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Kallelse till Kommunstyrelsen
Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunstyrelsen, Tisdag den 20
april 2021, kl 09:00. Digitalt via Teams.
Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!

Bengt Storbacka

Ebba Jansson

Ordförande

Sekreterare

Ledamöter

Ersättare

Bengt Storbacka, ordförande (S)

Anders Ceder (S)

Linda Svahn (S)

Joacim Hermansson (S)

John Omoomian (S)

Nafih Mawlod (S)

Jonas Bernström (S)

Elin Axelsson (S)

Tommy Kragh (S)

Sofie Krantz (S)

Jonas Kleber, v ordförande (C)

Maria-Pia Karlsson (C)

Mathz Eriksson (C)

Magnus Storm (C)

Ulf Axelsson (V)

Fredrik Sundén Vessling (V)

Pär-Ove Lindqvist (M)

Jan Hansson (M)

Lillemor Bodman (M)

Göran Gustavsson (M)

Markus Lundin (KD)

Conny Ärlerud (M)

Nils Detlofsson (L)

Inger Griberg (MP)

Fredrik Rosenbecker (SD)

Vakant

Jari Mehtäläinen (SD)

Tommy Lönnström (SD)

Tom Persson (SD)

Björn Larsson (-)
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Föredragningslista
Nr.

Ärende

Dnr

Val av justerare
Förslag: Mathz Eriksson (C) med Markus Lundin (KD) som
ersättare.
Kanslienheten måndagen den 26 april 2021 kl. 13.00.
Beslutsärenden

1.

Godkännande deltagande på distans

2.

Kommundirektören informerar

3.

Årsredovisning stiftelser 2020

KS 2021/52

4.

Information om Fackverksbron (Loppholmsbron) i
Lindesberg

KS 2019/328

5.

Svar på medborgarförslag om utbyggnad av cykelvägar i
Lindesbergs tätorter

KS 2020/196

6.

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg från
Fellingsbro till motionsspåret på Käglan till Arboga och
Frövi

KS 2020/299

7.

Svar på medborgarförslag om en cykelväg mellan
Vedevåg och Frövi

KS 2020/172

8.

Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd
i socialförvaltningen

KS 2021/40

9.

Ekonomiskuppföljning februari 2021

KS 2021/38

10.

Rapport för finskt förvaltningsarbete 2020

KS 2020/11
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11.

Redovisning kommunalt partistöd 2019

KS 2020/19

12.

Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av
badplats vid Aspasjön i Gusselby

KS 2019/314

13.

Bidrag för uppsättning av skyltar om Grannsamverkan
samt bidrag för 2021

KS 2020/328

14.

Instruktion för ombud vid årsstämmor 2021 i de
kommunala bolagen (för år 2020)

KS 2021/67

15.

Äskande om medel för ferier 2021

KS 2021/82

16.

Äskande om medel för aktiviteter under lov för
grundskoleelever 2021

KS 2021/83

17.

Delegationsärenden

18.

Meddelanden

§46/21 Godkännande deltagande på distans - :

Denna behandling '§46/21 Godkännande deltagande på distans' har inget tjänsteutlåtande.

§47/21 Kommundirektören informerar - :

Denna behandling '§47/21 Kommundirektören informerar' har inget tjänsteutlåtande.

§48/21 Årsredovisning stiftelser 2020 - KS 2021/52-2 Årsredovisning stiftelser 2020 : Årsredovisning stiftelser 2020

