare har gått uppåt för varje år sedan 2018, 
vilket är bra då vi som arbetsgivare ska försöka erbjuda trygga anställningsförhållanden. 
 

 
 
Omräknat till heltider var antalet årsarbetare 1 819 jämfört med 1 775 föregående år.  
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1.2. Personalomsättning 
Extern personalomsättning –  

antal som slutat sin anställning vid  

kommunen 

 2021 
  
Pension 52 
Andra orsaker 106 
  
Totalt kommunen 158 

 
 
Intern personalomsättning –  

antal som ändrat sin anställning 

 2021 
  
Annan sysselsättningsgrad 52 
Byte av arbetsplats 71 
Annan yrkesbenämning 30 
  
Totalt kommunen 153 

 

 
Den externa personalomsättningen har ökat något under 2021. Årets 158 i omsättning är 
14 fler jämfört med 2020 men 16 färre jämfört med 2019. Tillsvidareanställda 
medarbetare som ändrat sin sysselsättningsgrad var knappt hälften så många som året 
innan, då 125 personer ändrade sysselsättningsgrad. Detta beror till stor del på att det 
2020 gjordes ändringar inom Heltidsresan samt även ändrat heltidsmått för nattpersonal 
inom Socialförvaltningen. Den totala interna personalomsättningen är i paritet med 2019 
års nivå.  
 
För hela kommunen var den externa personalomsättningen 8 %, varav chefs-
omsättningen låg på 9 %. Åtta chefer nyanställdes eller fick förändrade uppdrag under 
2021 vilket är hälften jämfört med 2020. 
 

1.3. Kompetensförsörjning 
Det är en stor utmaning att rekrytera till flera olika befattningar. Det ställer höga krav på 
oss som arbetsgivare att attrahera och rekrytera personal men även att titta på nya 
arbetssätt för att lösa behovet av kompetens. Vi behöver fokusera på att få våra 
kompetenta medarbetare att vilja fortsätta utvecklas hos oss, samtidigt som vi önskar få 
kompetenta sökande – välja att arbeta vid Lindesbergs kommun. Totalt beräknas knappt 
500 personer gå i pension de närmsta 10 åren. Till detta behöver det planeras för en 
personalomsättning på ca 10 % per år. 
 
Varje verksamhet ansvarar för att planera för kompetensförsörjning inom sin 
verksamhet. Det finns inget enkelt recept eller en given lösning på hur vi ska lösa 
utmaningen kompetensförsörjning, utan det krävs ett långsiktigt arbete på alla nivåer och 
olika insatser – stora som små. Arbetet med kompetensförsörjning går därmed hand i 
hand med ett aktivt arbetsmiljöarbete, samverkan och fokus på ett gott ledarskap. Den 
absolut främsta fördelen Lindesbergs kommun kan ha är att varje medarbetare, chef och 
inte minst alla fackligt förtroendevalda är goda ambassadörer för sina uppdrag och sin 
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arbetsplats. Att arbeta inom en så bred verksamhet som kommunen erbjuder, gör att 
medarbetare kan vidareutvecklas inom sitt uppdrag eller kanske välja att ta nya uppdrag, 
ett sätt att möjliggöra så kallade karriärvägar. 
 
Sveriges kommuner och regioner är tydliga med att offentlig sektor kan lösa en del av 
bristen på personal genom att låta de med deltidsanställning få möjlighet till heltids-
arbete. Handlingsplan för ökat antal heltider inom Kommunals avtalsområde, den så 
kallade Heltidsresan, går framåt i kommunen. Andelen heltider har ökat och genomsnittlig 
sysselsättningsgrad likaså.  
 

När det är svårt att rekrytera rätt kompetens kan förlängning av arbetslivet vara 
ytterligare en strategi som hjälper oss på vägen. Redan idag finns det flera personer som 
gått i pension, som väljer att arbeta kvar på timme eller i ett tidsbegränsat uppdrag. Det är 
positivt ur flera aspekter att kunna tillvarata kompetens hos äldre medarbetare med lång 
erfarenhet. 
 
Det är tydligt att tjänster med trygga anställningsvillkor är mer attraktiva än vikariat eller 
deltidstjänster. Det finns verksamheter som provar att anställa personer på heltid och 
tillsvidare som i praktiken fungerar som vikarier och arbetar på olika arbetsplatser. Dessa 
tjänster är både lättare att tillsätta och bidrar till ökad kvalité i verksamheten jämfört 
med någon som enbart arbetar enstaka tillfällen. 
 
Socialförvaltningen har under året ingått i regionens gemensamma arbete för att ta fram 
en länsövergripande kompetensförsörjningsplan, ett projekt som ingår i arbetet kring 
”Nära vård”. Workshopar har genomförts för att ta fram en kompetensanalys över nuläge 
och 5 års sikt, men även för att ta fram aktiviteter som syftar till att stärka kompetens-
läget. Metoden som användes i projektet har inspirerat till utveckling av Lindesbergs 
kommuns arbetssätt och under året har en riktlinje för kompetensförsörjning tagits fram. 
Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med Vuxenutbildningen har också 
påbörjat ett liknande arbete med workshopar utifrån de olika verksamhetsområdena. 
Arbetet med att ta fram en gemensam kompetensförsörjningsplan för verksamheter som 
ingår i Lärarnas samverkansråd kommer fortsätta under 2022.  
 
Under året har den interna utbildningen för framtida ledare pågått med totalt 11 
deltagare. Syftet med utbildningen är att stärka vår tillgång på första linjens chefer genom 
att skapa intresse och ge förutsättningar för framtida ledare att bli mer rustade inför en 
chefsroll. Satsningen ger även möjlighet för medarbetare att utvecklas vidare inom 
kommunen vilket ger oss förutsättningar att behålla viktig kompetens. Utbildningen har 
innehållit gemensamma digitala gruppträffar och träffar med mentor. Mentorskapet har 
byggts upp utifrån att erfarna ledare inom kommunen bidrar med sin kompetens och 
fungerar som ett viktigt bollplank genom utbildningen. Utbildningen slutförs i februari 
2022 och redan nu kan vi se resultat och med glädje och stolthet meddela att tre deltagare 
gått vidare till ett chefsuppdrag inom kommunen. Utvärdering kommer ske med 
möjlighet att starta upp en ny omgång framöver.  
 
Pandemin har på olika sätt påverkat våra verksamheter och ställt oss inför nya 
utmaningar att tillvarata och behålla kompetens. Vissa verksamheter har ställt om utifrån 
att ge medarbetare förutsättningar för att kunna arbeta på distans. Genom att hitta nya 
arbetssätt och använda digital teknik har detta varit möjligt och kompetensen 
tillvaratagits. För verksamheter där distansarbete inte är möjligt har det under perioder 
varit svårare att lösa bemanningen. Överlag har pandemin bidragit till en ökad 
ansträngning och belastning för många personalgrupper och för att kunna behålla 
kompetens under och efter en pandemi är ett aktivt arbetsmiljöarbete avgörande.  
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Under slutet av 2021 har en omställning skett gällande allmänna kommunikationer. Det 
är oroväckande att medarbetare redan återkopplat att detta gör att de som exempelvis 
bor mellan Lindesberg och Örebro på sikt tror det kommer göra att de söker sig till ett 
arbete i Örebro. 
 

1.4. Anställda inom olika verksamhetsområden 
Personalgrupp 2021-11-01 Kvinnor Män Totalt 
    

Förvaltningschef 3 5 8 
Chefer 64 16 80 
    
Handläggare 35 15 50 
Administratör 64 6 70 
    
Vård och stöd    
Sjuksköterska 40 8 48 
Vård- och stödpersonal med yrkesutbildning 525 58 583 
Vårdbiträde, vårdare 76 28 104 
    
Rehabilitering och förebyggande arbete (ex. arbetsterapeut) 30 2 32 
    
Socialt och kurativt arbete (ex. socialsekreterare) 58 15 73 
    
Utbildning och förskola    
Lärare, specialpedagog  208 98 306 
Förskollärare, lärare fritidshem 144 4 148 
Övrigt arbete inom utbildning och förskola 153 72 225 
 

   
Kultur- och turismarbete 25 17 42 
    

Fysisk samhällsplanerare, miljöinspektör, ingenjör 27 16 43 
Tekniker, IT,  4 15 19 
    
Vaktmästare 0 10 10 
    
Kock och måltidspersonal 55 13 68 
    

Totalt kommunen 1 511 398 1 909 

 

Fördelning kvinnor och män 

79 % av våra tillsvidareanställda medarbetare är kvinnor. Inom de flesta personalgrupper 
dominerar kvinnorna i antal. I fyra av samtliga personalgrupper ligger den siffran över  
90 %. Inom tre personalgrupper dominerar män, och dessa återfinns inom grupperna 
förvaltningschef, vaktmästare samt tekniker IT. Mest jämn fördelning mellan män och 
kvinnor är fysisk samhällsplanerare, miljöinspektör, ingenjör, kultur- och turismarbete, 
lärare samt övrigt arbete inom utbildning och förskola, vilket är lika som föregående år. 

Chefer 

Av kommunens chefer är 76 % kvinnor och 24 % män vilket är 2 procentenheter fler 
chefer som är kvinnor 2021 jämfört med 2020. 
 

1.5. Hel- och deltidsanställda 
Av kommunens tillsvidareanställda innehar 78 % heltid och 22 % deltid. Genom ett aktivt 
arbete under flera år för att öka andelen heltider så har det för 2021 visat sig en ökning på 
6 procentenheter, vilket främst tillskrivs befattningar inom Kommunals avtalsområde. 



§44/22 Personalekonomiskt bokslut 2021 - KS 2022/59-1 Personalekonomiskt bokslut 2021 : Personalekonomiskt bokslut 2021

9 

 
Vid en jämförelse med andelen heltidsanställda 2014 så var siffran 64 % mot dagens  
78 %. I Kommunals centrala huvudöverenskommelse är det inskrivet att parterna aktivt 
ska arbeta för att heltidstjänster ska vara norm, den så kallade Heltidsresan. Lindesbergs 
kommun har en framtagen handlingsplan som kopplas till befattningar inom Kommunals 
avtalsområde samt förvaltningsinriktning för att aktivt arbeta med införande av heltids-
tjänster. En kombination av ett aktivt jämställdhets- och kompetensförsörjnings-
strategiskt arbete.  
 
 
Andel tillsvidareanställda per sysselsättningsgrad 

 

 
 
Procentuell fördelning av hel- och deltidsanställningar  

för kvinnor respektive män 

 

 2019 2020 2021 

Heltidsanställda kvinnor i % av samtliga kvinnor 66,5 69,2 75,5 

Deltidsanställda kvinnor i % av samtliga kvinnor 33,5 30,8 24,5 

Heltidsanställda män i % av samtliga män 83,9 83,5 87,4 

Deltidsanställda män i % av samtliga män 16,1 16,5 12,6 

 
Under 2021 fortsatte ökningen av andelen heltidsanställda kvinnor. Även andelen 
heltidsanställda män har ökat, om än inte lika mycket. Det finns en tydligt högre andel 
män som har en heltidsanställning i förhållande till kvinnor, vilket förklaras av att män i 
högre omfattning befinner sig inom befattningar som av tradition är heltid i grunden. 
Däremot minskar skillnaden i andel heltidsanställda kvinnor och män för varje år.  
I siffrorna för deltid återfinns också de medarbetare som har en icke tidsbegränsad 
sjukersättning. 
  

-74 %
4 % 75-99 %

18 %

Heltid
78 %
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Andel heltidsanställda i procent per förvaltning 

Förvaltning Kvinnor Män Totalt 
    
    
Barn- och utbildningsförvaltningen 85,5 90,8 86,9 
Kommunstyrelseförvaltningen 85,7 94,3 87,9 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 87,5 100 91,7 
Socialförvaltningen 64,6 74,1 65,8 
Tillväxtförvaltningen 97,9 100 98,6 
    

 

1.6. Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad – tillsvidareanställda 2021-11-01 i procent 

Förvaltning Kvinnor Män Totalt 
    
    
Barn- och utbildningsförvaltningen 96,6 97,7 96,9 
Kommunstyrelseförvaltningen 95,7 97,7 96,2 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 97,3 100 98,2 
Socialförvaltningen 92,9 95,0 93,1 
Tillväxtförvaltningen 99,5 100 99,7 
    

 
Det är de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom vård och omsorg som har de lägsta 
genomsnittliga sysselsättningsgraderna. Men för 2021 kan vi återigen se en ökning både 
på genomsnittlig sysselsättningsgrad och andelen heltider inom vård och omsorg. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat 3 procentenheter jämfört med 2020, till 
91,3 %. Andelen heltider har ökat med drygt 11 procentenheter jämfört med 2020, till 
59,3 %, vilket är ett glädjande men också väntat resultat i och med arbetet med 
Heltidsresan.  
 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad – tillsvidareanställda 2021-11-01 i procent 

 2020 2021 
   
Kvinnor 93,6 94,8 
Män 96,2 97,2 
   
Totalt 94,1 95,3 

 
Kvinnors genomsnittliga sysselsättningsgrad har ökat med 1,2 procentenheter.  Det har i 
positiv riktning påverkat den totala sysselsättningsgraden som nu är 95,3 %, det vill säga 
även en total ökning med 1,2 procentenheter jämfört med 2020. 
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1.7. Ålder 
Medelåldern 2021 var vid kommunen 46,9 år vilket är lika som föregående år. Flest 
medarbetare vid kommunen är 50-59 år. 
 

 
 
 

1.8. Pensioner 

1.8.1. Pensionskostnader 

 
Pensionskostnader 2017-2021 (Mkr) 
 

Pensionskostnader exklusive löneskatt 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
      
Ålderspension 10,7 10,8 10,5 10,2 10,4  
Intjänad pensionsrätt 971231 18,1 19,6 20,0 20,9 21,4 
Visstidspensioner 0,1 0 0 0 0,5 
Efterlevandepension 1,8 2,0 2,2 2,1 1,7  
Särskild avtalspension 0 0 0 0 0 
Övrigt 0 0 0 0 0 
      
Summa 30,7 32,4 32,7 33,2 34,0 
 

Avsättningar och pensionsförpliktelser inklusive löneskatt 
 
KAP-KL och AKAP-KL avgiftsbest. ålderspension 

 
43,7 

 
45,0 

 
45,1 

 
44,9   

 
47,1 

Pensionsåtaganden t o m 1997 567,2 537,5 515,5 500,4 488,7 
Förmånsbestämd ålderspension över 7,5 Bb 92,9 89,1 100,6 113,5 125,3 
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1.8.2. Påbörjade pensioner 

 
Påbörjade pensionsutbetalningar 2017-2021 

  

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 

      
Ålderspension 59 44 52 54 55 
Visstidspension 0 0 0 0 1 
Efterlevandepension *11 *6 *3 9 *6 
Familjepension 0 2 0 0 0 
Livräntor 17 12 7 4 11 
Särskild avtalspension 0 0 0 0 0 

*  Varav 1 barnpension 
 

 

 
 

1.8.3. Planerade pensionsavgångar 

 
Pensionsavgångar 2022–2031 

 
 
 
Vid beräkningen av planerade pensionsavgångar utgår den från att pension sker vid 65 år. 
Under 2021 har 73 medarbetare valt att arbeta kvar efter fyllda 65 år, vilket är 10 fler än 
2020. Motsvarande siffra tidigare år har varit 22–23 medarbetare. För att möta 
rekryteringsbehovet som finns inom offentlig sektor är det viktigt att fler medarbetare 
väljer att kvarstå i arbete längre. 

36

59

49 48

56
59

62

44

55

62

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Avgångar åldersmässigt 2021 

Födelseår Antal 
1953 1 
1954 6 
1955 3 
1956 17 
1957 8 
1958 10 
1959 7 
Totalt 52 

Av de 52 personer som år 2021 har arbetat fram till 
pensionsavgången tillhörde 30 personer Kommunals 
yrkesområden och resterande övriga yrken.  
 
Den genomsnittliga pensionsåldern för hela gruppen 
var 64 år och 5 månader. Avgångarna fördelar sig 
åldersmässigt enligt tabellen till vänster. 
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Kurvan kan komma att succesivt förskjutas i och med att reglerna gällande pension 
ändrade från och med 1 januari 2020 då åldern höjdes i lagen om anställningsskydd för 
rätten att kvarstå i anställning till 68 år från 67 år. Även åldersgränsen för uttag av allmän 
pension höjdes till 62 år från 61år.  
 
 

Åldersintervall personalgrupp 
2021-11-01 

20-29 
år 

30-39 40-49 50-59 60- 
Totalt 

år år år år 

Förvaltningschef     1 6 1 8 

Chefer   15 27 29 9 80 

              

Handläggare 2 14 9 19 6 50 

Administratör 3 11 15 24 17 70 

              

Vård och stöd             

Sjuksköterska 2 7 7 17 15 48 

Vård- och stödpersonal med 
yrkesutbildning 

72 96 149 163 103 583 

Vårdbiträde, vårdare 34 30 12 15 13 104 

              

Rehabilitering och förebyggande arbete 
1 7 8 10 6 32 

(ex. arbetsterapeut, psykolog) 

              

Socialt och kurativt arbete (ex. 
socialsekreterare) 

5 26 11 19 12 73 

              

Utbildning och förskola             

Lärare, specialpedagog  20 43 100 92 51 306 

Förskollärare, lärare fritidshem 3 27 32 61 25 148 

Övrigt arbete inom utbildning och förskola 39 40 62 57 27 225 
              

Kultur-, turism och friluftsarbete 2 11 12 11 6 42 

              

Fysisk samhällsplanerare, miljöinspektör, 
ingenjör 

6 19 5 8 5 43 

Tekniker, IT,    3 2 9 5 19 
              

Vaktmästare     2 3 5 10 

              

Kock och måltidspersonal 4 11 16 23 14 68 

              

Totalt kommunen 193 360 470 566 320 1909 
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2. Lönestatistik 
Lindesbergs kommun arbetar aktivt med lönebildningsarbete. Kommunen tar ansvar för 
de löneavtal som finns och intentionerna som parterna kommit överens om. Löne-
bildningsarbete betraktas som styrmedel vars syfte är att utveckla den kommunala 
verksamheten utifrån lokala förutsättningar. Lönebildningen är en del i personalpolitiken 
och ska stimulera och motivera till förbättringar både vad gäller effektivitet, produktivitet 
och kvalitet i verksamheterna. Den ska också bidra till att trygga personalförsörjningen på 
kort och lång sikt. Kontinuerlig dialog mellan politik, ledningsgrupper, chefer och fackliga 
organisationer är grunden till en fortsatt utveckling för att kunna representera en 
gemensam lönebildning. Arbetsvärdering och lönekartläggning är en naturlig del i löne-
bildningen och Lindesbergs kommun arbetar tillsammans med fackliga organisationer för 
att ha en könsneutral lönepolitik. 
 

2.1. Medellön 
I nedanstående tabell har endast personalgrupper med tio eller fler personer tagits med. 
Lönen för deltidsanställda är uppräknad till heltidslön. 
 

Medellön i kronor per månad – tillsvidareanställda 2021-11-01 

Personalgrupp  Kvinnor Män Totalt 

Kvinnors lön i 
förhållande till 
männens i % 

Administration     
Enhetschef KLF, SBB, Tillväxtförv 49 900 51 550 50 055 96,45 
Enhetschef SOC 45 854 46 050 45 869 99,57 
Rektor  55 233 53 680 54 679 102,89 
Administratör, personal/löner 30 618 28 666 30 520 106,81 
Administratör, skola/fritid 30 797 34 375 31 137 89,59 
Vård och stöd     
Sjuksköterska 
funk.nedsätt/äo/geriatrik 

43 029 43 200 43 062 99,60 

Skolsköterska 40 955 40 800 40 944 100,38 
Undersköterska hemtjänst 27 130 26 013 27 031 104,29 
Undersköterska särskilt boende 26 753 25 928 26 694 103,19 
Stödassistent 27 370 25 578 27 093 107,01 
Skötare behandlingsarbete 28 689 27 968 28 565 102,58 
Arbetshandledare 28 440 26 950 28 014 105,53 
Vårdbiträde särskilt boende 22 325 21 337 22 148 104,63 
Vårdbiträde hemtjänst 22 731 21 146 22 243 107,49 
Vårdare gruppboende 24 244 24 096 24 180 100,61 
Personlig assistent 27 420 25 525 27 318 107,43 
Personlig vårdare 25 531 24 969 25 375 102,25 
Rehabilitering och förebyggande arbete    
Arbetsterapeut 34 097  34 097 0,00 
Socialt och kurativt arbete     
Socialsekreterare barn och unga 36 200 36 150 36 189 100,14 
Socialsekreterare ekonomiskt bistånd 33 570  33 570 0,00 
Socialsekreterare övrigt 35 858 39 350 36 465 91,13 
Behandlingsassistent/Socialpedagog 34 221 34 143 34 195 100,23 
Skola och barnomsorg     
Lärare grundskola åk F-3 36 624 35 400 36 596 103,46 
Lärare grundskola åk 4-6 38 583 39 221 38 705 98 ,37 
Lärare grundskola åk 7-9 39 546 40 269 39 850 98,20 
Lärare gymnasium allm ämnen 40 927 41 987 41 332 97,48 
Lärare gymnasium yrkesämnen 38 309 40 328 39 151 94,99 
Lärare praktiska/estetiska ämnen 38 602 39 488 39 151 97,76 
Specialpedagog 45 290 47 500 45 437 95,35 
SFI-lärare 39 374 39 117 39 297 100,66 

 



§44/22 Personalekonomiskt bokslut 2021 - KS 2022/59-1 Personalekonomiskt bokslut 2021 : Personalekonomiskt bokslut 2021

15 

Medellön i kronor per månad – tillsvidareanställda 2021-11-01 

Personalgrupp  Kvinnor Män Totalt 

Kvinnors lön i 
förhållande till  
männens i % 

Lärare kulturskolan 35 600 35 935 35 774 99,07 
Förskollärare 33 902 33 500 33 899 101,20 
Fritidspedagog 35 063 34 267 34 950 102,32 
Elevassistent 26 443 25 518 25 972 103,62 
Barnskötare Vo förskola 
Barnskötare Vo skola 

26 423 
26 057 

24 442 
23 810 

26 245 
24 972 

108,11 
109,44 

Förskoleassistent 23 171 24 616 23 285 94,13 
Instruktör/Handledare 30 250 34 140 33 168 88,61 
Teknikarbete     
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 34 425  34 425 0,00 
Tekniker, IT 34 700 33 329 33 525 104,11 
Vaktmästare  29 269 29 269 0,00 
Köks- och måltidsarbete     
Kock/Kokerska 27 580 27 921 27 646 98,78 
Måltidspersonal 24 545 24 571 24 550 99,90 
Totalt kommunen 31 683 33 925 32 151 93,39 

 
2021 var kvinnornas medellön drygt 93 % av männens, en ökning jämfört med 2020 med 
en dryg procentenhet. Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner minskar årligen och 
sedan 2008 är det en resa på 7 procentenheter. Den främsta förklaringen till skillnaden i 
medellön är att kvinnor och män till stor del är verksamma inom olika yrken. Vid 
Lindesbergs kommun har vi en större andel kvinnor som arbetar inom yrken där arbetets 
krav och svårighetsgrad är lägre. Ett flertal av de traditionellt manliga yrkena återfinns 
inom kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen och Nerikes Brandkår. 
 
Löneutveckling för tillsvidareanställda – Medellön 

 2019 2020 2021 
    

Kvinnor 30 329 31 003 31 683 
Män 33 561 33 656 33 925 
    
Totalt 30 970 31 540 32 151 

 
Medellönen totalt vid kommunen var 32 151 kr/månad, en ökning med 611 kr från 2020. 

2.2. Lönespridning 
Lönespridning är ett mått som visar löneskillnader inom eller mellan olika kategorier av 
anställda. 
 
Lönespridning 2021-11-01 – tillsvidareanställda 

 10:e percentilen Median 90:e percentilen 
 2020 2021 2020 2021 2020 2021 
       
Kvinnor 23 883 24 101 28 895 29 600 40 886 41 600 
Män 23 200 23 371 32 900 33 000 44 075 44 975 
       
Totalt 23 700 23 999 29 293 29 971 41 550 42 425 

 

Total lönespridning bland kommunens tillsvidareanställda ligger på 62 %, en ökning med 

1 procentenhet jämfört med 2020. Männen har en total lönespridning på 66 % och 

kvinnorna på 59 %.  
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3. Resursanvändning – arbetad tid 

3.1. Anställningsform 
 
Total arbetad tid i förhållande till  

anställningsform 2021, i procent 

 Totalt 
  
Timavlönade 7,6 
Tidsbegränsat anställda 11,7 
Tillsvidareanställda 80,7 
  
Totalt 100,0 

 
Jämfört med 2020 ligger vi kvar på i princip samma nivå inom samtliga 
anställningsformer. Skillnaderna handlar endast om enstaka tiondels procentenheter. En 
möjlig orsak till att andelen timavlönade och tidsbegränsat anställda inte minskar i andel 
kan vara den pågående pandemin. I flera verksamheter har det på grund av frånvaro varit 
ett stort vikariebehov.  
 
Utveckling av antal årsarbeten – totalt arbetad tid     

 

 
 
Andel tillsvidareanställa per förvaltning 

 2020 2021 
Barn- och utbildningsförvaltningen 82 % 83 % 
Kommunstyrelseförvaltningen 94 % 93 % 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 94 % 96 % 
Socialförvaltningen 78 % 78 % 
Tillväxtförvaltningen 70 % 63 % 

 
Mellan förvaltningarna finns skillnader i fördelningen per anställningsform. Inom 
Socialförvaltningen är det vanligare med timavlönade än tidsbegränsat anställda. När det 
gäller Tillväxtförvaltningen, som hanterar arbetsmarknadsåtgärder, är det naturligt att 
andelen tidsbegränsat anställda är hög. Efter en tillfällig minskning av tidsbegränsat 
anställda under 2020 har dessa åter ökat under 2021. Det är 15 årsarbetare fler under 
2021 jämfört med 2020 som har en anställning utifrån arbetsmarknadsåtgärder. Detta  
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gör att andelen tillsvidareanställa inom Tillväxtförvaltningen minskar jämfört med 
föregående år. Men det har även skett en minskning bland de tillsvidareanställda med  
fyra årsarbetare inom förvaltningen.  
 

3.2. Fyllnads- och övertid 
 
Fyllnads- och övertid 2021 

Typ av tid Timmar 
  
Fyllnadstid månadslön 22 061 
Övertid vid månadslön 25 019 
Övertid vid timlön 3 614 
  
Totalt 50 694 

 
Mer- och övertidstimmarna motsvarar 25 heltidsanställda vilket är en minskning med  
tre jämfört med 2020.  
 
 
Fyllnads- och övertid i timmar per förvaltning 2021 

 Fyllnadstid 
månadslön 

Övertid 
månadslön 

Övertid  
vid timlön 

Totalt 

     
Barn- och utbildningsförvaltningen 8 264 6 938 117 15 319 
Kommunstyrelseförvaltningen 485 1 331 6 1 822 
Samhällsbyggnadsförv Bergslagen  0 77 0 77 
Socialförvaltningen 13 296 16 566 3 491 33 354 
Tillväxtförvaltningen 16 106 0 122 
     
Totalt kommunen 22 061 25 019 3 614 50 694 

 
Den förvaltning som minskat det totala antalet fyllnads- och övertidstimmar mest jämfört 
med 2020 är Socialförvaltningen. Minskningen finns inom uttaget av fyllnadstid. Inom 
övertidstimmar är det däremot en ökning mot föregående år. Sammanslaget blir det ändå 
en minskning motsvarande tre årsarbetare. En möjlig förklaring till minskningen av 
fyllnadstid kan vara den ökande andelen av heltidsarbete inom Socialförvaltningen, som 
bidragit till en utökning av tillgängliga timmar inom förvaltningen. Det kan också förklara 
ökningen av övertid, då det är fler som arbetar heltid, men att det på grund av pandemin 
funnits ett behov av extra personalresurs. Inom Barn-och utbildningsförvaltningen är det 
en ökning jämfört med 2020 både inom uttag av fyllnadstid och övertid, motsvarande 0,8 
årsarbetare. Vid jämförelse flera år bakåt är det fortfarande en minskning. För övriga 
förvaltningar är det i princip samma nivå som föregående år.  
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4. Hälsa och arbetsmiljö 
 
Hälsa och arbetsmiljö är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ett naturligt 
inslag i såväl den dagliga verksamheten som den långsiktiga planeringen på alla nivåer i 
vår organisation. Att aktivt arbeta med ett inkluderande förhållningssätt innebär att 
diskrimineringslagen är en given del vid kommunens arbetsmiljöarbete. Hälsa är en 
investering för framtiden och ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare. Flera fackliga 
organisationer har i sina huvudöverenskommelser vävt in att arbetet med lönebildning 
ska kopplas samman med aktivt arbetsmiljöarbete. 
 
Att aktivt arbeta för en låg sjukfrånvaro är ett övergripande arbetsmiljömål vid 
Lindesbergs kommun och följs upp via kommunstyrelsen månatligen. Resultatet av den 
årligt återkommande medarbetarundersökningen är en annan del som följs upp kommun-
övergripande. Styrning, ledning och motivation är de områden som mäts och resultatet 
ska vara en grund i fortsatt arbetsmiljöarbete på varje arbetsplats, en del i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet som det arbetas med inom varje respektive förvaltning. 
Det är glädjande att högsta mätvärdet registrerades under området motivation ”Mitt 
arbete känns meningsfullt”. 
 
Även under 2021 har pandemin påverkat arbetsformerna och samverkan med 
Regionhälsan och vården har fått ske genom digitala rehabiliteringsmöten. Chefer har i 
större omfattning än tidigare valt att anlita Regionhälsan, för stöd i arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsarbetet.  
 
I slutet av året köptes en arbetsmiljömodul in till Stratsys för att systematisera och 
förenkla uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att samla och 
underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer modulen byggas upp för att 
implementeras under 2022. Att utveckla och förbättra den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet var ett utvecklingsområde som Arbetsmiljöverket ställde 
krav på vid en övergripande inspektion under 2021. Den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs från och med 2021 i Stratsys.  
 

4.1. Sjuktal – nyckeltal  
 
Obligatorisk redovisning i sju nyckeltal. 
 
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid  

 2017 2018 2019 2020 2021 
      
Kvinnor 5,50 5,93 5,95 7,39 7,11 
Män 2,93 2,74 3,58 4,99 5,12 
      
Totalt 4,92 5,20 5,40 6,84 6,65 

 
 
Det politiskt antagna målvärdet är max 5 %. Under året som gått är utfallet betydligt 
högre. Pandemin är en stark orsak till högre sjuktal. Med starka restriktioner för när och 
hur en medarbetare ska förhålla sig vid olika symptom, så kan verksamheterna 
konstatera att våra medarbetare gjort såsom rekommendationerna sagt, vilket 
förhoppningsvis bidragit till minskad smittspridning i samhället. 
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Utveckling sjukfrånvaro  

 
 
 
Total sjukfrånvaro per åldersgrupp, i procent av ordinarie arbetstid  

 2017 2018 2019 2020 2021 
      

29 år och yngre 5,86 6,36 5,10 5,85 6,54 
30–49 år 4,98 5,63 5,31 6,31 6,06 
50 år och äldre 5,87 6,09 6,79 7,43 7,31 
      
Totalt 5,50 5,93 5,95 6,84 6,65 

 
Den yngre åldersgruppen har högst ökning, vilket till viss del kan kopplas till att 
smittspridningen i samhället har varit högre i yngre åldrar. 
 
 
Sjukfrånvaro kvinnor per åldersgrupp, i procent av ordinarie arbetstid  

 2017 2018 2019 2020 2021 
      

29 år och yngre 5,86 6,36 5,10 6,40 7,60 
30–49 år 4,98 5,63 5,31 7,05 6,30 
50 år och äldre 5,87 6,09 6,79 7,86 7,75 
      
Totalt 5,50 5,93 5,95 7,39 7,11 

 
Sjukfrånvaron har minskat bland kvinnor i förhållande till föregående år. En ökning ses i 
den yngre åldersgruppen men en minskning bland övriga.  Under pandemin har flertalet 
verksamheter drabbats hårt av sjukfrånvaro, uppemot 10–15 % har kunnat uppmätas. 
Vissa enheter har fått stänga helt utifrån sjukfrånvaro och att inga vikarier kunnat 
anskaffas. Verksamheterna har omfallsplanerat för att försöka förbereda för dessa 
situationer och det har under rådande omständigheter fungerat bra, utifrån att chefer och 
medarbetare verkligen gjort allt för att fortsätta ha en väl fungerande verksamhet. Ett 
stort fokus har varit utifrån att säkerställa arbetssätt och rutiner för att minska 
smittspridning. 
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Sjukfrånvaro män per åldersgrupp, i procent av ordinarie arbetstid  

 2017 2018 2019 2020 2021 
      
29 år och yngre 2,07 2,89 3,06 4,71 4,25 
30–49 år 2,66 2,16 3,41 3,75 5,21 
50 år och äldre 3,86 3,37 4,08 5,70 5,58 
      
Totalt 2,93 2,74 3,58 4,99 5,12 

 
 
Sjukfrånvaro per förvaltning, i procent av ordinarie arbetstid  

 Kvinnor Män Totalt 
    
Barn- och utbildningsförvaltningen 6,51 5,08 6,12 
Kommunstyrelseförvaltningen 5,27 5,53 5,34 
Samhällsbyggnadsförv Bergslagen 5,58 2,03 4,32 
Socialförvaltningen 8,11 5,31 7,68 
Tillväxtförvaltningen 4,93 5,84 5,32 
    
Totalt 7,11 5,12 6,65 

 
 
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer, i procent av total sjukfrånvarotid per förvaltning  

 Kvinnor Män Totalt 
    
Barn- och utbildningsförvaltningen 38,40 45,58 40,09 
Kommunstyrelseförvaltningen 48,11 61,21 51,62 
Samhällsbyggnadsförv Bergslagen  67,74 0,00 62,11 
Socialförvaltningen 39,24 27,58 38,28 
Tillväxtförvaltningen 59,44 37,72 54,09 
    
Totalt 40,95 41,89 41,10 

 
Andelen sjukfrånvaro 60 dagar eller mer har ökat i förhållande till 2020 men har inte nått 
den nivå som varit innan pandemin. I princip ingen skillnad gällande lång frånvaro mellan 
kvinnor och män. 
 
 
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer,  

i procent av total sjukfrånvarotid per åldersgrupp  

 2017 2018 2019 2020 2021 
      
29 år och yngre 24,97 29,49 13,97 8,87 27,02 
30–49 år 49,00 48,47 36,43 27,03 38,66 
50 år och äldre 49,42 42,35 43,73 44,07 46,63 
      
Totalt 46,77 43,32 38,34 34,26 41,10 

 
Ett systematiskt arbete för att minska långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer) har ägt 
rum i kommunen under många år. Senaste åren har detta kompletterats alltmer med en 
inriktning av tidiga insatser vid upprepad korttidsfrånvaro. Ökningen i den yngre ålders-
gruppen gör att de nu är i den nivå som var innan pandemin. Fokus under pandemin har 
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varit att upprätthålla ett systematiskt arbete gällande sjukfrånvaron, vilket är en 
utmaning.  
 
Det är svårt att se ett direkt samband mellan en hälsofrämjande insats och vad det ger för 
konsekvenser för vår verksamhet. Det är i alla fall säkerställt att ohälsa genererar 
kostnader för oss som arbetsgivare i form av exempelvis minskad produktivitet, ökade 
rekryteringskostnader, förlorad kompetens samt minskad kvalitet i vår verksamhet. Inför 
sommaren beslutades att ge alla medarbetare en sommargåva i form av ett presentkort 
på 300 kr. Ett sätt att visa uppskattning för den press som organisationens verksamheter 
utsätts för samt att gynna den lokala handeln i kommunen. Presentkortet är mycket 
uppskattat. 2 380 presentkort delades ut och drygt 2 200 har nyttjats. Även en julgåva 
delades ut med ett värde av 300 kr, vilket kan nyttjas till och med mars 2022. 
 
Nedan presenteras några av de övergripande insatser som genomförts under året.  
 Nya chefer och skyddsombud har återigen kunnat delta i Regionhälsans 

grundläggande arbetsmiljöutbildning, som ställts om och genomförts digitalt under 
året. 

 Som ett led i att minska korttidssjukfrånvaron bland medarbetare, har under hösten 
ytterligare en kurs i ämnet Förbättra din hälsa, genomförts. Den kurs som startades 
under hösten 2020 och som fick avbrytas på grund av pandemin, har nu också kunnat 
slutföras. 

 Personalenheten genomför kontinuerliga utbildningar för chefer i ämnet 
rehabiliteringskunskap, vilka under året har genomförts digitalt. 

 Kommunens förvaltningsövergripande rehabiliteringsgrupp har träffats en gång i 
månaden, digitalt.  Rehabkoordinatorerna på vårdcentralerna och företagsläkaren har 
deltagit vid dessa möten. Samarbetet mellan arbetsgivaren, företagshälsovården och 
rehabkoordinatorerna på vårdcentralerna är mycket betydelsefullt för att planera 
insatser och korta sjukskrivningstiderna för våra medarbetare. Under året kan 
noteras fler rehabiliteringsärenden som är mer komplexa än tidigare.  

 Kommunens kostnader för företagshälsovård har under året uppgått till 2 Mnkr.  
 Personalenheten har haft kontinuerliga träffar med Regionhälsan för att utveckla 

samarbetet.  
 Under året har vår hälsoutvecklare genomfört föreläsningar, informationer, 

utbildningar, ergonomigenomgångar och individuella samtal i mycket begränsad 
omfattning utifrån pandemin. Hälsoutvecklarens uppdrag har starkt begränsats under 
pandemin och har därför bistått med arbete inom vikariesamordningen.  
 

Under 2021 har Lindesbergs kommun valt att avveckla träningslokaler i egen regi. Ett 
beslut om att öka motionspengen till 1 200 kr har tagits och kommer gälla från och med 
2022. Hälsoutvecklaren kommer även fortsättningsvis kunna erbjuda personliga 
träningsprogram genom att följa med till träningslokaler som andra aktörer har. Detta var 
en synpunkt som fackliga parter tog upp som viktigt i samband med avveckling av egna 
lokaler.  
 
Under 2021 har 799 medarbetare valt att ta ut motionspeng till en kostnad av  
759 419 kronor. De tre mest förekommande aktiviteterna som motionspengen har 
utnyttjats till är; massage och behandlingar 40 %, styrke- och konditionsträning 26 % 
samt vattensporter 10 %.  Skillnaden mot 2020 är att drygt 80 fler valt att nyttja 
motionspengen. 
 