Tjänsteskrivelse

1 (1)
KS 2021/52

Ekonomienheten
Sofie Sälle
0581-81206
sofie.salle@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Årsredovisning stiftelser räkenskapsår 2020 för Axel och Greta
Anderssons Stiftelse, Gustaf Svenssons Stiftelse, Lindeskolans
Stipendiestiftelse, Stiftelsen Samfond Grundskolan och
Stiftelsen Samfond 1.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
 godkänna stiftelsernas årsredovisningar 2020 och lägga dem till
handlingarna
Ärendebeskrivning
Överlämnar nedanstående stiftelsernas årsredovisningar för räkenskapsåret
2020 för beslut om godkännande.
Axel och Greta Anderssons Stiftelse
Gustaf Svenssons Stiftelse
Lindeskolans Stipendiestiftelse
Stiftelsen Samfond Grundskolan
Stiftelsen Samfond 1
Gunilla Sandgren
Stabchef

Sofie Sälle
Handläggare

Bilagor:
Årsredovisningar 2020 för stiftelserna Axel och Greta Anderssons Stiftelse,
Gustaf Svenssons Stiftelse 2020, Lindeskolans Stipendiestiftelse, Stiftelse
Samfond Grundskola, Stiftelse Samfond 1.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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KS 2019/328

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

Kommunstyrelsen

Information om Fackverksbron (Loppholmsbron) i Lindesberg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Bram Corthals från Samhällsbyggnad Bergslagen informerar om det
fortlöpande arbetet gällande Fackverksbron (Loppholmsbron) i Lindesberg.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Ebba Jansson
Handläggare

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

r på medborgarförslag om utbyggnad av cykelvägar i Lindesbergs tätorter - KS 2020/196-6 Svar på medborgarförslag om utbyggnad av cykelvägar i Lindesbergs tätorter : Svar på medborgarförslag om utbyggnad av cykelvägar i Lindesbergs tätorter

Tjänsteskrivelse

1 (2)
KS 2020/196

Infrastruktur- och näringslivsenheten
Charlotte Lindström
0581-812 03
charlotte.lindstrom@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om utbyggnad av cykelvägar i
Lindesbergs tätorter
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
 Medborgarförslaget besvaras med att kommunen anser att
förslagsställarens synpunkter är viktiga och relevanta. Just nu pågår ett
arbete med revidering av den kommunala cykelplanen, vilken är det
långsiktiga planverktyg som kommunen arbetar med. Frågeställarens
synpunkter beaktas vidare i detta arbete.
Ärendebeskrivning
Kommunen har mottagit ett medborgarförslag gällande behovet av en smart
planering av cykelvägar i Lindesbergs centrum. Förslagsställaren efterfrågar en
genomförandeplan där åtgärder kan vidtas snabbt och kostnadseffektivt.
Som förslagsställaren noterat finns en cykelplan för Lindesbergs tätort och
Frövi tätort. Dessa sammanställer identifierade brister som behöver åtgärdas.
Konsekvenser
Kommunens infrastrukturansvariga tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen har nyligen påbörjat ett arbete med
revidering av cykelplanen för Lindesbergs tätort. Om planen ska få ett annat
upplägg vad gäller prioriteringar med mera är en högst aktuell fråga i detta
arbete.
En politiskt antagen cykelplan är den strategiskt långsiktiga
”genomförandeplan” som kommuner i allmänhet använder sig av. Lindesbergs
kommun kommer i arbetet med att uppdatera och omarbeta befintlig
cykelplan beakta förslagsställarens synpunkter och förslag.

Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Charlotte Lindström
Handläggare

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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För kännedom:
Förslagsställaren
Infrastrukturansvarig

Datum
2020-08-29 17:32

Ärendenummer
#4382

Inskickat av:

KS 2020/196-1
Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag
Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.
Smart utbyggnad av cykelvägar i Lindesbergs tätorter
Mitt förslag är att:
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att analysera hur de pengar som är budgeterade för cykelvägsutbyggnad bäst
används och utformar en genomförandeplan
Barn- och utbildningsförvaltningen och Tillväxtförvaltningen ges chans att granska planen
Kommunstyrelsen godkänner planen innan den verkställs
Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.
Det är med glädje jag noterar att det i den kommunala budgeten nu finns 8,6 miljoner kronor avsatt för utbyggnad av cykelvägar
under 2021-2024. De bruttolistor som finns upprättade för Lindesbergs och Frövi tätorter omfattar dock projekt på omkring 80
miljoner kronor och ytterligare omkring 140 miljoner kronor för cykelvägar mellan tätorter.
För att de avsatta medlen ska bidra till ökad cykling i närtid och inte först efter flera decennier är det därför viktigt att de används
klokt. En övergripande strategi bör vara att försöka hitta lågt hängande frukter, till exempel felande länkar som idag kraftigt
reducerar hur attraktivt det är att cykla, eller stråk där det genom skyltning, målade linjer eller endast kantsten är möjligt att upprätta
bättre cykelvägar.
I bifogad fil är några sträckor i Lindesberg jag särskilt vill peka på. Det finns säkert fler, både i Lindesberg och övriga tätorter.
Här kan du bifoga filer
medborgarforslag-cykelvagar.pdf (300 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Ange kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.
För- och efternamn

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Notifieringar
E-post

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Ja

Ärendenummer: #4382 | Inskickat av:
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Datum
2020-08-29 17:32

Ärendenummer
#4382

Inskickat av:

Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.
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| Datum: 2020-08-29 17:32
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KS 2020/299

Infrastruktur- och näringslivsenheten
Charlotte Lindström
0581-812 03
charlotte.lindstrom@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg från
Fellingsbro till motionsspåret på Käglan till Arboga och Frövi
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Medborgarförslaget besvaras med att det är Trafikverket som ansvarar
för åtgärder på det statliga vägnätet. Kommunen tackar för de högst
relevanta synpunkterna och tar med oss dessa i den fortsatta dialogen
med ansvarig myndighet.
Ärendebeskrivning
Kommunen har mottagit ett medborgarförslag gällande behovet av en cykelväg
mellan Fellingsbro och motionsspåret Käglan.
Förslagsställaren beskriver situationen och påtalar behovet mot bakgrund av
att vägen är mycket trafikerad, smal och det går en stor andel tung trafik på
vägen.
Konsekvenser
Den primära förutsättningen för den aktuella sträckan är att väg 815 är en så
kallad statlig väg. Det innebär att det är Trafikverket som ansvarar för vägen
och eventuellt tillkommande åtgärder. Kommunen saknar därmed möjligheter
att själva vidta åtgärder längs den aktuella sträckan.
Region Örebro län ansvarar för att ta fram en plan för länets
infrastrukturbehov, Länstransportplan. I samband med det arbetet deltar
ansvariga tjänstepersoner på kommunen som en samrådspart. Det aktuella
förslaget är högst relevant och kommunen tar med sig frågan i den fortsatta
dialogen med Trafikverket och Region Örebro län och där
länstransportplanen blir en möjlig väg att hantera förslaget vidare.

Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Charlotte Lindström
Handläggare

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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För kännedom:
Förslagsställaren
Infrastrukturansvarig

Datum
2020-11-18 11:06

Ärendenummer
#5813

Inskickat av:

Lämna medborgarförslag

KS 2020/299-1

1. Beskriv ditt förslag
Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.
Gång- och Cykelbana från Fellingsbro till motionsspåret på Käglan.
Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.
För att göra Fellingsbro mer attraktivt som bostads- och besöksort. En gång- och cykelväg från Fellingsbro till motionsspåret på
Käglan och gärna till både Arboga och Frövi. Det går mycket tung trafik på vägen, främst timmerbilar och det finns inga marginaler
alls för cyklister.

2. Ange kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.
För- och efternamn

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress
t

Notifieringar
E-post

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Ja
Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.