Hur många som har tagit ut motionstimme och i vilken utsträckning detta gjorts har inte 
undersökts under 2021, det finns förhoppningsvis anledning att tro att resterande 
medarbetare har tagit ut sin motionstimme i varierande grad. Alla medarbetare har 
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erbjudits valet att ta ut en motionstimme i veckan eller få 1 000 kronor i motionspeng för 
2021, denna valmöjlighet har många upplevt som mycket förmånlig.  
 
Möjligheten för medarbetare att teckna sig för förmånscykel har fortsatt och efter sju 
beställningstillfällen så har 380 cyklar levererats. Tanken är både att främja 
attraktionskraften hos arbetsgivaren men också vara miljö- och hälsofrämjande.  
 

4.2. Icke diskriminering inklusive jämställdhet 
Alla medarbetare vid Lindesbergs kommun ska ha samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter. Det avgörande arbetet görs i den dagliga verksamheten, i chefers sätt att 
organisera arbetet, vid rekrytering av nya medarbetare, i meritvärdering och löne-
sättning, i kompetensutvecklings- och kvalitetsarbete. 
 
Diskrimineringslagen är en del i kommunens samverkansavtal och ska därmed vara en 
naturlig del i våra olika forum för samverkan.  Arbetet kring icke diskriminering ska 
inbegripa alla diskrimineringsgrunder och vara en naturlig del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Varje verksamhet och förvaltning har sitt tydliga ansvar för det 
systematiska arbetet med att undersöka, planlägga, genomföra och följa upp aktiviteter 
kopplade till arbetsmiljö, och icke diskriminering är en naturlig del av det. Kommunens 
samverkanssystem ska fungera, från individ till kommunövergripande nivå i dialog med 
fackliga parter. Alla ska stå upp för ett inkluderande förhållningssätt. 
 
I kommunfullmäktiges budget och verksamhetsplan finns grunduppdraget att vara 
arbetsgivare och kvalitetsfaktorn att vara en attraktiv arbetsgivare. Kvalitetsfaktorer som 
systematiskt arbetas med och följs upp är sjukfrånvaro, resultat kopplat till medarbetar-
enkäten, andel tillsvidareanställningar samt andel heltidsanställningar. Tydligt politiskt 
antagen inriktning som pekar på arbetsgivarens mål att ge lika möjligheter för alla 
medarbetare. Utveckling ses inom ökning av genomsnittlig sysselsättningsgrad, andel 
heltidsanställda, utveckling av arbetet med jämställda löner och inte minst aktivt arbete 
för låg sjukfrånvaro. 
 

Av kommunens övergripande arbete under 2021 presenteras några konkreta delar: 
 Lindesbergs kommun har inte egna antagna styrdokument kring jämställdhet utan 

arbetar utifrån Örebro läns strategi för jämställdhet 2021-2024. Delområden som 
Lindesbergs kommun aktivt arbetar med och som kan härledas till strategin är utifrån 
medarbetarperspektivet, kvinnors sjukfrånvaro, könsfördelning bland chefer, aktivt 
verka för ökad sysselsättningsgrad, ökat antal heltider, verka för att kunna förena 
förvärvsarbete och föräldraskap. 

 Tillsammans med fackliga organisationer ska kommunen under 2021–2023 se över 
ledningsorganisationen kopplat till antal medarbetare per chef, ett arbete som både 
är utifrån jämställdhet men också arbetsmiljö. Socialförvaltningen har under 2021 
gjort ändringar i chefsorganisationen utifrån detta. 

 Handläggare med certifiering för utredning gällande kränkning från personalenheten 
har deltagit i regionens upphandling för att säkerställa arbetet med kränknings-
utredning via Regionhälsan. 

 Genomsnittlig sysselsättningsgrad vid Lindesbergs kommun har ökat till 95,3 %. 
Andelen heltidsanställningar är 78 %. 

 Uppdaterad arbetsvärdering och lönekartläggning har genomförts 2021.  
 Kommunens verksamheter kan nu systematiskt dokumentera sitt aktiva arbete 

kopplat till verksamhetsplanering och uppföljning genom Stratsys med kopplingen 
attraktiv arbetsgivare och arbetsmiljöarbete. Att aktivt verka för icke diskriminering 
är en del i att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. 
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4.3. Arbetsskador och tillbud 2021 
 

Att anmäla och följa upp arbetsskador och tillbud är en viktig del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Efter Arbetsmiljöverkets inspektioner i augusti 2021 fick kommunen 
krav på att ta fram rutiner för hur arbetsskador och tillbud anmäls och följs upp. De 
påpekade även att antalet anmälningar i förhållande till antalet anställda var lågt tidigare 
år. I maj 2021 implementerades arbetsskade- och tillbudssystemet Stella, för att 
underlätta rapporteringen av skador och tillbud. Alla chefer fick möjlighet till utbildning i 
systemet för att i sin tur informera medarbetare. Alla huvudskyddsombud utbildades i 
Stellas statistikmodul som de också har tillgång till. Till skillnad från tidigare år ses nu en 
markant ökning av antal anmälda skador och från och med 2021 kan även redovisas 
anmälda tillbud. En direkt effekt finns genom en ökad benägenhet att anmäla, både från 
chefer och medarbetare. Stella ger förutsättningar för att arbeta med aktiva åtgärder för 
att förbygga att liknande händelser sker igen. Statistiken kan på ett enklare sätt tas fram 
och följas upp på övergripande kommunnivå till arbetsplatsnivå. Det är ett möjligt 
verktyg för att fortsätta arbeta främjande och förebyggande. Arbetet med att utveckla 
Stella fortsätter 2022. Varje verksamhet följer upp sina tillbud och arbetsskador på 
arbetsplatsträff genom samverkan. Personalenheten stödjer tillsammans med 
Regionhälsan om särskilda insatser behöver planeras och genomföras kopplat till tillbud 
och arbetsskador.  
 
 

Anmälda skador och tillbud 
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Anmälda skador per förvaltning 

 
 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen 4. Socialförvaltningen 
2. Kommunstyrelseförvaltningen 5. Tillväxtförvaltningen 
3. Samhällsbyggnadsförv Bergslagen 

 

 

 
 
Antalet anmälningar 2021 var totalt 127 jämfört med totalt 48 under 2020. Det är en 
ökning med 165 %. Vi kan se skillnader inom förvaltningar men kan mest dra slutsatser 
utifrån de två största förvaltningarna med flest antal anmälningar. Inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen är flest anmälningar inom: blivit skadad av person, fallolyckor 
och ej angivna. Inom Socialförvaltningen är flest anmälningar inom: fallolyckor, fysisk 
överbelastning och ej angivet.  
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Skador per förvaltning och yrke 

 
1. Barn- och utbildningsförvaltningen 4. Socialförvaltningen  
2. Kommunstyrelseförvaltningen 5. Tillväxtförvaltningen 
3. Samhällsbyggnadsförv Bergslagen 

 
 

 
 

 

Under 2021 anmäldes flest skador inom befattningarna; undersköterska, vårdbiträde, 
förskollärare, barnskötare, elevassistent och kock.  
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Tillbud 

 
1. Lindesbergs kommun 4. Samhällsbyggnadsförv Bergslagen 
2. Barn- och utbildningsförvaltningen 5. Socialförvaltningen 
3. Kommunstyrelseförvaltningen 6. Tillväxtförvaltningen 

 

 
 
För första gången kan vi för 2021 redovisa anmälda tillbud. Antalet gäller totalt anmälda 
tillbud från maj 2021 då Stella infördes. Innan dess ansvarade varje förvaltning för 
redovisning av tillbud och det rapporterades inte in centralt till Personalenheten. Med 
hjälp av Stella kan vi framåt arbeta mer förebyggande och med åtgärder för att minska 
risken att händelser sker igen på kommunövergripande nivå såväl som arbetsplatsnivå. 
Under 2021 kan vi se en ökning av anmälda tillbud kopplat till covid-19. Flest anmälda 
tillbud gällde; skadad av person, psykisk överbelastning och annat tillbud. Många 
anmälda tillbud i kategorin annat hör till psykisk överbelastning eller som skada med 
samma kategori.  
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5. Personalkostnader 
 

Kostnader för löner och arvoden i miljoner kronor 

 2019 2020 2021 
    

Politiker    
Arvoden mm, inkl månadsarvoden 5,8 5,9 6,0 
Summa 5,8 5,9 6,0 

    
Anställda med månadslön    
Lön tillsvidareanställda 471,7 490,6 512,5 
Semesterlön 93,6 92,0 96,3 
Vikarier 61,6 47,3 48,0 
Övertid 5,3 5,8 7,3 
Fyllnadstid 4,9 4,3 3,3 
OB 22,2 22,9 23,4 
Jour/Beredskap 2,4 2,6 2,7 
Sjuklön 13,8 19,5 18,0 
Lön vid tjänstledighet 2,9 5,2 7,5 
Summa 678,4 690,2 719,0 

    
Anställda med timlön    
Lön 51,9 50,5 52,0 
Semesterlön 7,4 7,2 7,4 
Övertid 0,9 1,4 1,2 
OB 7,2 7,6 7,8 
Jour/Beredskap 0,4 0,4 0,3 
Sjuklön 0,3 0,4 0,6 
Summa 68,1 67,5 69,3 
    
Övriga löner    
Lön (personlig assistans, PAN m fl) 25,8 20,3 25,6 
Semesterlön 2,7 1,3 1,7 
Jour/Beredskap 0 0 0 
Sjuklön 0,6 0,4 0,4 
Summa 29,1 22,0 27,7 
    
Totala lönekostnader 781,4 785,6 822,0 
Lönekostnader inkl PO-påslag 1 084,3 1 101,0 1 152,0 

 
 Under 2021 genomfördes löneöversyn från 1 april med 15 olika fackliga 

organisationer. 
 Det genomsnittliga utfallet för löneöversynen blev 2,5 % av lönesumman. 

Helårskostnaden inklusive PO-påslag uppgår till 24,1 Mnkr. 
 Kvinnornas medellön 2021 var drygt 93 % av männens. 
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6. Definitioner 
 

Arbetad tid Arbetad tid enligt anställningsavtal men inte frånvaro 
utan lön. Semester, kompledighet och tjänstledighet 
med lön inräknas i arbetstiden, men inte övertid eller 
mertid. 
 

Lönespridning Beräknas som kvoten av den 90:e percentilen och den 
10:e percentilen. 
 

Medellön Överenskommen lön inklusive fasta lönetillägg 
summerad och därefter dividerad med det totala 
antalet referenser. 
 

Medianlön Median, eller 50:e percentilen, är det värde vilket 50 
procent av värdena understiger eller motsvarar. 
 

Mertid Arbetstid som vid deltidsanställning överstiger 
arbetstagarens ordinarie arbetstid enligt 
anställningsavtal. 
 

Ordinarie arbetstid För beräkning av lagstadgade sjukfrånvaromåtten 
avses arbetstid enligt avtal, med hänsyn till frånvaro 
utan lön. Mer- och övertid räknas inte in. 
 

Percentil Den 10:e percentilen är det värde vilket 10 procent av 
observationerna understiger eller motsvarar. Den 
90:e percentilen är det värde vilket 90 procent av 
observationerna understiger eller motsvarar. 
 

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som anges i procent av alla 
anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. 
 

SKR Sveriges Kommuner och Regioner – en arbetsgivar- 
och intresseorganisation som driver medlemmars 
intressen och erbjuder dem stöd och service. 
 

Tidsbegränsad anställning Anställning som är tidsbegränsad, t ex vikariat. 
 

Tillsvidareanställning Anställning utan tidsbegränsning. 
 

Timavlönad Anställda som har kortare anställningsförhållande, 
mindre än tre månader men oftast ännu kortare. 
 

Årsarbetare Anger hur många anställda kommunen skulle haft om 
den faktiska sysselsättningsgraden summerats till 
heltidsanställningar. 
 

Årsarbete Motsvarar ca 2 000 timmar före semester. 
 

Övertid Arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid. 
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 Kanslienheten 
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Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Motion från Lillemor Bodman (M) och Emil Wellander (M) om att 

öka elevinflytandet och den demokratiska processen i 

grundskola och gymnasium 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 
 Motionen anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Emil Wellander (M) och Lillemor Bodman (M) har inkommit med en motion 
om att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i grundskola och 
gymnasium. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till Barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
I motionen ges fyra förslag: 

 Att alla skolor i Lindesbergs kommun ska erbjudas en 
elevrådsutbildning med exempelvis Elevernas riksförbund. 

 Att eleverna ges rätt förutsättningar för en hållbar struktur där de kan 
bedriva skoldemokratiskt arbete. 

 Att eleverna ska ges förutsättningar att bedriva elevrådsarbete på eget 
initiativ. 

 Att Barn- och utbildningsnämnden ges fortlöpande information hur 
detta arbete fortskrider. 

Motionen remitteras till Barn- och utbildningsnämnden som beslutar att 
uppdra åt förvaltningschefen att förtydliga uppföljningen av det demokratiska 
uppdraget under 2022. Redovisningen ska ske inom ramen för lägesrapport 
per sista april, delårsredovisning per sista augusti och i årsredovisning för 
2022. 
 

Kommundirektör Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Förslagsställare 
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Bilagor: 

 BUN § 125 Svar på Remiss av motion från Lillemor Bodman (M) om att 
öka elevinflytandet och den demokratiska processen i grundskola och 
gymnasium. 

 Motion om att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i 
grundskola och gymnasium 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §125/21   Dnr: BUN 

2021/96 

 

Svar på Remiss av motion från Lillemor Bodman (M) 

och Emil Wellander (M) om att öka elevinflytandet 

och den demokratiska processen i grundskola och 

gymnasium 

 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 Uppdra åt förvaltningschefen att förtydliga uppföljningen 

av det demokratiska uppdraget under 2022. 
Redovisningen ska ske inom ramen för lägesrapport per 
sista april, delårsredovisning per sista augusti och i 
årsredovisning för 2022. 

 Motionen anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Emil Wellander (M) och Lillemor Bodman (M) har inkommit 
med en motion om att öka elevinflytandet och den demokratiska 
processen i grundskola och gymnasium. Kommunstyrelsen har 
remitterat motionen till Barn- och utbildningsnämnden. 
 
I motionen ges fyra förslag: 
 

 Att alla skolor i Lindesbergs kommun ska erbjudas en 
elevrådsutbildning med exempelvis Elevernas 
riksförbund. 

 
 Att eleverna ges rätt förutsättningar för en hållbar 

struktur där de kan bedriva skoldemokratiskt arbete. 
 

 Att eleverna ska ges förutsättningar att bedriva 
elevrådsarbete på eget initiativ. 

 
 Att Barn- och utbildningsnämnden ges fortlöpande 

information hur detta arbete fortskrider. 
 
Förvaltningens kommentarer 

KS 2021/27-6
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Barn- och utbildningsförvaltningen delar fullt ut 
motionsställarnas syn på vikten av arbetet med demokrati i våra 
skolor. 
 
Arbetet med demokrati är en av de grundläggande frågor som 
skolan måste arbetar med varje dag. Det är också något som 
måste genomsyra varje lärares planering och genomförande av 
sin undervisning och skolenhetens verksamhet i stort. Utifrån 
elevens ålder och mognad, enhetens storlek och andra 
förutsättningar kan arbetet se olika ut från enhet till enhet. Men 
det är av yttersta vikt att arbetet sker och ges den tyngd som 
våra styrdokument anger. 
 
Enligt läroplanen vilar skolväsendet på demokratins grund och i 
Skollagen (2010:800) står det att utbildningen syftar till att 
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden och att 
utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på. 
 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 
grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska 
bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna 
för att aktivt delta i samhällslivet. 
 
Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att ta ett 
personligt ansvar och genom att delta i planering och 
utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, 
ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga 
att utöva inflytande och ta ansvar. 
 
Det är alltså med stor tydlighet som det demokratiska uppdraget 
i skolan ingår i det övergripande grunduppdraget för skolan och 
även barnomsorgen. 
 
Varje enhet behöver hitta sina former för hur man ska kunna 
leverera det demokratiska uppdraget. Det som en skola har 
upplevt som ett bra sätt att jobba på kan en annan skola uppleva 
som mindre bra. Skolan i Lindesberg har genom åren haft olika 
organisationer med i arbetet och köpt in utbildningar i 
elevdemokrati med varierande resultat.  



§45/22 Motion från Lillemor Bodman (M) och Emil Wellander (M) om att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i grundskola

 Protokollsutdrag 15 (33) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
Förvaltningen och varje verksamhetsområdes uppgift är att 
utöver att ge förutsättningar även se till att tillfällen för utbyte 
skapas, där rektorer och lärare kan dela erfarenheter kring 
arbetet med dessa frågor. Förvaltningen ska centralt ge 
förutsättningar och hjälpa till att skapa forum där dessa frågor 
diskuteras och erfarenheter kan dras men ”hur” arbetet ska ske 
är upp till varje enhet att lösa. Utifrån ovanstående resonemang 
anser Barn- och utbildningsförvaltningen att det är olämpligt att 
binda upp verksamheten vid ett arbetssätt eller en särskild 
organisation. 
 
Förvaltningen ser att det finns ett behov av att förtydliga 
uppföljningen av det demokratiska uppdraget under 2022 till 
nämnden. Den redovisningen bör ske inom ramen för 
lägesrapporten per sista april, delårsredovisningen per sista 
augusti och i årsredovisningen för 2022. 
Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt 
förvaltningschefen att förtydliga uppföljningen av det 
demokratiska uppdraget under 2022. Redovisningen ska ske 
inom ramen för lägesrapport per sista april, delårsredovisning 
per sista augusti och i årsredovisning för 2022.  
Ledamöternas förslag till beslut 

Kristine Andersson (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag 
med följande tillägg: 

 Motionen anses besvarad. 
 

Jari Mehtäläinen (SD), Ingrid Rörick Richter (L), Pär-Ove 
Lindqvist (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
Beslutsgång 

Ordförande ställer Kristine Anderssons (S) förslag mot bifall av 
motionen i sin helhet och finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller Kristine Anderssons förslag. 
 
Votering begärs och ska genomföras. 
 
JA-röst för Kristine Anderssons förslag. 
Nej-röst för att bifalla motionen i sin helhet. 
Ordförande har utslagsröst och avger sin röst sist. 
 



§45/22 Motion från Lillemor Bodman (M) och Emil Wellander (M) om att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i grundskola

 Protokollsutdrag 16 (33) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ledamot/Tjg ersätter Ja Nej Avstår 
    
Joacim Hermsannson (S) x   
Kent Wanberg (S) x   
Magnus Storm (C) x   
Intisar Alansari (S) x   
Carina Sundén Vessling (V) x   
Pär-Ove Lindqvist (M)  x  
Lillemor Bodman (M)  x  
Ingrid Rörick Richter (L)  x  
Fredrik Rosenbecker (SD)  x  
Jari Mehtäläinen (SD)  x  
Kristine Andersson (S), 
Ordförande 

x   

Summa 5 5 0 
 
Med 5 Ja-röster mot 5-Nej-röster beslutar nämnden bifalla 
Kristine Anderssons (S). 
Reservationer 

Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M), Ingrid Rörick 
Richter (L), Fredrik Rosenbecker (SD) och Jari Mehtäläinen (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en skriftlig reservation. 
 
För åtgärd: 

Förvaltningschef 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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§45/22 Motion från Lillemor Bodman (M) och Emil Wellander (M) om att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i grundskola

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

   1 (1) 

    KS 2021/27 

    

 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 

Kommunfullmäktige 
 

Motion från Emil Wellander (M) och Lillemor Bodman (M) om att 

öka elevinflytandet och den demokratiska processen i 

grundskola och gymnasium 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Emil Wellander (M) och Lillemor Bodman (M) har inkommit med en motion 
om att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i grundskola och 
gymnasium. 

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Emil Wellander (M) 
Lillemor Bodman (M) 

Bilagor: 

Motionen 



§46/22 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om att undersöka möjligheten till att inleda samarbete med organisationen Ung omsorg - KS 2020/205-8 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om att undersöka möjligheten till att inleda samarbete med organisationen Ung omsorg : Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om att undersöka möjligheten till att inleda samarbete med organisationen Ung omsorg

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (2) 

    KS 2020/205 

 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 (beredande) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) 

om att undersöka möjligheten till att inleda samarbete med 

organisationen Ung omsorg 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 Bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

KD har genom Markus Lundin och Margareta Andergard skrivit en motion 
gällande möjligheten för Lindesbergs kommun att inleda ett samarbete med 
organisationen Ung omsorg. 

För de äldre vill man med ungdomlig energi ge det lilla extra och en 
meningsfull vardag och social gemenskap. En möjlighet för ungdomar att 
kunna få sitt första extra jobb som erbjuder möjlighet att kunna utvecklas 
både som individ och ledare. 

Målet med Ung omsorg är att vara en naturlig språngbräda ut i arbetslivet och 
att ungdomen ska bli intresserad och engagerad i välfärdsfrågor framöver och 
med nya ögon vilja vara en del av lösningen på framtidens välfärdsutmaningar 
genom att göra äldreomsorgen mer mänsklig och attraktiv som ett framtida 
karriär- och yrkesval. 
 
Ärendet har remitterats till Tillväxtnämnden och Socialnämnden som ställer 
sig positiva till att tillväxtförvaltningen tillsammans med Socialförvaltningen 
bjuder in organisationen Ung omsorg för att ta del av deras verksamhet och se 
hur ett samarbete skulle kunna se ut. 
 

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Förslagställare 
Tillväxtnämnden 
Socialnämnden 
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Bilagor: 

 Motion Markus Lundin (KD) Margareta Andergard (KD) om att inleda 
samarbete med organisationen Ung omsorg. 

 SN § 172 Besvarande av motion från Markus Lundin och Margareta 
Andergard om att inleda samarbete med organisationen Ung omsorg. 

 TN § 85 Svar på motion från Markus Lundin (KD) och Margareta 
Andergard (KD) om att inleda smarbete med organisationen Ung 
omsorg. 



§46/22 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om att undersöka möjligheten till att inleda samarbete med organisationen Ung omsorg - KS 2020/205-8 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om att undersöka möjligheten till att inleda samarbete med organisationen Ung omsorg : TN § 85 Svar på motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om att inleda smarbete med organisationen Ung omsorg

 Protokollsutdrag 4 (11) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 2021-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §85/21   Dnr: TN 2021/51 

 

KS § 90 Motion från Markus Lundin (KD) och 

Margareta Andergard (KD) om att inleda samarbete 

med organisationen Ung omsorg 

 
Beslut 

Tillväxtnämnden ställer sig positiv till att tillväxtförvaltningen 
tillsammans med Socialförvaltningen bjuder in organisationen 
för att ta del av deras verksamhet och se hur ett samarbete 
skulle kunna se ut. 
Ärendebeskrivning 

KD har genom Markus Lundin och Margareta Andergard skrivit 
en motion gällande möjligheten för Lindesbergs kommun att 
inleda ett samarbete med organisationen Ung omsorg.  

För de äldre vill man med ungdomlig energi ge det lilla extra och 
en meningsfull vardag och social gemenskap. En möjlighet för 
ungdomar att kunna få sitt första extra jobb som erbjuder 
möjlighet att kunna utvecklas både som individ och ledare.  

Målet med Ung omsorg är att vara en naturlig språngbräda ut i 
arbetslivet och att ungdomen ska bli intresserad och engagerad i 
välfärdsfrågor framöver och med nya ögon vilja vara en del av 
lösningen på framtidens välfärdsutmaningar genom att göra 
äldreomsorgen mer mänsklig och attraktiv som ett framtida 
karriär- och yrkesval.  

Inom Tillväxtförvaltningen erbjuds redan idag olika insatser och 
aktiviteter kopplade till unga där bland annat några av dem sker 
i samverkan med studieförbunden som riktar specifika insatser 
till de äldre. 
Förslag till beslut 

Förvaltningen ställer sig positiv till att tillsammans med 
Socialförvaltningen bjuda in organisationen för att ta del av 
deras verksamhet och se hur ett samarbete skulle kunna se ut. 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
 

KS 2020/205-7



§46/22 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om att undersöka möjligheten till att inleda samarbete med organisationen Ung omsorg - KS 2020/205-8 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om att undersöka möjligheten till att inleda samarbete med organisationen Ung omsorg : SN § 172 Besvarande av motion från Markus Lundin och Margareta Andergard om att inleda samarbete med organisationen Ung omsorg

 Protokollsutdrag 12 (29) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2021-11-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§172/21   Dnr: SN 2021/76 
 
Besvarande av motion från Markus Lundin och 
Margareta Andergard om att inleda samarbete med 
organisationen Ung omsorg 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens svar som sitt 
svar gällande motion om att inleda samarbete med 
organisationen Ung omsorg, att:  
‐ Förvaltningen ställer sig positiva att se över möjligheterna 

att inleda ett samarbete med organisationen Ung Omsorg 
‐ I ett första skede bjuda in organisationen tillsammans med 

Tillväxtförvaltningen för att ta del av deras verksamhet och 
hur ett samarbete skulle kunna se ut. 

 
Svar på remiss överlämnas till kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 

Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) skrivit en 
motion gällande möjligheter för Lindesbergs kommun att inleda 
ett samarbete med organisationen Ung omsorg. 

För de äldre innebär det att man vill med ungdomlig energi ge 
det lilla extra och ge en meningsfull vardag. 

För de unga kan det bli det första extra jobbet som erbjuder 
möjligheter att utvecklas om både individ och ledare. 

 

Målet med Ung omsorg är att vara en naturlig språngbräda ut i 
arbetslivet och att ungdomen ska bli intresserade och 
engagerade i välfärdsfrågor framöver och med nya ögon vill 
organisationen vara en del av lösningen på framtidens 
välfärdsutmaningar genom att göra äldreomsorgen mer 
mänsklig och attraktiv som ett framtida karriär- och yrkesval. 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

KS 2020/205-6



§46/22 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om att undersöka möjligheten till att inleda samarbete med organisationen Ung omsorg - KS 2020/205-8 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om att undersöka möjligheten till att inleda samarbete med organisationen Ung omsorg : SN § 172 Besvarande av motion från Markus Lundin och Margareta Andergard om att inleda samarbete med organisationen Ung omsorg

 Protokollsutdrag 13 (29) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2021-11-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

1. Förvaltningen ställer sig positiva att se över möjligheterna 
att inleda ett samarbete med organisationen Ung Omsorg 

2. I ett första skede bjuda in organisationen tillsammans med 
Tillväxtförvaltningen för att ta del av deras verksamhet och 
hur ett samarbete skulle kunna se ut. 

 
Därmed anses motionen vara besvarad och skickas vidare till 
Kommunstyrelsen. 
 
                                                
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
 

För kännedom: 
Tillväxtnämnden 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (2) 

2022-02-18  KS 2021/201 

 Kanslienheten 
Jessica Brogren 
 0581-812 09 
jessica.brogren@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  

Medborgarförslag om att måla om bänkarna på Norrtullstorget i 

Lindesberg 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 Bevilja medborgarförslaget om att måla om bänkarna på 

Norrtullstorget i Lindesbergs och bemöta förslagsläggställarens 
önskemål i samråd med stadsarkitekten. 

Ärendebeskrivning 

Den 18 augusti år 2021 inkommer medborgarförslag där förslagsläggaren 
framför att de svarta bänkarna på Norrtullstorget i Lindesberg har en tråkig 
färg och därför inte är jätteroliga. Förslagsläggaren sänder med skiss där 
bänken har blivit ommålad till rosa. 
 
Medborgarförslaget har sänts över på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen för yttrande. i yttrande daterat 2022-01-14 summeras svaret med 
att det är roligt att initiativ att färgsätta möblerna på en av de mer välanvända 
torgytorna i Lindesberg inkommit. Våra torg är tillför allmänheten och det är 
viktigt att medborgare får påverka utvecklingen. 
 
Mer färg i olika slags miljöer är ett relativt vanligt sätt att ”liva upp” miljöer, 
särskilt om de riktar sig till barn eller unga. Att måla om bänkar är ett relativt 
enkelt, billigt och reversibelt sätt att åstadkomma en tydlig förändring i en 
miljö. På så sätt skulle det vara relativt lätt för kommunen att ta ett beslut. 
Inom riksintresset för kulturmiljö, som Norrtullstorget delvis ligger inom, har 
vi en känsligare miljö som gör det svårt att få till kraftigt avvikande 
gestaltningar. På andra platser i staden kan vara lättare och ibland önskvärt 
att ta utvecklingen framåt med tydliga, nya grepp på gestaltningen. 
Att lös inredning av offentliga miljöer såsom torg sällan har så lekfull eller 
färggrann karaktär är dock för att just dessa element är anpassade till 
omgivningen, för att tillse en helhet. Syftet med förändringen måste 
tydliggöras och kompetens användas för att göra goda avvägningar. 
 
Finns en kommunal önskan att ta detta vidare bör en specifikt formulerad 
beställning från någonstans i kommunorganisationen läggas till 
samhällsbyggnadsförvaltningen eller -förbundet (eller någon annan enhet 
som sedan tar med relevant kompetens som del av sin arbetsgrupp). Enligt 
det politiskt antagna dokumentet Plan för gestaltning av det offentliga rummet 
2018-2021 ska en arbetsgrupp aktiveras för frågor som rör det offentliga 
rummet och särskilt om det är mer konstnärliga frågor. 
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Den 4 februari år 2022 antar Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
yttrandet gällande medborgarförslag om att måla om bänkarna på 
Norrtullstorget i Lindesberg. Förbundet rekommenderar att bemöta barnets 
önskemål att bemöta barnets önskemål i samråd med stadsarkitekten. 
 

Henrik Arenvang Jessica Brogren 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

För kännedom: 

Förslaget 
Kommunfullmäktige 

Bilagor: 

Medborgarförslag KS 2021/201–1  
Yttrande  
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

2022-02-10  KS 2022/37 

 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Nathalie Holvik 
0581-83064 
dataskyddsombud@sb-bergslagen.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  

Dataskyddsombudets årsrapport 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen besluta 
 Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

År 2020 ingick Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs 
kommun, Nora kommun och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
(förbundet) ett avtal om samverkan i personuppgiftsfrågor, dataskydd och 
dataskyddsombud. 

Denna rapport är framtagen av dataskyddsombudet för Lindesbergs kommun. 

Rapporten inleds med en uppföljning av de mål som inkluderats i 
dataskyddsombudets årsrapport för år 2020. Därefter följer en utvärdering av 
de personuppgiftsansvarigas arbete med personuppgifter och 
dataskyddsfrågor under år 2021. Utvärderingen är uppdelad i olika 
delområden som rör grundläggande krav i GDPR. 

Förslag till åtgärder i denna rapport är markerade med röd text. 
 

Nathalie Holvik  
Dataskyddsombud 

 

För kännedom: 

Dataskyddsombud, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Bilagor: 

Dataskyddsombudets årsrapport 2021 
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Postadress Besöksadress  Telefon  E-post  Organisationsnr 

Samhällsbyggnad Bergslagen 

711 80 Lindesberg 

Prästgatan 6 

Lindesberg 

0581-810 00 vxl 

 

info@sb-bergslagen.se 

 

212000-2015 
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen   
 
 
  

Administrativa enheten  
Nathalie Holvik  
Tfn. 0581-83064  
dataskyddsombud@sb-bergslagen.se  
  

 
 

Dataskyddsombudets årsrapport 2021 
 

Dataskyddsombudets rapport till Lindesbergs kommun avseende år 
2021.  
 
1. Inledning 

År 2020 ingick Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs 
kommun, Nora kommun och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
(förbundet) ett avtal om samverkan i personuppgiftsfrågor, dataskydd 
och dataskyddsombud. 
 
Denna rapport är framtagen av dataskyddsombudet för Lindesbergs 
kommun. Skyldigheten att författa denna rapport framgår av artikel 29-
arbetsgruppens Riktlinjer om dataskyddsombud, 16/SV, WP 243 rev. 
01.1  
 
Förslag till åtgärder i denna rapport är markerade med röd text.  
 
Det finns ingen vägledning om vad dataskyddsombudets rapport ska 
innehålla, varken i dataskyddsförordningen eller i vägledningarna från 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), eller andra myndigheter. 
Utgångspunkten för rapporten bör dock vara vad rollen som 
dataskyddsombud innefattar. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
ska ett dataskyddsombud bland annat: 
 

 Samla in information om hur organisationerna behandlar 
personuppgifter 

 Kontrollera att organisationerna följer GDPR och interna 
bestämmelser 

 Informera och ge råd inom organisationerna 
 
Dataskyddsombud ska också: 
 

 Ge råd om konsekvensbedömningar  
 Vara kontaktperson för IMY 

                                                           
1 Arbetsgruppen inrättades enligt artikel 29 i direktiv 95/46/EG, det gamla direktivet som låg bakom tidigare personuppgiftslagen. Den var 
ett oberoende rådgivande EU-organ i frågor rörande dataskydd och integritet. Denna arbetsgrupp har i och med GDPR nu upphört och 
ersatts av EU-organet Europeiska dataskyddsstyrelsen, som inrättades i och med GDPR, med liknande arbetsuppgifter som tidigare 
arbetsgruppen. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska bland annat bestå av chefen för en tillsynsmyndighet per varje EU-land. 
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 Vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom 
organisationerna 

 Samarbeta med IMY, till exempel vid inspektioner 
 
Upplägg  

Rapporten inleds med en uppföljning av de mål som inkluderats i 
dataskyddsombudets årsrapport för år 2020.  
 
Sedermera följer en utvärdering av de personuppgiftsansvarigas arbete 
med personuppgifter och dataskyddsfrågor under år 2021. 
Utvärderingen är uppdelad i olika delområden som rör grundläggande 
krav i GDPR.  

 
2. Uppföljning av dataskyddsombudets årsrapport 2020 

I dataskyddsombudets årsrapport 2020 lyftes målsättningar som 
innefattar bland annat tillsättandet av en dataskyddsgrupp bestående 
av samordnare med en nyckelroll i det operativa arbetet med 
personuppgiftsfrågor och dataskydd.  
 
Dataskyddsombudet hade även som målsättning att utföra två 
planerade granskningar. Målbilden inkluderade även 
utbildningsinsatser inom verksamheterna, samt behovsinventering 
genom besök av dataskyddsombudet.  
 
Arbetet med dessa mål presenteras i nedanstående stycken. 
 
2.3 Kommunövergripande dataskyddsgrupp 
Under år 2021 har det tillsats en kommunövergripande 
dataskyddsgrupp. Gruppen är ett gemensamt nätverk för 
personuppgifts- och dataskyddsfrågor och består av 
dataskyddsombudet, och en personuppgiftssamordnare från respektive 
samverkanskommun, samt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.  
 
Den kommunövergripande dataskyddsgruppen sammanträder en gång 
i månaden och hade sitt första möte den 15 april 2021. Under dessa 
möten diskuteras bland annat kommungemensamma behov. 
Dataskyddsombudet håller i omvärldsbevakning och informerar 
personuppgiftssamordnarna om rättsläget. Dataskyddsombudet har 
bland annat gått igenom prejudicerande domar från EU-domstolen, 
tillsynsbeslut från IMY och vägledning från den europeiska 
dataskyddsstyrelsen. 
 
2.4 Lindesbergs kommuns dataskyddsgrupp  
Under år 2021 har det även tillsats en intern dataskyddsgrupp inom 
Lindesbergs kommun. Gruppen består av personuppgiftssamordnare 
från samtliga personuppgiftsansvariga som omfattas av 
samverkansavtalet i Lindesbergs kommun. Dataskyddsombudet deltar 
som representant i egenskap av rådgivare samt för att bidra till 
gruppens kompetensutveckling. 
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När gruppen sammanträder diskuteras bland annat gemensamma 
behov och uppdrag som ska utföras inom respektive verksamhet. 

 
2.5 Granskningar  
Dataskyddsombudet planerade att utföra två granskningar under år 
2021. Den första granskningen var tänkt att fungera som en inventering 
av överföringar av personuppgifter till tredjeland, samt en bedömning 
av överföringarnas laglighet.  
 
Granskningen har dock inte kunnat färdigställas ännu. Anledningen till 
detta är dels att det har varit en stor utmaning få in material och 
underlag från de personuppgiftsansvariga, dels att dataskyddsombudet 
har varit tvungen prioritera akuta ärenden och händelsestyrda behov 
efter att materialet inkom till ombudet.  
 
I den andra planerade granskningen fokuserade dataskyddsombudet på 
huruvida de personuppgiftsansvariga har upprättat 
registerförteckningar och om de har infört rutiner för uppdatering av 
dessa register. Denna granskning har vävts in i denna rapport och 
beskrivs mer utförligt under avsnitt 4.  
 
Dataskyddsombudet har även utfört behovsstyrda granskningar 
löpande. Dessa granskningar har bland annat innefattat 
personuppgiftsbiträdesavtal, informationstexter till registrerade och 
insamling av cookies som sker via kommunens hemsida.   

 
2.6 Utbildningar och besök  
Dataskyddsombudet har noterat ett stort utbildningsbehov inom 
kommunen. Dock har möjligheterna till både besök och utbildningar 
försvårats i och med de restriktioner som har varit rådande med 
anledning av Covid-19.  
 
Dataskyddsombudet upplever även att hög arbetsbelastning inom 
verksamheterna har gjort det svårt för dem att sätta av tid till 
utbildningar. Frågan om utbildningsbehov och möjligheterna till att 
boka verksamhetsanpassade utbildningar aktivt lyfts av 
Dataskyddsombudet i den kommunövergripande dataskyddsgruppen, 
den interna dataskyddsgruppen i Lindesbergs kommun, samt i övriga 
ärendekontakter.  
 
Den interna dataskyddsgruppen planerade in en grundläggande 
utbildning i personuppgiftsbehandling som skulle ha hållits i november 
år 2021. Med anledning av att dataskyddsombudet var sjukskriven fick 
utbildningen dock skjutas upp och den genomfördes istället den 2 
februari 2022.   
 
Besök och möten har främst skett digitalt i samband med pågående 
ärenden hos verksamheterna. Dessa besök har lett till en större insyn i 
verksamheterna och hur de jobbar med dataskyddsfrågor. 
Dataskyddsombudet har noterat att frågor som rör dataskyddsfrågor 
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ofta kommer in sent i processerna och ett ärende som rör en fråga ofta 
leder till att fler frågor behandlas då det grundläggande arbetet som ska 
utföras innan en behandling påbörjas ofta saknas.    

 
3. Utvärdering av arbetet med dataskyddsfrågor under år 2021 

Inför upprättandet av denna årsrapport har dataskyddsombudet haft 
ett avstämningsmöte med kanslichefen i Lindesbergs kommun. Inför 
mötet skickade dataskyddsombudet nedanstående frågeställningar till 
kanslichefen. Under mötet svarade kanslichefen på frågorna och fick 
sedan tillfälle att lämna övriga kommentarer om hur denne upplever att 
arbetet med dataskydd och personuppgiftsfrågor fungerar inom 
kommunen. 
 