Ärendenummer: #5813 | Inskickat av:
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KS 2020/172

Infrastruktur- och näringslivsenheten
Charlotte Lindström
0581-812 03
charlotte.lindstrom@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om en cykelväg mellan Vedevåg och
Frövi
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Medborgarförslaget besvaras med att det är Trafikverket som ansvarar
för åtgärder på det statliga vägnätet. Kommunen tackar för de högst
relevanta synpunkterna och tar med oss dessa i den fortsatta dialogen
med ansvarig myndighet.
Ärendebeskrivning
Kommunen har mottagit ett medborgarförslag gällande behovet av en cykelväg
mellan Vedevåg och Frövi.
Förslagsställaren beskriver situationen och påtalar behovet mot bakgrund av
att vägen är mycket trafikerad, smal och det går en stor andel tung trafik på
vägen.
Konsekvenser
Den primära förutsättningen för den aktuella sträckan är att väg 249 är en så
kallad statlig väg. Det innebär att det är Trafikverket som ansvarar för vägen
och eventuellt tillkommande åtgärder. Kommunen saknar därmed möjligheter
att själva vidta åtgärder längs den aktuella sträckan. Region Örebro län
ansvarar för att ta fram en plan för länets infrastrukturbehov,
Länstransportplan. I samband med det arbetet deltar ansvariga
tjänstepersoner på kommunen som en samrådspart. Som underlag till
länstransportplanen finns regionens cykelstrategi, där finns den aktuella
sträckan utpekad som ett behov med hög prioritet. Det aktuella
medborgarförslaget är högst relevant och kommunen tar med sig frågan i den
fortsatta dialogen med Trafikverket och Region Örebro län, där arbetet med
länstransportplanen blir en möjlig väg att hantera förslaget vidare.
Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Charlotte Lindström
Handläggare

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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För kännedom:
Förslagsställaren
Infrastrukturansvarig

Datum
2020-06-27 17:05

Ärendenummer
#3981

Inskickat av:

KS 2020/172-1

Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag
Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.
Cykelväg mellan vedevåg och Frövi.
Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.
Mitt förslag är en cykelväg mellan vedevåg och Frövi. Då det är en mycket trafikerad väg och med mycket tung trafik och ganska
smal.

2. Ange kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.
För- och efternamn

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Notifieringar
E-post

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Ja
Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.
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Kanslienheten
Ebba Jansson
0581-810 31
ebba.jansson@lindesberg.se
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd i
socialförvaltningen
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
•

•

Anta höjning från och med 1 juni 2021 av hyresavgifter med 2,0% för
de gruppbostäder som tillhör Funktionsstöd

Hyran ska därefter beslutas årligen enligt index som bostadsbolaget
beslutar.

Ärendebeskrivning
Inom Funktionsstöds gruppboenden ska kommunens kostnad för bostaden
finansieras av hyresintäkter och i vissa fall även en del av
gemensamhetsutrymmet. Undantaget är Rönnliden som är en nyproduktion
där hyran istället är i nivå med motsvarande nyproduktioner i kommunen.

Merparten av Funktionsstöds boenden hyr förvaltningen från det kommunala
fastighetsbolaget LIBO. En uppräkning av hyran föreslås därför med 2020 års
hyreshöjning 2,0 % avseende hyrorna för 2021 då ingen höjning gjordes
föregående år. Hyran föreslås fortsättningsvis justeras årligen utifrån det
index som fastighetsbolaget beslutar. Hyreshöjningen för 2021 är ännu inte
klar för LIBO.
Vård och omsorg har inte haft någon hyreshöjning sedan 2014. En översyn av
nivån på eventuell hyresjustering anser förvaltningen vara nödvändig. De
särskilda boendena hyrs av FALAB som har en annan nivå på hyreshöjningen
än LIBO samt att de inte har ett självkostnadspris per lägenhet i faktisk hyra.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Ebba Jansson
Handläggare

För åtgärd:
Kommunfullmäktige
Verksamhetschef Funktionsstöd
Verksamhetschef Vård och omsorg
Ekonom

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Bilagor:
Protokollsutdrag SN § 21/21
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum:
11.02.2021

Socialnämnden

KS 2021/40-1
SN §21/21

Dnr: SN 2021/6

Hyresavgifter Socialförvaltningen
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige


Anta en höjning 2021 av hyresavgifterna med 2,0% för de
gruppbostäder som tillhör Funktionsstöd och därefter årligen
räkna upp hyran enligt index som bostadsbolaget beslutar.