Dataskyddsombudet tog anteckningar under mötet och skickade sedan 
dessa för eventuella synpunkter till kanslichefen. Inga synpunkter har 
inkommit.  
 
Utifrån svaren på frågorna har dataskyddsombudet tittat på eventuella 
brister utifrån relevanta krav i GDPR, samt lämnat rekommendationer 
med åtgärdsförslag.  
 
4. Har alla personuppgiftsansvariga i Lindesbergs kommun upprättat 

en registerförteckning? 

Enligt GDPR är alla personuppgiftsansvariga skyldiga att föra ett 
register över behandlingar av personuppgifter, en så kallad 
registerförteckning. Registret ska upprättas skriftligen, vara tillgängligt 
i elektroniskt format och hållas uppdaterat. På begäran ska registret 
göras tillgängligt för tillsynsmyndigheten, IMY.  
 
Samtliga personuppgiftsansvariga har upprättat en skriftlig 
registerförteckning som finns tillgänglig i elektroniskt format.  

 
Kanslichefen har ingen vetskap om någon av de 
personuppgiftsansvariga har en rutin för uppdatering av 
registerförteckningen.  
 
Samtliga personuppgiftsansvariga arbetar för närvarande med att föra 
över sina registerförteckningar i verksamhetssystemet Stratsys. 
Lindesbergs dataskyddsgrupp planerar att ha avstämning gällande 
arbetet med registerförteckningarna den 4 maj.  
 
Rekommendation: 
Dataskyddsombudet rekommenderar att de personuppgiftsansvariga 
inför rutiner för uppdatering av registerförteckningen i de fall sådana 
rutiner saknas.  
 
5. Hur många personuppgiftsincidenter har inträffat under år 2021? 

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära 
risker för människor. Riskerna kan innebära att någon förlorar 
kontrollen över sina personuppgifter eller att personens rättigheter 
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kränks. Exempel på risker som en personuppgiftsincident kan innebära 
är: 
 
• Diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning 
• Finansiell förlust 
• Brott mot sekretess eller tystnadsplikt  
 
En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en 
eller flera registrerade personer har: 
• Blivit förstörda 
• Gått förlorade på annat sätt 
• Kommit i orätta händer  
 
Det spelar ingen roll om incidenten har skett oavsiktligt eller med 
avsikt. I båda fallen är det en personuppgiftsincident.  
 
En personuppgiftsincident kan få allvarliga konsekvenser för 
registrerade personer. De kan råka ut för till exempel ekonomisk skada 
eller kränkning av sina friheter och rättigheter. En 
personuppgiftsincident som inte hanteras på ett lämpligt sätt kan också 
påverka tilltron till den verksamhet som behandlar personuppgifter. 
Det kan även leda till sanktionsavgifter. 
 
Under år 2021 har 23 stycken personuppgiftsincidenter har 
inrapporterats i Lindesbergs kommun. 
 
Rekommendation:  
Se samlad rekommendation gällande personuppgiftsincidenthantering 
under avsnitt 7. 
 
6. Hur många personuppgiftsincidenter har anmälts till IMY? 

Personuppgiftsansvariga måste anmäla vissa typer av 
personuppgiftsincidenter till IMY. En anmälan ska göras såvida det inte 
är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter. 
 
Anmälan ska göras inom 72 timmar efter det att 
personuppgiftsincidenten har upptäckts. Anmälan gör det möjligt för 
IMY att bland annat bevaka vad den personuppgiftsansvarige gör för att 
motverka negativa effekter av incidenten.  
 
3 stycken personuppgiftsincidenter har anmälts till IMY. IMY utreder 
fortfarande två av incidenterna och har avslutat ett av ärendena utan 
vidare utredning. 
 
Rekommendation:  
Se samlad rekommendation gällande personuppgiftsincidenthantering 
under avsnitt 7. 
 
7. Finns det rutiner för incidenthantering? 
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För att kunna leva till skyldigheterna i GDPR är det viktigt att 
verksamheter som behandlar personuppgifter har rutiner på plats för 
att kunna upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter. 
 
Det finns en gemensam rutin för hur personuppgiftsincidenter ska 
hanteras inom kommunen. Rutinen uppdaterades i slutet av förra året. 
Kanslichefen menar att den nya rutinen inte tillämpas fullt ut. 
Förankring av rutinen bör därför ske i Lindesberg kommuns interna 
dataskyddsgrupp. 
  
Kanslichefen upplever att verksamheterna är bra på att hantera 
personuppgiftsincidenter, men att det finns brister i hur incidenterna 
dokumenteras då det i vissa fall saknas dokumentation av 
ställningstaganden i förhållande till incidenter. 
 
Rekommendation: 
Dataskyddsombudet har noterat denne inte informerats om samtliga 
personuppgiftsincidenter.   
 
I och med detta kan ombudet inte uttala sig om de bedömningar som 
har gjorts i dessa ärenden. Dock skulle det faktum att endast tre 
incidenter har anmälts till IMY vara en indikation på att felbedömningar 
har gjorts i vissa fall.  
 
Dataskyddsombudet instämmer i kanslichefens bedömning om att den 
nya rutinen bör förankras i Lindesbergs kommuns dataskyddsgrupp. 
Detta bör leda till en ökad medvetenhet om kraven i GDPR, samt att 
dataskyddsombudet informeras och konsulteras i större omfattning.  
 
8. Finns det rutiner i förhållande till de registrerades rättigheter 

(registerutdrag, radering, rättelse etc.)? 

Registrerade har ett antal rättigheter enligt GDPR. 
Personuppgiftsansvariga har ett ansvar för att kunna hantera 
begäranden om att utöva dessa rättigheter när någon begär det.  
 
Rättigheterna utgörs av:  
- Rätten till information 
- Rätten till tillgång/registerutdrag 
- Rätten till radering 
- Rätten till begränsning av behandling 
- Rätten till dataportabilitet  
- Rätten att inte bli föremål för automatiserade beslut 
 
Rätten till information behandlas särskilt i nästkommande stycke.  
 
Under de förutsättningar som anges i GDPR ska den 
personuppgiftsansvarige antingen gå den registrerades begäran till 
mötes eller avslå den registrerades begäran.  
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Personuppgiftsansvariga ska hantera en begäran så snabbt som möjligt, 
men måste agera på begäran senast en månad efter att den inkom. 
Tidsfristen får vid behov förlängas med två månader.  
 
Om tidsfristen förlängs måste den personuppgiftsansvarige informera 
den registrerade om förlängningen och orsaken till förseningen senast 
en månad efter att begäran inkom.  

 
Kanslichefen uppger att det finns en rutin för hur begäranden om 
registerutdrag ska hanteras. Det saknas dock rutiner för hur resterande 
rättigheter ska hanteras. 
 
Rekommendation: 
Dataskyddsombudet rekommenderar att de personuppgiftsansvariga 
tar fram rutiner som beskriver hur respektive rättighet ska hanteras. 
Detta för att motverka att den personuppgiftsansvariga inte lyckas 
hantera en begäran inom den lagstadgade tidsfristen.  
 
Avsaknaden av rutiner ställer även höga krav på kunskap hos den 
enskilda medarbetaren som tar emot en begäran. Utan rutiner finns det 
således även en risk att en förfrågan inte identifieras som en begäran 
utifrån GDPR, vilket kan leda till att den inte behandlas alls, alternativt 
att hanteringen försenas.  
 

Framtagande och implementerande av rutiner bör kunna minska dessa 
risker.  
 
9. Hur har personuppgiftsansvariga inom Lindesbergs kommun gjort 

med informationstexter till sina registrerade? 

De registrerade har rätt att få information när hens personuppgifter 
behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av 
den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och när 
den registrerade annars begär det.  
 
Informationen ska tillhandahållas skriftligt, eller i någon annan form, 
inbegripet när så är lämpligt, i elektronisk form. Det finns också krav på 
att informationen ska ges ett tydligt och enkelt språk.  
 
I GDPR anges utförligt vilken information som ska ges. Bland annat ska 
information lämnas om kontaktuppgifter till den 
personuppgiftsansvarige, den rättsliga grunden för och ändamålet med 
behandlingen. 

 
På Lindesberg kommuns hemsida finns det generell information om hur 
personuppgifter behandlas inom kommunen och dess verksamheter. 
Dataskyddsombudet har granskat och bedömt innehållet och 
utformningen av informationen om personuppgiftsbehandling och 
insamling av cookies utifrån kraven i dataskyddsförordningen och 
lagen om elektronisk kommunikation. I samband med granskningen har 
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ombudet lämnat en del ändringsrekommendationer. Dessa finns i ett 
separat ärende (dnr A-2021-112). 
 
Dataskyddsombudet kommer att gå igenom rekommendationerna med 
kommunens webbadministratör och kansliets 
personuppgiftssamordnare som ska se över möjligheterna till 
ändringar i enlighet med rekommendationerna.  
 
På kommunens intranät finns det en mall med information om vad de 
registrerade har rätt till för information när det kommer i förhållande 
till specifika behandlingar. Kanslichefen saknar dock vetskap om 
huruvida verksamheterna använder sig av mallen eller inte. 
 
Rekommendation:  
Dataskyddsombudet rekommenderar att informationstexterna på 
kommunens hemsida ändras i enlighet med ombudets tidigare 
rekommendationer i ärende A-2021-112.  
 
För att kunna garantera att informationskraven följs så rekommenderar 
dataskyddsombudet även att verksamheterna tar fram och inför rutiner 
som kan användas för att informera registrerade när personuppgifter 
samlas in, samt hur rätten till information ska hanteras vid 
inkommande begäranden från registrerade.  
 

10.  Har Riktlinjen för behandling av personuppgifter antagits? 

År 2020 ingick Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs 
kommun, Nora kommun och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
(förbundet) ett avtal om samverkan i personuppgiftsfrågor, dataskydd 
och dataskyddsombud.  
 
Enligt avtalet ska den internt framtagna Riktlinjen för behandling av 
personuppgifter (Riktlinjen) antas. Riktlinjen är ett dokument som 
konkretiserar målen i den redan antagna personuppgiftsstrategin. 
Riktlinjen innehåller även information om regler för hur 
personuppgifter får hanteras inom kommunen. Riktlinjen förtydligar 
även ansvarsfördelningen mellan de olika rollerna som verkar inom 
dataskyddsområdet.  
 
Kanslichefen har informerat dataskyddsombudet om att Riktlinjen inte 
har antagits i Lindesbergs kommun. Kanslichefen att ta upp Riktlinjen i 
ledningsgruppen som får fatta beslut om antagande.  
 
Rekommendation:  
Då antagandet av Riktlinjen utgör ett av avtalsvillkoren i 
samverkansavtalet så rekommenderar dataskyddsombudet att 
Riktlinjen antas snarast.  
 
Dataskyddsombudet bedömer även att ett antagande skulle kunna leda 
till effektivitetsvinster då Riktlinjen är ett värdefullt verktyg som kan 
underlätta för verksamheterna i deras hantering av personuppgifter. 
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Avsaknaden av ett dokument med samlad information innebär att det 
läggs ett stort ansvar på den enskilde medarbetaren vad gäller kunskap 
om kraven som rör personuppgiftsbehandling.  
 
I sina kontakter med verksamheterna upplever dataskyddsombudet att 
verksamheterna ofta har svårt att identifiera var de kan hitta 
information om kraven i GDPR och hur de ska tillämpas. Detta leder ofta 
till att krav missas och att dataskyddsombudet involveras i ett sent 
skede i processerna.  
 
Då Riktlinjen utgör en grund som verksamheterna kan stå på bör dess 
implementering på sikt kunna leda till en större medvetenhet i dessa 
frågor. Vilket i sin tur skulle kunna bidra till att personuppgiftsfrågor 
lyfts i ett tidigare skede och motverka att personuppgifter behandlas på 
ett felaktigt sätt.  

 
Eftersom Riktlinjen även innehåller detaljerade beskrivningar om olika 
roller och ansvar skulle dess införande även kunna förhindra att frågor 
om personuppgiftsbehandling faller mellan stolarna på grund av 
oklarheter rörande ansvar.  
 

11.  Finns det personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga 

personuppgiftsbiträden? 

Om en personuppgiftsansvarig anlitar ett personuppgiftsbiträde som 
utför hela eller delar av personuppgiftsbehandlingen så ska 
hanteringen regleras genom ett personuppgiftsbiträdesavtal (eller en 
annan rättsakt). Avtalet ska vara bindande för den 
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträdet.  
 
Kanslichefen uppger att det inte finns personuppgiftsbiträdesavtal med 
samtliga personuppgiftsbiträden. Då det inte har gjorts någon närmare 
granskning är det dock oklart i vilken utsträckning sådana avtal saknas. 
 
Rekommendation:  
Dataskyddsombudet rekommenderar att de personuppgiftsansvariga 
gör en inventering av de personuppgiftsbiträden som används inom 
organisationerna och kontrollerar att personuppgiftsbiträdesavtal har 
upprättats med samtliga biträden. 
 
I de fall sådana avtal saknas bör de personuppgiftsansvariga se över 
förutsättningarna för att ingå ett avtal, alternativt avbryta samarbetet 
med personuppgiftsbiträdet.  
 
Dataskyddsombudet rekommenderar även att de 
personuppgiftsansvariga tar fram rutiner för hur verksamheterna ska 
gå tillväga när de anlitar personuppgiftsbiträden. Detta för att undvika 
att verksamheterna missar att ingå avtal när så krävs.   
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Dnr A-2022-11:3 

Postadress Besöksadress  Telefon  E-post  Organisationsnr 

Samhällsbyggnad Bergslagen 

711 80 Lindesberg 

Prästgatan 6 

Lindesberg 

0581-810 00 vxl 

 

info@sb-bergslagen.se 

 

212000-2015 

 

12.  Övriga reflektioner från kanslichefen 

Kanslichefen uppger att dataskyddsarbetet innebär en stor utmaning 
och att de som har utsetts till personuppgiftssamordnare har svårt att 
få tiden att räcka till. Kanslichefen anser också att det finns ett stort 
behov kompetenshöjning hos medarbetarna.  
 
Kanslichefen tror även att antalet inträffade personuppgiftsincidenter 
kan vara högre än det antal incidenter som har anmälts. Anledningar till 
att incidenter inte anmäls skulle kunna vara kompetensbrist, men även 
att en del medarbetare kanske inte vågar anmäla inträffade incidenter. 

 
13.  Sammanfattande kommentarer  

Dataskyddsombudets helhetsbedömning är att årsrapporten visar på 
att det finns brister i det grundläggande arbetet med frågor som rör 
personuppgiftsbehandling och dataskydd. För att åtgärda dessa brister 
rekommenderar dataskyddsombudet att de åtgärdsförslag som angetts 
ovan följs, samt att de personuppgiftsansvariga prioriterar 
kompetenshöjande insatser i alla led. Exempelvis genom att boka in 
utbildningar med dataskyddsombudet.  
 
I de kontakter som dataskyddsombudet har haft med 
personuppgiftssamordnare och andra medarbetare så lyfts ofta tids- 
och resursbrist som en av de största utmaningarna med frågor som rör 
personuppgiftsbehandling och dataskydd.  
 
Dataskyddsombudet rekommenderar därför att verksamheterna ser 
över om det finns möjlighet att tillsätta mer tid och resurser till dessa 
frågor.  
 
Under år 2022 kommer dataskyddsombudet främst att fokusera på att 
ta fram verksamhetsspecifikt utbildningsmaterial, samt framtagande av 
övergripande vägledningsmaterial som kan användas som stödmaterial 
vid bland annat upprättandet av rutiner. Detta för att kunna möta de 
behov som finns inom verksamheterna  

 
 

 

 

I tjänsten 
 
Nathalie Holvik 
Dataskyddsombud 
Lindesbergs kommun 
 
Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift 
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 Socialförvaltningen 
Madde Gustafsson 
 0581-816 26 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

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

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Gemensam målbild nära vård Örebro län 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen besluta 
 Lindesbergs kommun antar föreslagen länsgemensam målbild för 

omställningen till nära vård. 
 Kommunstyrelsen får återkommande information om utvecklingen av 

nära vård och dess konsekvenser för kommunen. 

Ärendebeskrivning 

Omställningen till nära vård är en nationell reform av hälso- och 
sjukvårdssystemet som omfattar och påverkar flera aktörer och 
samverkansparter inom Regionen och länets kommuner. En gemensam 
målbild är en förutsättning för att kunna ta ut en riktning i ett gemensamt 
omställningsarbete mellan samverkansparter. Målbildsarbetet har 
genomförts på uppdrag av samverkansgruppen för kommunchefer och 
regiondirektör.  

Förslaget till målbild har tagits fram i ett gemensamt arbete mellan de 
politiska och tjänstemannaledningarna för Regionen och kommunerna i 
Örebro län.  

Efter målbildsarbetet har förslaget beretts i den politiska 
samverkansstrukturen. Regionala samverkansrådet ställer sig bakom 
förslaget. Av den anledningen uppmanas kommunerna att fatta beslut senast 
31 mars 2022 
 

Henrik Arenvang Madde Gustafsson 
Kommundirektör Förvaltningschef 

För åtgärd: 

Registrator, kommunstyrelseförvaltningen 

För kännedom: 

Region Örebro lön 

Bilagor: 

Rapport och beslutsunderlag gemensam målbild nära vård 
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1. Förslag till beslut 

Regionala samverkansrådet ställer sig bakom förslaget till gemensam målbild för nära 

vård. Därmed rekommenderas de 13 parterna i Örebro län att fatta beslut om 

målbilden.  

 

X kommun / Region Örebro län antar föreslagen länsgemensam målbild för 

omställningen till nära vård. 

 

2. Sammanfattning 

Denna rapport är beslutsunderlag för Örebro läns gemensamma målbild för Nära 

vård. I rapporten ges en bakgrund till vad omställningen till nära vård innebär och de 

nationella utredningar som ligger till grund för arbetet. Rapporten beskriver också hur 

processen för att ta fram målbilden har gått till och det förslag till målbild som beretts 

i den politiska samverkansstrukturen. Regionala samverkansrådet ställer sig bakom 

förslaget. 

 

En länsgemensam målbild för nära vård är ett av kraven för att fortsätta få tillgång till 

statliga nära vård medel framåt. Syftet med det nationella kravet är att stimulera 

länens samverkansarbete i omställningen till en nära vård. En gemensam målbild är 

också en förutsättning för att kunna ta ut en riktning i ett gemensamt 

omställningsarbete mellan samverkansparter.  

 

Målbilden är uppställd utifrån tre olika perspektiv – invånaren – samverkan och 

medarbetarna, dels för att visa men också omfamna den komplexitet som 

omställningen till en nära vård innebär.  

 

Under processen har ett antal utmaningar identifierats och då särskilt de ekonomiska 

effekterna, därför finns ett särskilt avsnitt som belyser detta område. Målbilden 

beskriver en inriktning och innebär i sig inte i sig någon förändring i ansvarsområden 

eller utökade kostnader. För att beskriva de ekonomiska konsekvenserna av målbilden 

så behöver vi förflytta oss till de aktiviteter som görs inom ramen för omställningen 

till nära vård – för att nå målbilden.  