Ge förvaltningen i uppdrag att se över en hyreshöjning för de
särskilda boenden som tillhör Vård och Omsorg.
Ärendebeskrivning
Inom Funktionsstöds gruppboenden ska kommunens kostnad
för bostaden finansieras av hyresintäkter och i vissa fall även en
del av gemensamhetsutrymmet. Undantaget är Rönnliden som
är en nyproduktion där hyran istället är i nivå med motsvarande
nyproduktioner i kommunen.
Merparten av Funktionsstöds boenden hyr förvaltningen från
det kommunala fastighetsbolaget LIBO. En uppräkning av hyran
föreslås därför med 2020 års hyreshöjning 2,0 % avseende
hyrorna för 2021 då ingen höjning gjordes föregående år. Hyran
föreslås fortsättningsvis justeras årligen utifrån det index som
fastighetsbolaget beslutar. Hyreshöjningen för 2021 är ännu inte
klar för LIBO.
Vård och omsorg har inte haft någon hyreshöjning sedan 2014.
En översyn av nivån på eventuell hyresjustering anser
förvaltningen vara nödvädig. De särskilda boendena hyrs av

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag

19 (31)

Sammanträdesdatum:
11.02.2021

Socialnämnden

FALAB som har en annan nivå på hyreshöjningen än LIBO samt
att de inte har ett självkostnadspris per lägenhet i faktisk hyra.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige


Att anta en höjning 2021 av hyresavgifterna med 2,0% för de
gruppbostäder som tillhör Funktionsstöd och därefter årligen
räkna upp hyran enligt index som bostadsbolaget beslutar.



Att ge förvaltningen i uppdrag att se över en hyreshöjning för de
särskilda boenden som tillhör Vård och Omsorg.
För åtgärd:
Verksamhetschef funktionsstöd
Verksamhetschef Vård och omsorg
Ekonom
_____

Justerandes signatur

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

Kommunstyrelsen (beredande)

Ekonomiskuppföljning februari 2021
Förslag till beslut


Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar samtliga
nämnder att hålla budget samt att besluta och verkställa sina
effektiviseringar.

Ärendebeskrivning
I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det ska ske en
enklare ekonomisk avstämning efter februari och september from 2021. För att
sedan göra djupare analyser efter mars, april, augusti och oktober. Att göra en
prognos efter två månader är svårt då många faktorer kan påverka under och
det är svårt att fånga upp allt efter två månader . Alla kostnader är inte
periodiserade efter februari månad men kommer att vara det vid uppföljningen
av mars månad. De kostnader som inte är periodiserade är bla licenser,
försäkringar. Efter två månader så visar kommunens verksamheter på ett
underskott mot budget med 9,7 Mnkr, och finansen (skatter, bidrag med mera)
visar på ett överskott med 15,5 Mnkr mot budget. Finansens överskott beror
främst på att budgeten för nya löner för år 2021 inte är utfördelade och
pensioner. Den största negativa avvikelsen mot budget finns för socialnämnden
och är -12,5 Mnkr.
Konsekvenser
Åtgärdas inte de ekonomiska underskotten och effektiviseringar som finns
det risk för att den långsiktiga planen för kommunens ekonomi inte kan
fullföljas och kvalitén försämras. Det riskerar att det blir kortsiktiga beslut
som kanske i längden inte blir en besparing utan kanske en ökad kostnad i en
annan verksamhet. Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv kan det leda till
att kommunen inte kan jobba förebyggande med ärenden utan att det blir
ökade kostnader då placeringar kanske måste ske, måluppfyllelsen inom
skolan uppnås inte, det kan innebära högre ohälsa. Grunduppdraget blir svårt
att uppnå och då tillsammans med negativa resultat så är det svårare att
uppnå god ekonomisk hushållning.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Anette Persson
Controller