 

Omställningen till en nära vård kommer inte att ske genom ett enskilt beslut utan 

behöver ske stegvis. När sådana beslut fattas behöver de ekonomiska konsekvenserna 

alltid beskrivas och förankras hos huvudmännen.  
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2.1 Nationella utredningar  
Vården och omsorgen, i både Region och kommun, behöver utvecklas för att möta 

framtidens krav - inte minst de demografiska utmaningarna. Under de kommande tio 

åren kommer den arbetsföra delen av befolkningen utgöra en allt mindre del samtidigt 

som den äldre befolkningen ökar. Detta sätter stor press på välfärdssamhället, vilket 

skapar ett behov av att hitta nya lösningar utifrån dagens och morgondagens 

förutsättningar. För att kunna möta framtidens utmaningar är en förutsättning att 

vården och omsorgen enskilt och tillsammans med andra aktörer jobbar mer 

hälsofrämjande och proaktivt. Förhoppningar finns också att ny teknik på det 

medicinska området och digitala lösningar ska kunna medföra nya arbetssätt och 

kanske på sikt utjämna de ojämlikheter i hälsa och tillgång till välfärdstjänster vi idag 

ser mellan olika samhällsgrupper.  

 

I ett internationellt perspektiv är svensk hälso- och sjukvård högpresesterande och har 

goda behandlingsresultat. Däremot har det i flera utredningar och jämförelser visats 

på brister i kontinuitet, tillgänglighet, delaktighet och samordning runt patienten.  

 

2016 presenterades den statliga utredningen ”Effektiv vård” som pekar på att hälso- 

och sjukvårdssystemet behöver förändras för att möta framtidens utmaningar.   

 

I mars 2017 utfärdade Regeringen ytterligare ett utredningsdirektiv för att stödja 

regioner, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, 

jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård där primärvården är navet. 

Utredningen fick namnet ”Samordnad utveckling för en god och nära vård” Under 

utredningstiden gavs ett antal tilläggsdirektiv, bland annat att utreda och lämna 

förslag på hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och 

sjukvården och omsorgen kunde underlättas. 

 

Utredningen har formulerat en nationell målbild för en God och nära vård1 

”Målet är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Målet 

är också att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar. Primärvården är navet i 

vården och samspelar både med och annan hälso- och sjukvård på och utanför 

sjukhusen, med övrig kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.”  

 

Utredningen avslutades i januari 2021 och har lämnat fem delbetänkanden 

• En gemensam färdplan och målbild    (SOU 2017:53)  

• En primärvårdsreform      (SOU 2018:39) 

• En vård i samverkan     (SOU 2019:29) 

• En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)  

• Rätt stöd till psykisk hälsa    (SOU 2021:6) 

                                                
1 SOU 2020:19 God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem 
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2019 påbörjade ytterligare en utredning för att se över förutsättningarna för en 

sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Slutbetänkandet Börja med 

barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård  

(SOU 2021:78) presenterades i oktober 2021 

 

För att stödja att omställningen har regionerna de senaste tre åren tilldelas medel via 

en statlig överenskommelse för god och nära vård. De senaste två åren har även 

kommunerna tilldelas medel. Kommunernas medel tilldelas via den regionala 

samverkansstrukturen (RSS). 

2.2 Nära vård som begrepp 
Begreppet nära vård lanserades i den nationella utredningen. Det finns ingen nationell 

definition av begreppet nära vård trots att det nu är frekvent använt i sammanhang 

som rör den omställning av svensk hälso och sjukvård som just nu genomförs. I 

utredningen beskrivs att nära vård inte är en ny organisationsnivå, och inte heller 

någon ny benämning på dagens primärvård. Nära vård är i stället ett sätt att tänka, ett 

förhållningssätt, kring hur man organiserar all hälso- och sjukvård med utgångspunkt 

i den enskildes individuella behov, förutsättningar och preferenser så att hela hens 

livssituation kan beaktas.  

 

Nära vård har sin utgångspunkt i hälso- och sjukvården och den primärvård som 

bedrivs av regioner och kommuner är nav. I utredningen framhävs dock vikten av 

samverkan och även andra aktörer blir synliga, socialtjänsten, skola, folkhälsa, civila 

samhället, etc. 

2.3 Flera steg för en omställning till en nära vård 
Omställningen till en nära vård är inte ett projekt med en tydlig början och ett slut, det 

är ett förändringsarbete som kräver långsiktighet och uthållighet. Omställningen är ett 

omfattande och komplext arbete som involverar hela hälso- och sjukvården och 

omgivande aktörer och system som kommer att påverkas av många yttre faktorer. 

Förändringsarbetet måste därför både omprövas och anpassas under resans gång. 

 

Det första steget mot omställning till nära vård var arbetet med samverkan vid 

utskrivning från slutenvård kopplat till den nya lagstiftning som kom 2018. Många 

andra initiativ, uppdrag och aktiviteter i samverkan pågår i länet som stämmer väl 

med målsättningen.  

 

Den förstärkta samverkan som ”tvingats fram” av pandemins utmaningar har skapat 

nya relationer och samverkansformer. Det är tydligt att ett yttre hot har bidragit till 

viljan att hitta kreativa lösningar och nya arbetssätt och det är därför viktigt att även i 
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ett lugnare skede nu ta vara på dessa erfarenheter och hitta nya former för samverkan 

utifrån behoven. 

3. Syftet med målbilden 

En länsgemensam målbild för nära vård är ett av kraven för att fortsätta få tillgång till 

statliga nära vård medel framåt. Syftet med det nationella kravet är att stimulera 

länens samverkansarbete i omställningen till en nära vård. En gemensam målbild är 

också en förutsättning för att kunna ta ut en riktning i ett gemensamt 

omställningsarbete mellan samverkansparter.  

 

Utöver det nationella kravet pågår det ett länsgemensamt arbete med att ta fram en ny 

överenskommelse för hälso- och sjukvård i hemmet. Eftersom överenskommelsen ska 

utgå från intentionerna i nära vård förutsätter det att det finns en gemensam målbild.  

4. Uppdraget  

Med anledning av det nationella kravet och de länsgemensamma arbeten som ska 

utgår från nära vård har områdeschef för Välfärd och folkhälsa, Regional Utveckling  

uppmärksammat samverkansgruppen kommunchefer och regiondirektör (KC/RD) på 

behovet av en länsgemensam målbild.  

 

Som en följd av detta fattade KC/RD i januari 2021 beslut om att Regional 

utveckling, Välfärd och folkhälsa, fick i uppdrag att genomföra ett gemensamt 

målbildsarbete för nära vård i de politiska och tjänstemannaledningarna för Regionen 

och kommunerna i Örebro län. 

5. Tillvägagångssätt 

5.1 Målbildsarbetet 
Klara Palmberg Broryd, forskare och nationellt sakkunnig inom området komplexitet, 

har anlitats som externt stöd för att planera och genomföra målbildsarbetet 

tillsammans med en arbetsgrupp med tjänstemän från Regional utveckling, välfärd 

och folkhälsa och Regionens hälso- och sjukvård. Tillvägagångsättet har varit tre 

digitala seminarier med både föreläsningar och grupparbete under april-september 

2021.  

 

Pandemin har medfört att vi fått söka nya vägar för att arbeta med inkludering av 

invånare och medarbetare. För att få in berättelser i målbildsarbetet har ett verktyg 
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med digitala paneler, Panelista, använts. Under arbetets gång har tre stycken paneler, 

invånare, medarbetare och chefer besvarat frågor om vad som är viktigt för att vården 

ska fungera. 

 

Arbetsgruppen har bearbetat material från seminarierna, digitala paneler, andra 

regioners målarbete och egna styrdokument i samverkan. Den nationella utredningen 

har varit vägledande i analysarbetet.   

 

Ett förslag på en gemensam målbild presenterades på det tredje och sista seminariet 

den 10 september. 

 

Nedan beskrivs kortfattat innehållet i seminarierna. Samtliga föreläsningar finns att ta 

del av på hemsidan för målbilden 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/uppdrag-avtal-och-

uppfoljning/kommunsamverkan/malbild-nara-vard/ 

 

Seminarie 1 –Nuläge och utmaningar 

 Politiker från Regionen och Nora kommun inledde målbildsarbetet 

 Göran Stiernstedt som har varit nationell utredare i förarbetet till nära vård, 

gav bakgrunden till varför omställningen behöver göras. 

 Klara Palmberg Broryd presenterade sin forskning kring komplexitet och 

systemledning.  

 Representanter från länet beskrev nationella och lokala utgångsläget inför en 

omställning till nära vård.  

 Deltagarna fick med sig en hemläxa till tillfälle 2. Varje part fick i uppdrag 

att presentera sina förutsättningar och utmaningar för en omställning till nära 

vård. 

 

Seminarie 2 – Insikt och samskapa 

 Johan Quist, tjänsteforskare vid Karlstad universitet pratade om att skapa 

värde för invånaren 

 Lisbeth Löpare Johansson, nationell samordnare för nära vård på SKR,. 

beskrev vad nära vård är och nuläge i det nationella arbetet 

 Klara Palmberg Broryd återkom och pratade om förändring i komplexa 

system  

 Kommunerna och Regionen presenterade sina förutsättningar och 

utmaningar. 

 Presentation av resultatet från de digitala panelerna 

 Gruppdiskussioner där deltagarna tog fram underlag till målbilden 
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Seminarie 3 – Målbilden formuleras 

 Inför seminariet fick deltagarna ta del av ett grundförslag till målbild och via 

en enkät välja ut de viktigaste formuleringarna. 

 Dag Norén, som arbetat många år med tjänste- och processutveckling i hälso 

och sjukvården, pratade om erfarenheter och resultat av samverkan runt nära 

vård inklusive möjligheten till positiva ekonomiska effekter för både regioner 

och kommuner. 

 Ida Broman, utvecklingsledare vid Regional utveckling beskrev hur barnen är 

en del av nära vård. 

 Anna Nergårdh, som lett den statliga utredningen samordnad utveckling för 

en god och nära vård beskrev utredningens innehåll och förslag samt vad 

Nära vård innebär.  

 I ett panelsamtal diskuterade politiker och tjänstemän från de båda 

huvudmännen hur vi kan bygga tillit och samverkan.  

 Ett slutligt förslag till målbild presenterades som deltagarna fick reflektera 

över i smågrupper. 

 Den fortsatta processen i målbildsarbetet och implementering av målbilden 

presenterades. 

5.2 Identifierade utmaningar  
Under arbetet med målbilden har några utmaningar lyfts särskilt av deltagarna 

 Vad är nära vård som begrepp? 

 Viktigt att nära vård berör alla åldrar, inte bara gruppen äldre som lätt blir 

fokus. 

 En upplevd brist på tillit där några har pekat på att Regionen har 

tolkningsföreträde. 

 Ekonomi – Ökad kostnad totalt och risk för kostnadsförskjutning till 

kommunerna 

 

Dessa utmaningar adresserades vid föreläsningar och paneldiskussion vid sista 

seminariet och har beaktats när förslag till målbild tagits fram. De ekonomiska 

utmaningarna beskrivs särskilt under avsnitt 7. 

5.3 Beredning 
Under september har målbilden beretts i länets politiska forum för samverkan för att i 

oktober kunna lämna över målbilden för separata beslut i nämnder hos kommunerna 

och regionen i Örebro län. Regionala samverkansrådet har fattat beslut att ställa sig 

bakom målbilden. 
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Vid återrapportering till KC/RD fick arbetsgruppen ett utökat uppdrag att beskriva 

ekonomiska konsekvenser av målbilden. Det medför att tidsplanen förskjuts två 

månader.  

5.4 Uppföljning av målbilden 
Målbilden kommer att följas upp på årliga möten med politiska och 

tjänstemannaledningarna i länet. Nästa träff är planerad i maj 2022. 

 

En uppföljning av omställningen till nära vård är nödvändig för att veta att rätt saker 

görs vid rätt tid och ger effekt. SKR har konstaterat att dagens utvecklingsmått, 

indikatorer men även studier är anpassade efter gårdagens vård och omsorg. Staten 

och SKR försöker nu hitta rätt metoder och mått för att följa omställningen. Arbetet 

handlar om att se vilka befintliga mått som bäst kan användas för att följa upp 

omställningen, Såväl Socialstyrelsen som SKR har tagit fram sådana underlag. 

Samtidigt pågår flera initiativ nationellt för att hitta nya sätt att mäta omställningen. 

Örebro län kommer att följa det nationella arbetet och ta stöd i detta när 

omställningen ska följas upp. Ett förslag på en uppföljningsmodell för Örebro län 

kommer att presenteras under våren 2022.  

5.5 Stöd vid implementering 
Som ett stöd för att implementera målbilden och stödja parterna i omställningen till en 

nära vård erbjuds en utbildning ”Leda omställning”. Det är en länsgemensam 

utbildning som är en fristående fortsättning på SKR:s förändringsledarutbildning Nära 

vård med särskilt fokus på förändringsarbete.  

 

Det pågår ett arbete med ett länsgemensamt stöd för både implementering av 

målbilden och omställningen till en nära vård. Det tillgängliggörs först när 

beslutsprocessen av målbilden påbörjas.  
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6. Resultat – målbilden 

Nära vård är att betrakta som en komplex omställning då den omfattar våra strukturer, 

hur vi organiserar oss men också vårt arbetssätt, det vill säga våra kulturer och 

förhållningssätt. I Örebro län är vi 13 parter, det medför ytterligare en dimension av 

komplexitet.   

 

Målbilden är uppställd i tre 

olika perspektiv - dels för att 

uppvisa men också 

omfamna den komplexitet 

som omställningen innebär.  

 

 

 

 

Målbilden börjar med invånarperspektivet eftersom invånaren är huvudpersonen i 

våra verksamheter. Därefter är målbilden upptagen av vilken kontext den befinner sig 

i, det vill säga samverkan och beskriver hur vi samarbetar i en nära vård. Det tredje 

perspektivet utgår från medarbetarna. I de allra flesta fall är medarbetaren motorn i 

den nära vården och i det personcentrerade mötet med invånaren och har därför ett 

särskilt värde.  

 

Utöver själva målbildsformuleringarna finns fem nyckelord: 

 Tillit  

 Samverkan 

 Ansvar 

 Personcentrering 

 Hälsofrämjande 

 

Tillit och ansvar är de två återkommande utmaningar och förutsättningar som har 

identifierats under målbildsarbetet. Samverkan signalerar den kontext som målbilden 

avser. Personcentrering och hälsofrämjande är grundkomponenter i omställningen till 

en nära vård.  
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6.1 Invånarens upplevelse 

 

 

 

6.2 Så samarbetar vi 
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6.3 Medarbetarnas upplevelse 
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7. Ekonomiska effekter  

Under arbetet med målbilden har kommunföreträdare lyft risken för att det utökade 

uppdraget, som en mer nära vård innebär för kommunerna, inte kommer att 

kompenseras. Risken för ökade kostnader totalt för omställningen oavsett huvudman 

har också lyfts.  

 

Omställningen till en nära vård är en nationell reform där syftet är att förbättra vården 

för invånaren. Men de utredningar som gjorts pekar också på att omställningen är 

nödvändig för att vården och omsorgen även ekonomiskt ska klara framtidens 

utmaningar med en växande äldre befolkning och färre personer i arbetsför ålder,  

vilket innebär att vårdbehoven sannolikt ökar. Sjukvårdens kapacitet, i synnerhet 

personaltillgången, matchar med dagens arbetssätt inte de kommande behoven. Det är 

inte bara en kommande utmaning, utan även en beskrivning av läget i vården de 

senaste åren.  

 

Det finns även utmaningar med komplexa behov bland barn och unga som kräver 

insatser från flera huvudmän. Detta kan få kostsamma effekter under en livstid om vi 

inte lyckas möta upp tidigt och ha fokus på det tidigt främjande arbetet. 

 

Med utgångspunkt från SCB:s befolkningsprognos från april i år och ett oförändrat 

vårdutnyttjande skulle antalet vårdtillfällen öka till 1,5 miljoner år 2030. Med dagens 

antal vårdplatser skulle vårdtillfällena behöva begränsas till cirka 1,3 miljoner, vilket 

är 180 000 färre. Detta visar tydligt vikten av att ställa om vården. Som en del i denna 

förändring kommer också nya tjänster att behövas som stödjer utvecklingen.2 

 

Konsekvensen av omställningen till en nära vård är att mer insatser kommer att 

utföras i hemmet. Det är dock inte ett mål i sig att ha ett lågt antal vårdplatser. Målet 

är ett personcentrerat arbetssätt där olika individer kan ges samordnad insatser i den 

form som är mest lämplig med hänsyn tagen till personens behov, möjlighet till 

egenvård och ett mer självständigt liv med hjälp av modern teknik och andra 

omständigheter.  

 

En viktig förutsättning för framtidens välfärd är att vi arbetar mer proaktivt och 

hälsofrämjande. Om detta arbetssätt förstärks kan det initialt innebära en viss 

kostnadsökning i form av nya arbetssätt och processer (investeringspuckel). 

Långsiktigt finns evidens på att den här formen av arbetssätt medför att fler personer 

                                                
2 SKR:s ekonomirapport oktober 2021 

https://rapporter.skr.se/ekonomirapporten-oktober-2021.html#chapter-wrapper-

lpid4_106be44617c0c1bdc63e9bec 
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kan klara sig mer självständigt och därmed minskar inte bara behovet av sjukhusvård 

utan behovet av vård- och omsorgsinsatser generellt. Det kan exempelvis handla om 

ett förstärkt främjande arbete för äldre personer som med fördel kan ske i samverkan 

med bland annat civilsamhället, eller tidigt förebyggande arbete i samverkan för barn 

som visar tecken på psykisk ohälsa.  

 

Målbilden beskriver en inriktning och innebär i sig själv inte någon förändring i 

ansvarsområden eller utökade kostnader. För att beskriva de ekonomiska 

konsekvenserna av målbilden så behöver vi förflytta oss till de aktiviteter som görs 

inom ramen för omställningen till nära vård – för att nå målbilden. Omställningen till 

en Nära vård kommer inte att ske genom ett enskilt beslut utan behöver ske stegvis. 

När sådana beslut fattas behöver de ekonomiska konsekvenserna alltid beskrivas och 

förankras hos huvudmännen.  

 

Sedan tidigare finns det en plan, som en del i arbetet med ny överenskommelse för 

hälso- och sjukvård, att under våren 2022 ha en särskild arbetsgrupp för att belysa 

ekonomiska konsekvenser av en ny överenskommelse, förutsatt att personella resurser 

tillgängliggörs från regionen och länets kommuner.  

 

Uppdraget till arbetsgruppen kommer att utökas till att även belysa ekonomiska 

konsekvenser av länsgemensamma aktiviteter som beslutas inom ramen för 

omställningen till nära vård. Som ett första steg i en analys av de ekonomiska 

konsekvenserna behöver ett nuläge beskrivas. Först då kan vi följa effekterna av 

aktiviteterna i omställningen. 
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    KS 2021/259 

  
Peter Björklund 
peter.bjorklund@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  

Återkoppling Demokratidag för ungdomar 2021 inklusive fortsatt 

arbete 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 Tacka för redovisningen och lägger informationen till handlingarna  
 Överlämnar redovisningen till respektive nämnd, förvaltning och bolag 

för att ta med ungdomarnas synpunkter och förslag i framtida 
verksamhetsplanering och verkställighet. 

 Nästa Demokratidag för ungdomar genomförs 26 respektive 27 
oktober 2022. 

 Kommundirektör får uppdrag att utse en ny samordnare för 
Demokratidagen. 

 Kommunfullmäktiges presidium är tillsammans med den nya utsedda 
samordnaren även fortsättningsvis styrgrupp för arbetet med 
demokratidagen. 

 Fortsatta arbetet med demokratidagen för ungdomar skall ske i 
samråd med gruppledarna för respektive parti i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

För femte året genomfördes Demokratidag för ungdomar mellan 13–25 år och 
förtroendevalda allt i enlighet med riktlinjer för Demokratidag för ungdomar, 
KS 2018/94-6. Dagen genomfördes under två förmiddagar dels den 26 och 
dels den 27 oktober. Temat i år var Framtidens Lindesberg - Hur planerar 
kommunen för våra samhällen och landsbygd? Var och hur i kommunen vill 
du bo i framtiden? Vad drömmer du om? Påverka framtida bostäder och 
bostadsområden. 
 