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Administrationen har en negativ avvikelse med -0,2 Mnkr och prognos -5,9 Mnkr (fg års
utfall 0,5 Mnkr).
Administration. Avvikelse -0,4 Mnkr, prognos -3,3 Mnkr. Orsaken till den negativa avvikelsen
är hela ramminskningen avseende 2021 år besparingar belastar administrationen till dess att
beslut om besparingar fattats. Beroende på om de besparingar som beslutas ger helårseffekt
kan en viss del av avvikelse komma att kvarstå/flyttas till andra verksamheter.
E-hälsa och myndighet. Avvikelse 0,2 Mnkr, prognos -2,0 Mnkr. Avvikelsen avser installation
av medicinskåp samt licenskostnader.
Funktionsstöd har en avvikelse per sista februari med -0,6 Mnkr och prognos för helåret är 5,7 Mnkr (fg års utfall -0,5 Mnkr).
Gruppboende. Avvikelse -1,2 Mnkr, prognos -1,0 Mnkr. Orsaken till avvikelsen är
personalkostnader, främst har kostnaderna för övertid och timvikarier ökat jämfört med
samma period föregående år. Pandemin är en del av förklaringen då riktlinjer gällande
sjukfrånvaro fortsätter att gälla och det har även varit flera som blivit sjuka efter
vaccineringen.

Daglig verksamhet. Avvikelse -0,3 Mnkr, prognos -0,6 Mnkr. Det är flera enskilda som behöver
extra resurser vilket medför att kostnaderna för personal ökat och kommer fortsätta att vara
på en något högre nivå än budgeterat. Under början av året fanns även behov av en utökning
av en lokal kopplat till en enskilds behov.
Personlig assistans. Avvikelse 0,7 Mnkr, prognos -2,0 Mnkr. Det har tillkommit ett ärende
utöver vad som är budgeterat. Ärendet omfattar fyra heltidsanställda med vaken natt från och
med mars.
Externa placeringar vuxna. Avvikelse 0,3 Mnkr, prognos -2,1 Mnkr. Budgeten täcker inte
kostnaden för de befintliga placeringarna vilket medför att två placeringar är ofinansierade
hela året.
Individ och familj har en avvikelse med -3,7 Mnkr och prognos för helåret är -20,6 Mnkr (fg
års utfall -14,6 Mnkr).
Alkohol och narkotikagruppen. Avvikelse -0,1 Mnkr, prognos -0,6 Mnkr. Avvikelsen beror på
en överanställning inom öppenvården.
Familjehem. Avvikelse -1,2 Mnkr, prognos -6,0 Mnkr. Det är ett stort behov av
familjehemsplaceringar vilket gör att konsulentstödda placeringar behövs samtidigt som
kostnaderna för de arvodesfinansierade i egen regi också ökar. Behoven är ofta långsiktiga
vilket gör att kostnaderna väntas fortsätta på hög nivå under året. Staten har tilldelat
kommunerna ett statsbidrag för 2021-2023 i syftet att utveckla och rekrytera familjehem.
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Pengarna kommer delvis att användas till att anställa en heltid som arbetar med att rekrytera
fler familjehem vilket på sikt gör att fler barn kan placeras i egen regi.

HVB barn. Avvikelse -1,6 Mnkr, prognos -3,8 Mnkr. Avvikelsen beror på att tre placeringar
med dygnskostnader mellan 9000 - 11 000 kr finns med under första halvåret. I övrigt är de
förväntade kostnaderna nästan i nivå med budget.

Barn- och ungdomsgruppen. Avvikelse -0,6 Mnkr, prognos -1,7 Mnkr. Den negativa avvikelsen
beror på kostnader för konsulter som arbetar fram till mitten på mars samt två
överanställningar hela året. Överanställningarna är godkända av nämnden enligt beslut SN
2020/104 på grund av det ökade antalet orosanmälningar och inledda utredningar de senaste
åren.
Vård och omsorg har en avvikelse per sista februari är -8,1 Mnkr och prognos för helåret är 15,4 mnkr (fg års utfall -8,3 Mnkr).
Bemanningsenhet. Avvikelse -0,1 Mnkr, prognos -0,3 Mnkr. Avvikelsen beror på att det är en
tjänst anställd 50 % utöver budget.
Särskilt boende/demens. Avvikelse -4,2 Mnkr, prognos -4,3 Mnkr. Den negativa avvikelsen
som uppstått under början av året beror delvis på att kostnader för övertid och timvikarier
avseende december 2020 faller ut i januari. Under december hade inte vaccineringen kommit
igång och det fanns smitta i organisationen. Kostnaderna har dock fortsatt på en högre nivå än
förra året även i februari då pandemin inte påverkade verksamheten 2020. Hur pandemins
påverkan kommer fortsätta är osäkert än.
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Hemtjänst. Avvikelse -3,6 Mnkr, prognos -8,7 Mnkr. Jämfört med 2020 har det varit högre
kostnader för såväl övertid och timvikarier vilket delvis hör samman med pandemin och den
ökade sjukfrånvaron. Det har också varit en ökning av antalet beviljade timmar med 1 450
jämfört med jan-feb 2020.
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Korttidsvård. Avvikelse -0,4 Mnkr och prognos -2,1 Mnkr. Kostnaderna för korttids bedöms
vara fortsatt höga då det både är resurskrävande individer boende där i dagsläget samt att
beläggningsgraden är hög.
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Kanslienheten
Airie Tervaniemi
0581-811 30
airie.tervaniemi@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Rapport för finskt förvaltningsarbete 2020
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
 Godkänna rapporten för finskt förvaltningsarbete 2020
Ärendebeskrivning
Verksamhets- och ekonomisk rapport för 2020 års arbete för nationella
minoriteten sverigefinnar.
Den ekonomiska rapporten som finns som bilaga har lämnats till
Länsstyrelsen i Stockholm som är huvudman för arbetet med nationella
minoriteter.
Airie Tervaniemi
Handläggare
Bilagor:
Ekonomisk redovisning för finskt förvaltningsarbete 2020
Rapport finskt förvaltningsområde 2020

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00
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BANKGIRO 821-3134
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Finskt förvaltningsområde
Verksamhets- och ekonomisk rapport 2020

Samverkansprojekt med Frövifors pappersbruksmuseum.
Insamlande av intervjuer med sverigefinnar i Nyberget sept. 2020.
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Verksamhets- och ekonomisk rapport:
Finskt förvaltningsarbete 2020
EKONOMISK RAPPORT
Vi har lämnat den årliga ekonomiska rapporten till Länsstyrelsen i
Stockholm som är tillsynsmyndigheten för Nationella minoritetslagstiftningen.
Vi har under 2020 nyttjat 651 679 kr det statliga bidraget på 660 000 kr.
I år har en del av samordningskostnaden lön används inom språk och
kultur för genomgång av bibliotekets finska bestånd och service av
finsktalande medborgare, därav höjd kostnad för språk och kultur.
Totalt har 175 767 kr lagts på verksamhet och är resterande
samordningskostnad.