För första gången så genomfördes det i digital form via Microsoft Teams. 
Den 26 oktober var för de yngre ungdomarna 13–15 år. Den 27 oktober var 
för de äldre ungdomarna 16–25 år. Dag 1 deltog ungdomar från Fröviskolan 
och Storåskolan, på grund av olika skäl kunde inte ungdomarna från 
Lindbackaskolan medverka, de fick lämna återbud dagen innan. Dag 2 var det 
ungdomar från Lindeskolan som deltog. Som en förberedelse inför dagen så 
fick alla ungdomarna göra i ordning frågor i förväg som de ville ställa till 
politikerna.   
 
Programmet var likadant dag 1 och dag 2: 

 Dagens syfte 
 Ordförande för KS/SN/BUN/TN och SBN - Ungdomsfokus för sin 

nämnd eller hela kommunen 
 SBB:s uppdrag och arbete respektive LIBO:s arbete och organisation 
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 Frågor till ungdomarna på Mentimeter 
 Heta stolen – varje parti svarar på frågor från ungdomarna 
 Sammanfattning och tankar från ordförande KS, SBN, respektive LIBO 

 
De två huvudpunkterna var Heta stolen (där ungdomarna gavs möjlighet att 
ställa sina frågor till politikerna) samt Mentimeterfrågor (bilaga 5 och 6) där 
ungdomarna gav sina synpunkter, svar och perspektiv.  
 

 Vad är bra respektive mindre bra med Lindesberg som 
bostadskommun? 

 Vad är bra respektive mindre bra med platsen där du bor? 
 Hur och var skulle du vilja bo? 
 Vad är viktigt att det finns närhet till i ditt boende? 
 Delningsekonomi är en trend i världen i samband med klimat och 

miljöarbetet. Vad skulle du kunna tänka dig att dela med andra? 
 Vad tror du är viktigast för framtidens bostäder i Lindesbergs 

kommun? 
 Vad skulle du göra för att kommunen skulle bli mer attraktiv att bo i? 

 
För Samhällsbyggnads räkning har svaren möjliggjort ett bra underlag till 
arbetet med den fördjupande översiktsplanen, de kommer även att lyfta det 
till den politiska referensgruppen. För LIBO har svaren och synpunkterna 
stärkt och tydliggjort arbetet med projekt ”Framtidens stadsdel”. 
 
Totalt deltog 52 ungdomar. 27 från Fröviskolan, 10 från Storåskolan och 15 
från Lindeskolan. Precis som tidigare år så var det tyvärr inget deltagande 
från ungdomar i åldern 19–25 år. Tanken var att ungdomar, över 19 år, från 
daglig verksamhet skulle delta men på grund av pandemin så gick det inte 
genomföra.  Antal politiker som deltog var 19 stycken (se bilaga 1). 
 
Ungdomarna fick möjlighet att utvärdera dagen efteråt, för mer specifika 
detaljer se bilaga 2, 3 och 4). I genomsnitt så gav ungdomarna från 
Fröviskolan betyg 6,7; Storåskolan 5,6 och Lindeskolan 6 allt på en tiogradig 
skala där 1 är väldigt dåligt och 10 är väldigt bra. 
 
Samordnare för dessa dagar, 2021, har varit utvecklingsstrateg på 
socialförvaltningen. Ett uppdrag som togs med från tidigare tjänst som 
folkhälsochef. Tjänsten som utvecklingsstrateg innefattar inte detta uppdrag 
och utrymme finns inte för att driva det jobbet men det blev en bra praktisk 
lösning för 2021. Var uppdraget ska läggas framöver behöver bestämmas. 
Enligt riktlinjerna är det folkhälsoteamet som har uppdraget, ett dokument 
som gäller till och med 2023. Fördelar finns med att de fortsätter med att ha 
uppdraget men det finns även klara fördelar om det ligger på en funktion i 
linjeverksamheten inom någon av kommunens förvaltningar. 

Konsekvenser 

Hur och vad vill politiken använda framtida Demokratidagar till? Hur ser 
politiken på ungas delaktighet?  Vad vill politiken uppnå med ungas 
delaktighet? Detta arbete behöver samordnas med kommunens övriga 
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demokratiarbetet, dialogformer och arbetssätt för alla invånarnas delaktighet 
och inflytande. 

Henrik Arenvang Peter Björklund 
Kommundiraktör Handläggare 

För åtgärd: 

Socialnämnden 
Barn- och utnildningsnämnden 
Tillväxtnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Kommundirektör 
Samtliga förvaltningschefer 
Ordförande LIBO 
VD LIBO 

För kännedom: 

Folkhälsochef 
Kanslichef 
Kommunfullmäktige 

Bilagor: 

Anmälda Politiker 26 och 27 okt 
Utvärdering Demokratidagen – Fröviskolan 
Utvärdering Demokratidagen – Lindeskolan 
Utvärdering Demokratidagen – Storåskolan 
Mentimeterfrågor Demokratidagen 26 okt grundskolan 
Mentimeterfrågor Demokratidagen 27 okt Lindeskolan 
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Utvärdering Demokratidagen - Storåskolan 211026 

 

Från de flesta ungdomar som deltog… 

1. Vad var bra? 
- Att vi fick fram de vi tyckte och det vi ville få fram. 
- Att vi fick chansen att säga vad vi tycker, hoppas de tar åt sig av de vi sa 
- Att vi fick uttrycka oss så att de får en idé av hur det är. 
- att vi fick föra fram det vi vill förbättra 

2. Vad var mindre bra? 
- att det var över teams och att många pratade i munnen på varandra 
- att det var över teams, vårt internet var inte det bästa 
- att det var digitalt. 
- att vi inte fick prata så mycket, vi fick mest bara sitta och lyssna.  
- det var jobbigt att lyssna så mycket  

 
3. Motsvarade dagen deras förväntningar? 

- Nja, trodde att vi ungdomar skulle få föra talan lite mer än bara på slutet 
- Lite, men inte allt 
- tyckte att vi ungdomar borde fått prata lite mer och inte bara sitta och lyssna  
- det var jobbigt att lyssna så mycket 

4. Betygsättning 
7,5/10   5/10   5,5/10   4.5/10 
 

 

Direkt efter demokratidagen kollades läget av med eleverna, detta var det som framkom 

då: 

 

- Flera uttryckte att det var jobbigt att sitta och lyssna och att de trodde att de skulle få 
vara mer ”delaktiga” under hela förmiddagen och inte bara på slutet. De blev rastlösa 
och rörde sig i rummet. 

- De medgav att de var svårt att hålla koncentrationen och förstå eller komma ihåg 
kommunens arbete i detalj och ställde sig frågan till om det var nödvändigt med så 
”detaljerad” information.  

- De upplevde att politikerna lyssnade och var bra i bemötande av deras frågor!  
- Vi hade teknikstrul vilket blev jobbigt/genant då eleverna behövde läsa frågorna 

flera gånger.  
- Eleverna upplevde att Fröviskolan fick (eller tog mer plats) genom att ställa mängder 

med frågor och att Storåskolan inte fick samma möjlighet utan fick bara ställa de 7 
frågorna som var bestämt. Fördelningen av ordet?  

- Önskemål att politiker kommer ut till skolorna istället och genomföra demokratidag i 
mindre skala med fokus på ett område i taget. Att det skulle kännas bättre och att det 
blir fokus på det som är viktigt för ungdomarna här på plats i norra länsdelen (Ett 
klokt förslag tycker jag själv). 

- Att det var bra att Lindbacka inte deltog utan att det blev fokus på landsbygden helt 
och hållet.  
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Vad var bra anser du? 

 Att man lärde sig mycket och att man fick ställa många frågor men också att de förklarade bra.  

 Att vi fick fråga frågor. 

 Lärde mig mycket. 

 När vi fick ställa frågor 

 Att vi ungdomar fick någon talan. 

 Att många politiker svarade. 

 Mycket bra svar på frågor. 

 Fikat och när vi fick ställa frågor 

 Fikat var bra och Heta stolen 

 Roligt att få prata med politiker 

 Det var roligt. 

 Att vi fick svar på våra frågor. 

 Det var informativt och kul att vara med och kunna påverka. 

 Mentimeter 

 Att man fick ställa frågor 

 Det var intressant och kul, att få diskutera och interagera med politiker 

 Vi fick fika 

 Bra pauser, fikat 

 Bra paus, fikat 

 Fikat var bra, bra raster, bra många politiker 

Vad var mindre bra anser du? 

 Att det var lite oklart som att det kanske var svåra ord eller att det gick snabbt men annars var det 

ganska bra faktiskt. 

 Fick inte svar på alla frågor. det hade varit bättre om det inte var på dator 

 Det var långtråkigt 

 Politikerna pratade för länge 

 Att politikerna pratar runt på svaren 

 Att det var på teams. 

 Vissa svar var oklara. 

 Långtråkigt 

 Att lyssna nästan hela tiden. 

 Lite långtråkigt och mycket prat från politiker och LIBO 

 Det tog väldigt lång tid. 

 De hade svårt att svara på frågor om varför Lindesberg får alla pengar. 

 Det var för mycket information, det hade varit br5a med anteckningar så man kan återkoppla till min 

klass. 

 Förklarade inte alla svåra ord 

 Jag anser att det var mindre bra att dom inte hade jättetydliga svara på frågorna. 

 Väldigt mycket monolog under en längre period utan att vi fick delta som gjorde det långtråkigt efter 

ett tag. 

 Dåliga svar från politiker, ganska långt tid så man blev trött och uttråkad efter första timmen. 

 Politikerna kringgick frågorna så vi fick aldrig något rakt svar 

 Jag tycker inte riktigt de besvarade våra frågor 

 



§50/22 Återkoppling Demokratidag för ungdomar 2021 inklusive fortsatt arbete - KS 2021/259-3 Återkoppling Demokratidag för ungdomar 2021 inklusive fortsatt arbete : Utvärdering Fröviskolan Demokratidagen 211026

Motsvarade Demokratidagen dina förväntningar? 

 Ja, mer faktiskt. Trodde inte det skulle vara så kul men det var det och lärde mig mer än vad jag 

trodde. 

 Ja – 8 st 

 Nej – 2 st 

 Ja och Nej – 2 st 

 Helt okej. Väldigt mycket prat. 

 Gott fika 

 Jorå det var kul men lite långtråkigt 

 Inte riktigt 

 Bättre än förväntningarna 

 Inte på allt men det fanns några. 

 Trodde det skulle vara bättre 

Betygsätt dagen som helhet, 1–10. Där 1 är väldigt dåligt och 10 är väldigt bra.  

 3 – 1 st 

 4 – 1 st 

 5 – 2 st 

 6 – 4 st  (det var för mycket prat om Lindesberg) 

 7 – 4 st 

 7,5 – 1 st 

 8 – 6 st 

 9 – 1 st 

 



§50/22 Återkoppling Demokratidag för ungdomar 2021 inklusive fortsatt arbete - KS 2021/259-3 Återkoppling Demokratidag för ungdomar 2021 inklusive fortsatt arbete : Anmälda Politiker 26 och 27 okt 2021

Anmälda Politiker 26 och 27 okt 

 

Liberalerna:  

1. Carl-Henrik Ling carlhenrik.ling@telia.com 

 

Moderaterna: 

2. Conny Ärlerud (TN) conny.arlerud@lindesberg.se 

3. Pär-Ove Lindqvist (par-ove.lindqvist@lindesberg.se) ”Heta stolen” 

4. Monica Klockars (26) 

5. Lillemor Bodman 

 

Kristdemokraterna 

6. Margareta Andergard margareta.andergard@lindesberg.se  

 

Miljöpartiet 

7. Agneta Nilsdotter agneta.nilsdotter@lindesberg.se 

 

Centerpartiet 

8. Jonas Kleber (voce ordf Ks) jonas.kleber@lindesberg.se 

9. Magnus Storm (ordf BUN och TN) magnus.storm@lindesberg.se ”heta stolen” 

10. Mathz Eriksson (26) (ordf SN) mathz.eriksson@lindesberg.se 

 

Sverigedemokraterna 

11. Jari Mehtäläinen jari.mehtalainen@lindesberg.se 

12. Fredrik Rosenbecker (endast 26) (BUN) fredrik.rosenbecker@lindesberg.se 

 

Socialdemokraterna 

13. Tommy Kragh (Ordf SBB) tommy.kragh@lindesberg.se 

14. Bengt Storbacka (26) (ordf Ks) bengt.storbacka@lindesberg.se 

15. Elin Axelsson (27) (vice ordf SN) elin.axelsson1@lindesberg.se 

 

Presidiet KF 

16. Arnold Bengtsson 

17. Inga Ängsteg (26) 

18. Fredrik Lindmark 

 

LIBO 

19. Jonas Bergström 

 



§50/22 Återkoppling Demokratidag för ungdomar 2021 inklusive fortsatt arbete - KS 2021/259-3 Återkoppling Demokratidag för ungdomar 2021 inklusive fortsatt arbete : Utvärdering Lindeskolan 211027

Utvärdering Demokratidagen - Lindeskolan 211027 

 

1. Vad var bra, ansåg ungdomarna? 
De tycker att det är bra att får träffa politiker, informationen från LIBO och att de fick lära sig 
mer om processen.  

2. Vad var mindre bra, ansåg ungdomarna? 
- De hade önskat mer pauser, lite kortare pass. 
- Att politikerna skickar runt frågan och inte riktigt svarar på frågan. 
- De tyckte det var lite snävt begränsat att bara prata boende/bostäder och hade velat ställa 
allmänna politiska frågor.  
- De gillar inte när de ger sig på varandra eller för den delen ge skolan en uppsträckning i hur 
man borde göra. 
 

3. Motsvarade Demokratidagen deras förväntningar? 
De hade svårt att ha förväntningar men hoppades på mer dialog än vad det blev. Sedan är 
det svårt att ha dialog när det är digitalt. Uppfattade det som att fler hade deltagit om det 
varit på plats. Förslag att dela upp ungdomarna i grupper med politiker i varje grupp.  

4. Betygsätt dagen som helhet, 1-10. Där 1 är väldigt dåligt och 10 är väldigt bra. 
6 

 

Övrig kommentar: 

Förslag att ha ett tema för dagen men samtidigt kanske ge politikerna en chans att 

debattera/diskutera vissa frågor inför ungdomarna och att de i anslutning till debatten får ställa 

frågor. Att kunna göra menti undersökningen innan i flera klasser och sedan diskutera vad 

ungdomarna har svarat i undersökningen på demokratidagen.   

 

 

 



§51/22 Val av ombud till stämma med Tursam ekonomiska förening - KS 2022/62-1 Val av ombud till stämma med Tursam ekonomiska förening : Val av ombud till stämma med Tursam ekonomiska förening

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/62 

 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  

Val av ombud till stämma med Tursam ekonomisk förening 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen utser Kristine Andersson (S) som ombud till stämma med 
Tursam ekonomisk förening 2022 

Ärendebeskrivning 

Tursam i Bergslagen ekonomisk förening är en intresseförening för 
kommunerna i norra Örebro län för samverkan kring turismfrågor. 
 
Socialdemokraterna nominerade Kristine Andersson (S) till ombud för 
TURSAM i Bergslagen ekonomisk förening. 
 

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Systemförvaltare Troman 

För kännedom: 

Tursam i Bergslagen ekonomisk förenings 



§52/22 Avsägelse från Anna Lindberg som förordnande som borgerlig begravningsförrättare - KS 2019/10-6 Avsägelse från Anna Lindberg som förordnande som borgerlig begravningsförrättare : Avsägelse från Anna Lindberg som förordnande som borgerlig begravningsförrättare

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

2022-03-14  KS 2019/10 

 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  

Avsägelse från Anna Lindberg (S) som förordnande som borgerlig 

begravningsförrättare 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 Anna Lindbergs avsägelse som borgerlig begravningsförrättare 

godkänns från och med april 2022 
 Förordnandet lämnas vakant tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Anna Lindberg (S) har inkommit med en avsägelse som borgerlig 
begravningsförrättare. 
 
Ärendet gick till kommunfullmäktige den 14 februari 2022 där fullmäktige 
beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen med motivering att 
kommunstyrelsen beslutat att utse Anna Lindberg (S), inte 
kommunfullmäktige. 

Konsekvenser 

Konsekvenserna av Anna Lindbergs avsägelse är att kommunen står utan 
borgelig begravningsförrättare. 

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Systemförvaltare Troman 

För kännedom: 

Anna Lindberg 

Bilagor: 

 Avsägelse av förordnandet som borgerlig begravningsförrättare från 
Anna Lindberg (S) 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 
februari 2022 KF § 24 - Avsägelse från Anna Lindberg som 
förordnande som borgerlig begravningsförrättare 



§52/22 Avsägelse från Anna Lindberg som förordnande som borgerlig begravningsförrättare - KS 2019/10-6 Avsägelse från Anna Lindberg som förordnande som borgerlig begravningsförrättare : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2022 KF § 24 - Avsägelse från Anna Lindberg som förordnande som borgerlig begravningsförrättare

 Protokollsutdrag 40 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2022-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§24/22   Dnr: KS 2019/10 

 

Avsägelse från Anna Lindberg som förordnande som 

borgerlig begravningsförrättare 

 
Beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen eftersom 
kommunstyrelsen beslutat att utse Anna Lindberg, inte 
kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 

Anna Lindberg har inkommit med en avsägelse som borgerlig 
begravningsförrättare. 
 
Förslag till beslut 

1. Anna Lindbergs avsägelse som borgerlig 
begravningsförrättare godkänns from april 2022 

2. Förordnandet lämnas vakant tillsvidare. 
 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreterare 
 

För kännedom: 

Anna Lindberg 
 

 

 



§53/22 Redovisning av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 3 år 2021 - KS 2022/65-2 Redovisning av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 3 år 2021 : Redovisning av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 3 år 2021

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

2022-03-11  KS 2022/65 

 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  
Kommunfullmäktige 

Redovisning av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 3 år 2021 

Förslag till beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 3 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 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
 

Bilagor: 

SN § 18 Ej verkställda beslut kvartal 3 år 2021 



§53/22 Redovisning av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 3 år 2021 - KS 2022/65-2 Redovisning av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 3 år 2021 : SN § 18 Ej verkställda beslut kvartal 3 år 2021

 Protokollsutdrag 6 (19) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §18/22   Dnr: SN 2021/111 
 
Ej verkställda beslut kvartal 3 år 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att redovisning av ej verkställda beslut 
kvartal 3 årtal 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 3 årtal 2021 
överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
För kännedom 
Utvecklingsstrateg 

 



§53/22 Redovisning av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 3 år 2021 - KS 2022/65-2 Redovisning av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 3 år 2021 : SN § 18 Ej verkställda beslut kvartal 3 år 2021



§54/22 Bidrag för föreningar som är organiserade över hela landet - KS 2021/321-2 Bidrag för föreningar som är organiserade över hela landet : Bidrag för föreningar som är organiserade över hela landet

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/321 

 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 (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Bidrag för föreningar som är organiserade över hela landet 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 Bidrag till lokala föreningar respektive bidrag till föreningar som är 

organiserade över hela landet separeras där tillväxtnämnden beslutar 
om bidrag till lokala föreningar och kommunstyrelsen beslutar om 
bidrag till föreningar som är organiserad över hela landet. 

Ärendebeskrivning 

Enligt tillväxtnämndens reglemente beviljar nämnden bidrag till föreningar 
och organisationer enligt av kommunfullmäktige fastställda grunder. Dessa 
regleras genom riktlinjen Regler och villkor för föreningsbidrag. 

Lindesbergs kommun får dessutom många ansökningar om bidrag från 
föreningar som inte har sitt säte i kommunen utan är organiserade över hela 
landet. Föreningarnas arbete är dock ofta samhällsinriktat och positivt för 
medborgarna i Lindesbergs kommun. Det är således viktigt att de får stöd för 
att verka i kommunen. Lika viktigt är att ekonomiskt stöd till de föreningarna 
inte påverkar det lokala föreningslivet negativt genom att de båda 
föreningstyperna jämförs och delar bidragspott. 

Förvaltningen föreslår därför att de bidrag som kan ses som mer strategiska 
och kan röra flera politikområden hanteras av kommunstyrelsen. 

Förvaltningen anser det angeläget att hanterandet blir tydligt genom att ett 
beslut om separerande av bidragen fattas. 
 

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Controller, Kommunstyrelseförvaltningen 
Förvaltningschef, Tillväxtförvaltningen 

För kännedom: 

Tillväxtnämnden 

Bilagor: 

TN § 86 Bidrag för föreningar som är organiserade över hela landet  



§54/22 Bidrag för föreningar som är organiserade över hela landet - KS 2021/321-2 Bidrag för föreningar som är organiserade över hela landet : TN § 86 Bidrag för föreningar som är organiserade över hela landet

 Protokollsutdrag 4 (11) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 2021-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §86/21   Dnr: TN 2021/73 

 

Bidrag för föreningar som är organiserade över hela 

landet 

 
Beslut 

Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 Bidrag till lokala föreningar respektive bidrag till 

föreningar som är organiserade över hela landet 
separeras där tillväxtnämnden beslutar om bidrag till 
lokala föreningar och kommunstyrelsen beslutar om 
bidrag till föreningar som är organiserad över hela 
landet.  

Ärendebeskrivning 

Enligt tillväxtnämndens reglemente beviljar nämnden bidrag till 
föreningar och organisationer enligt av kommunfullmäktige 
fastställda grunder. Dessa regleras genom riktlinjen Regler och 
villkor för föreningsbidrag.  
 
Lindesbergs kommun får dessutom många ansökningar om 
bidrag från föreningar som inte har sitt säte i kommunen utan är 
organiserade över hela landet. Föreningarnas arbete är dock 
ofta samhällsinriktat och positivt för medborgarna i Lindesbergs 
kommun. Det är således viktigt att de får stöd för att verka i 
kommunen. Lika viktigt är att ekonomiskt stöd till de 
föreningarna inte påverkar det lokala föreningslivet negativt 
genom att de båda föreningstyperna jämförs och delar 
bidragspott.  
 
Förvaltningen föreslår därför att de bidrag som kan ses som mer 
strategiska och kan röra flera politikområden hanteras av 
kommunstyrelsen.  
Förvaltningen anser det angeläget att hanterandet blir tydligt 
genom att ett beslut om separerande av bidragen fattas. 
Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
 Bidrag till lokala föreningar respektive bidrag till 

föreningar som är organiserade över hela landet 
separeras där tillväxtnämnden beslutar om bidrag till 

KS 2021/321-1



§54/22 Bidrag för föreningar som är organiserade över hela landet - KS 2021/321-2 Bidrag för föreningar som är organiserade över hela landet : TN § 86 Bidrag för föreningar som är organiserade över hela landet

 Protokollsutdrag 5 (11) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 2021-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

lokala föreningar och kommunstyrelsen beslutar om 
bidrag till föreningar som är organiserad över hela 
landet.  

 
 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Kultur- och fritidschef 
 



§55/22 Uppsägning av avtal Frunzenskijdistriktet i Sankt Petersburg - vänort i Ryssland - KS 2022/75-2 Uppsägning av avtal Frunzenskijdistriktet i Sankt Petersburg - vänort i Ryssland : Uppsägning av avtal Frunzenskijdistriktet i Sankt Petersburg - vänort i Ryssland

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/75 

 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  
Kommunfullmäktige 

Uppsägning av avtal Frunzenskijdistriktet i Sankt Petersburg - 

vänort i Ryssland 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 Bryta vänortavtal med Frunzenskijdistriktet i Sankt Petersburg daterat 

14 april 2003. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av Rysslands invasion av självständiga staten Ukraina föreslås 
Lindesbergs kommun lämna det vänortssamarbete som funnits med 
Frunzenskijdistriktet i Sankt Petersburg sedan 2003. 

Detta är inte en markering mot ryska folket utan mot en auktoritär 
statsledning ledd av Vladimir Putin. Vi tar starkt avstånd från Rysslands 
angrepp på ett demokratiskt och fredligt grannland varför ett fortsatt 
samarbete inte är möjligt. 
 

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Informatör, kanslienheten 
Registrator, kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Frunzenskijdistriktet i Sankt Petersburg. 

Bilagor: 

 Uppsägning av avtal med Frunzenskijdistriktet i Sankt Petersburg. 
 KF § 69 2003-04-14 vänortsavtal Sankt Petersburg 
 Vänortsavtal Sankt Petersburg 2003-04-15 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

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

 Ending/Uppsägning 

 2022-03-22   

Kommunstyrelsens ordförande 
Bengt Storbacka 
0581-810 29 

  

bengt.storbacka@lindesberg.se 

 
 Frunzenskij administration 

46 Pragskaya 
St Petersburg 
192241 RYSSLAND 

   
Ending the agreement with the Frunzenskij district in St. 

Petersburg 

To Whom it may concern, 

This is to declare that the Muncipality of Lindesberg is, with 
immediate effect, ending the Agreement, with the district of 
Frunzenskij in St. Petersburg, signed 15 of April 2003, KF § 69 14 of 
April 2003 because of the Russian invasion of Ukraine. This is a 
statement, not against the people of Russia, but against the 
authoriaritan government, led by Vladimir Putin. 

We strongly dissociate from the Russian attack on a democratic and 
peaceful neighbour. 

Bengt Storbacka (S) Henrik Arenvang 
Chairman of the municipal board Municipal director 
Muncipality of Lindesberg, Sweden 

See attached, the agreement we´re now ending. 

Uppsägning av avtal med Frunzenskijdistriktet i Sankt 

Petersburg 

Till den det berör, 

Lindesbergs kommun säger med omedelbar verkan  upp avtalet med 
Frunzenskijdistriktet i Sankt Petersburg, undertecknad 15 april 
2003, KF § 69 14 april 2003 med anledning av Rysslands invasion av 
Ukraina. Detta är inte en markering mot Rysslands folk utan mot en 
auktoritär statsledning ledd av Vladimir Putin. Vi tar starkt avstånd 
från Rysslands angrepp på ett demokratiskt och fredligt grannland. 

Bengt Storbacka(S) Henrik Arenvang 
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 

Se bifogade avtal som vi nu avslutar 
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Mötesdatum Behandling Typ
2022-03-29 Yttrande över ansökan om politisk information (V) i 

Flugparken A123.498_2022.docx
Delegationsärende

2022-03-29 Yttrande över ansökan om Byggnadsställning Trädgårdsgatan 
A136.877_2022.docx

Delegationsärende

2022-03-29 Yttrande över ansökan om tillstånd A053_545_2022 
Skyddsjakt.docx

Delegationsärende

2022-03-29 Remiss Medborgarförslag om belysning på Bergslagsvägen i 
Lindesberg ut till riksväg 50

Delegationsärende

2022-03-29 Samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde 
Lindesberg i brottsförebyggande- och trygghetsskapande 
arbete enligt punkt 4.1 i kommunstyrelsens 
delegationsordning

Delegationsärende

2022-03-29 Markanvisningsavtal för del av Mariedal 1:1 Essinge Rail AB 
enligt punkt 3.4 i kommunstyrelsens delegationsordning

Delegationsärende

2022-03-29 Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis 
sammanträde den 8 mars 2022 USS § 8 - Försäljning av Vibyn 
1:36 Vibyn 40 i Frövi

Delegationsärende

2022-03-29 Remiss - Medborgarförslag om hundrastgård och utemiljö i 
Brogårdsområdet i Fellingsbro

Delegationsärende

2022-03-29 Tillförordnad förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen under förvaltningschefens semester 
14-18 mars 2022

Delegationsärende

2022-03-29 Nyttjanderättsavtal och genomförandeavtal för del av 
Mariedal 1:1 enligt punkt 3.5 i kommunstyrelsens 
delegationsordning

Delegationsärende

2022-03-29 Remiss för yttrande av motion från Ulf Axelsson Gunilla 
Remnert och Hans Lindkvist (V) om resor till daglig 
verksamhet

Delegationsärende

2022-03-29 Yttrande över ansökan om lådbilsrally Trollrallyt 21 maj 2022 i 
Lindes A100.733-2022

Delegationsärende

2022-03-29 Yttrande över ansökan om uteservering 2022 St Mary Linde 
Bergslagsförsamling A093.158-2022.docx

Delegationsärende

2022-03-29 Tillförordnad förvaltningschef för socialförvaltningen under 
förvaltningschefens semester 4 mars till och med 11 mars 
2022

Delegationsärende

2022-03-29 Ansökan om fastighetsreglering Lindesby 1:11 1:44 1:36 enligt 
punkt 3.1 i kommunstyrelsens delegationsordning

Delegationsärende

2022-03-29 Överenskommelse om fastighetsreglering Lindesby 1:11 1:44 
1:36 enligt punkt 3.2 i kommunstyrelsens delegationsordning

Delegationsärende

2022-03-29 Medborgarförslag om att anlägga en skatepark på Fröjevi eller 
i anslutning till Fröjevi i Frövi

Delegationsärende

2022-03-29 KS 2022/12-9 - Yttrande över ansökan om tillstånd för 
traktorträff och marknad 1-2 juli 2022 Ullersäters 
bygdegårdsförening Dnr A095.874/2022

Delegationsärende

2022-03-29 Svar: KS 2022/54-1 - Samråd om brygganläggning i Bottenån 
för Tredingen 1:1 och Lindesås 1:1 Enligt punkt 3.3 i 
kommunstyrelsens delegationsordning

Delegationsärende



2022-03-29 Svar på föreläggande om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen enligt punkt 1.6 Brådskande ärenden i 
kommunstyrelsens delegationsordning

Delegationsärende

2022-03-29 Svar Lindesbergs kommun Dnr  I2021/02884 på remiss från 
Trafikverket om nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033 enligt punkt 1.6 i kommunstyrelsens 
delegationsordning

Delegationsärende

2022-03-29 Anställande av enhetschef vid ekonomienheten från och med 
1 april 2022

Delegationsärende

2022-03-29 Medborgarförslag om lekpark vid Rådmansgatan i Lindesberg Delegationsärende



Mötesdatum Behandling Typ
2022-03-29 Synpunkt med fråga om när vindbruksplanen planeras bli 

antagen - svar skickat av ks ordf att ambitionen är att 
vindbruksplan antas slutet av hösten 2022 - Slutfört

Meddelanden

2022-03-29 Synpunkt med frågor om påverkan av fastigheters värde vid 
etablering av vindkraft i Lindesbergs kommun - svar skickat av 
ks ordf att kommunen tar ställning när en vinbruksplan finns 
antagen fastigheters värde är en mäklares uppgift att besvara - 
Slutfört

Meddelanden

2022-03-29 Synpunkt om vindkraft i Norrmogen - Svar skickat av ks ordf 
att en vindbruksplan ska antas innan kommunen tar ställning - 
Slutfört

Meddelanden

2022-03-29 Synpunkt med frågor om fastigheternas värde vid etablering 
av vindkraftsverk i Lindesbergs kommun - Svar skickat 18 
februari 2022 av ks ordf att vi inväntar en Vindbruksplan 
innan vi kan ta ställning till förfrågningar om vindkraftverk - 
Slutfört

Meddelanden

2022-03-29 Synpunkt med frågor om vindkraftsetablering i Norrmogen 
Ramsberg - svar skickat 18 februari 2022 av ks ordf 
kommunen är positiv till vindkraft och tar sin del av ansvaret 
för fossilfri energi. Kommunen ska anta en vindbruksplan 
innan svar lämnas-Slutfört

Meddelanden

2022-03-29 Synpunkt om etablering av vindkraftverk -  Svar från 
samhällsbyggnadsförvaltningen om att en vindbruksplan ska 
tas fram, innan beslut tas, vindbruksplanen kommer 
allmänheten ha möjlighet att lämna synpunkter på - Slutfört

Meddelanden

2022-03-29 Synpunkt med förslag om trafiksituation på Västerplan skyltat 
övergångsställe Kristinavägen i Lindesberg - Svar från 
trafikingenjör samhällsbyggnadsförbundet 14 februari 2022 - 
Slutfört

Meddelanden

2022-03-29 Synpunkt med förslag om att göra om för detta 
Stadsskogsskolan till ett köpcentrum - svar skickat av ks ordf 
att det finns förslag om att bygga bostäder och äldreboenden, 
vilket inte är beslutat än - Slutfört

Meddelanden

2022-03-29 Synpunkt om belysning i fasaden av högstadieskola 
Lindbackaskolan - Svar från ekonomichef och Fastigheter i 
Linde AB som har byggt skolan - Slutfört

Meddelanden

2022-03-29 Protokoll från Bergslagens överförmyndarnämnd 17 februari 
2022

Meddelanden

2022-03-29 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 1 
mars 2022 KS § 34 - Verksamhetsberättelse 2021 för 
kommunstyrelseförvaltningen

Meddelanden

2022-03-29 Samhällsbyggnadsnämnden § 38 Beslut 
Verksamhetsberättelse 2021 för 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt ombudgetering 
investering av nytt GIS-system till 2022 Dnr A-2020-60

Meddelanden

2022-03-29 Protokoll Specifika samverkansrådet kultur 11 februari 2022 Meddelanden



2022-03-29 Föreskrifter över allmänna vägar och andra viktigare vägar i 
Örebro län 18FS 2022:5

Meddelanden

2022-03-29 Minnesanteckningar från Tolk- och översättarservice ägarråd 
10 mars 2022

Meddelanden

2022-03-29 Protokoll från Regionalt samverkansråd  4 februari 2022 Meddelanden

2022-03-29 Yttrande samhällsbyggnadsförbundet Dnr SBB2022-219-2 
geografisk utvidgning av naturresrevatet Dragtjärn Dnr 511-
9848-2021

Meddelanden

2022-03-29 Protokoll från Specifikt samverkansråd för skola utbildning 
och kompetensförsörjning 16 februari 2022

Meddelanden

2022-03-29 Protokoll från Högsta Domstolen målnr Ö 7323-21 Slutligt 
beslut ej särskilt uppsatt  - Avvisar överklagan av Detaljplan 
för Lindesby 1:13 med flera för Nytt bostadsområde i 
Torphyttan

Meddelanden

2022-03-29 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 
27 september 2021 KF § 92 - Strategi för arbetet med 
nationella minoriteter inom finskt förvaltningsområde

Meddelanden

2022-03-29 Synpunkt med önskemål om att öppna tågstation i Gusselby - 
Svar sickat av ks ordf att det är Trafikverket som äger ärendet - 
inte prioriterat av Trafikverket - finns tre tågstopp - Slutfört

Meddelanden

2022-03-29 Synpunkt med svar på förslag om cykel-  och vandringsled på 
den nya vattenledningen mellan Lindesberg och Nora - svar 
skickat av förbundschef - Slutfört

Meddelanden

2022-03-29 Synpunkt förslag hastighetsdämpande åtgärd Stenstavägen i 
Rockhammar - skickad till trafikingenjör 
samhällsbyggnadsförbundet - Pågår

Meddelanden

2022-03-29 Synpunkt med förbättringsidé om att utöka service i Frövi 
med anledning av företagsetablering med räkodling - svar från 
ks ordf etpp1 Frövi strandpromenad klar behov bostäder finns 
i  investeringsplaneringen förslag skickat Fastigheter i Linde 
AB - Pågår

Meddelanden

2022-03-29 Synpunkt höjning av pris på matlådor för pensionärer - skickat 
till ks ordf 30 dec 2021 - svar från ks ordf - förslag till 
kommunfullmäktige höja avgiften per matlåda 57 kr från och 
med 2022-0301 höjs årligen enlighet med 
konsumentprisindex - Slutfört

Meddelanden

2022-03-29 Synpunkt med beröm över att Lindesbergs kommun såg till att 
kollektivtrafik med Buss 308 trafikerar kommunen efter 15 
december 2021 - svar skickat av ks ordf som tackar för 
återkoppling från arbetspendlare - Slutfört

Meddelanden

2022-03-29 Synpunkt med frågor om hur yrkesutbildning inom industrin i 
Lindesberg marknadsförs - Svar av rektor vuxenutbildningen 
att utbildningarna på teknikcollege i Lindesberg och region 
Örebro samverkar i marknadsföring för yrkesutbildningarna - 
Slutfört

Meddelanden



2022-03-29 Synpunkt med förslag om bänkar längs strandpromenaden i 
Frövi - svar 21 okt från samhällsbyggnadsförvaltningen att 
utvecklingsprogram för strandpromenaden Frövi pågår denna 
synpunkt tas med i fortsatta arbetet - Slutfört

Meddelanden

2022-03-29 Synpunkt med svar på förslag om cykelbana utmed riksväg 50 
i Lindesberg mellan norra infarten fram till Yxe - Svar från 
infrastrukturansvarig att trafikverket äger frågan om gång- 
och cykelväg längs väg 50 - önskemål tas med i framtiden - 
Slutfört

Meddelanden

2022-03-29 Synpunkt med förslag om förbättring av varuhallstorget i 
Lindesberg - skickat till ks ordf - svar från ks ordf till 
samhällsbyggnadsförbundet - Varuhallstorget finns skisser 
framtagna till förbättringar samt ansa träd städa ta bort ogräs 
ingår i uppdrag

Meddelanden

2022-03-29 Synpunkt med förslag om skylt på Strandpromenaden i 
Lindesberg för offentlig toalett i Oskarsparken Dnr SBB2021-
784 - skickat till samhällsbyggnadsförbundet dnr SBB2021-784 
Jan-Eric Andersson Gata Park Idrott ser till att det åtgärdas - 
Slutfört

Meddelanden

2022-03-29 Ljusnarsberg KF § 1 Taxa för individuell mätning och 
debitering (IMD) för samhällsbyggnadsförvaltningen

Meddelanden

2022-03-29 Samhällsbyggnadsnämnden § 41 Beslut om investeringsmedel 
2022 Dnr A-2022-6

Meddelanden

2022-03-29 Samhällsbyggnadsnämnden § 12 Beslut att fastställa 
tillsynsplanen enligt plan- och bygglagen PBL samt Lag om 
energimätning i byggnader för 2022

Meddelanden

2022-03-29 Föreskrifter och allmänna råd 14 FS 2017:178 om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism 18FS 2022:4

Meddelanden

2022-03-29 Föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra 
Östersjöns vattendistrikt 08FS 2021:11 18FS 2022:3

Meddelanden

2022-03-29 Föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i 
Västerhavets vattendistrikt 14FS 2021:43 18FS 2022:2

Meddelanden

2022-03-29 Föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Norra 
Östersjöns vattendistrikt 19FS 2021:10 18FS 2022:1

Meddelanden

2022-03-29 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 
14 februari 2022 KF § 4 - Äskande om 7 miljoner kronor för 
skolskjutskostnader till barn- och utbildningsnämnden

Meddelanden
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