Finskt förvaltningsarbete 2020
förskola/skola
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seniorverksamhet
1%
personal
10%

seniorverksamhet
personal

information
32%

språk och kultur
samråd

samråd
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språk och kultur
50%

information
förskola/skola

FÖRKLARINGAR
Vi har hållit budget, en omdisponering av lönekostnad gjordes dock
eftersom vi under pandemin passade på att satsa på det finska beståndet
på biblioteket genom att låna ut samordnaren till verksamheten under
sommar en.
-bilaga 1: Ekonomiska rapporten till Länsstyrelsen i Stockholm
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VERKSAMHETSRAPPORT
Strategin för kommunens finska förvaltningsarbete fortgår. I och med den
nya skärpta minoritetslagstiftningen från januari 2019 har vi haft
utbildare utifrån för politikergrupper och förvaltningsledningar.
Under 2020 har det inte funnits någon beslutad verksamhetsplan med
förvaltningsspecifika delar, därav finns heller ingen rapportering från
förvaltningarna med här.
Seniorverksamhet:
På grund av pandemin har ingen verksamhet kunnat genomföras. Vi
började med seniorträffar och bassängträning men bara i februari.
Kulturverksamhet:
Vi har fortsatt med samverkan med Frövi pappersbruksmuseum i att
dokumentera sverigefinnarnas del i historien. Detta bygger på det tidigare
arbetet med antologin, Finska berättelser från Bergslagen, som vi tog fram
2018.
Ett föredrag med Lennart Rohdin på biblioteket och en finsk film hann vi
med i samverkan med Filmstudion.
Sverigefinska kulturveckan genomfördes inte i år vecka 49, men ett
projekt att samla berättelser av finska krigsbarnen genomfördes och finns
nu på Lindesbergs kulturhistoriska arkiv.
Vård och Omsorg:
Samordnaren har inte fått någon rapportering om att omsorgen på finska
kunnat utvecklas. Det verkar vara fortsatt svårt att täcka behovet av
omsorg på finska. Det råder brist på finsktalande personal. Inga kurser i
vårdfinska har efterfrågats under 2019.
Barn och utbildning:
Vi har gjort ett extra inköp av material, bokkassar till förskolorna. Delas ut
under 2021.
Information:
Extern information: Hemsidan med aktuell information uppdateras
kontinuerligt.
Information om verksamheten delas också ut per vanlig post till dem som
vill ha. Vi annonserar i två finska rikstäckande tidningar samt NA.
Intern information: Information om skärpta lagstiftningen har getts i
genomgångar med berörda förvaltningar.
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Samråd:
Endast ett öppet corona-anpassat samråd med sverigefinska minoriteten
har kunnat genomföras. Samrådet poängterade åter vikten av att
kommunen jobbar med att täcka behovet av service på finska för de äldre.

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS
Mycket av det finska förvaltningsarbetet har legat på sparlåga i väntan på
nya organisationsformen/styrmodellen men ytterligare för coronapandemin, då all utåtriktad verksamhet har fått ställas in.
Pandemin möjliggjorde dock att samordnaren kunde lånas ut till
biblioteket och kunde rensa i det finska beståndet och beställa nytt. Även
kostnaden för nyanskaffningar togs ur det statliga bidraget för finska
förvaltningsarbetet.
Vi kan se att kommunen fortfarande inte nått målen för nationella
minoritetslagstiftningen och att vi inte täcker behovet av tvåspråkig
personal i omsorgen för gruppen.

Lindesberg 26 januari 2021
Airie Tervaniemi
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Kanslienheten
Anna Lundström
0581-810 30
anna.lundstrom@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)

Redovisning kommunalt partistöd 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna utbetalning av
kommunalt partistöd för Landsbygdspartiet oberoende för år 2021 med en
summa av 33 110 kr.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2020 att Landsbygdspartiet
oberoende skulle inkomma med en redovisning av hur de använt sitt medel för
2019 innan de betalar ut partistöd för 2021. När tjänstepersoner arbetat vidare
med ärendet har det framkommit att Landsbygdspartiet oberoende inte fått
någon utbetalning för 2019, därför finns det inte någonting att rapportera för
partiet.
Konsekvenser
Stödet skulle egentligen betalats ut 2020 och kommer därför innebära att det
tas från årets budget istället.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Anna Lundström
Handläggare

För åtgärd:
Kommunsekreterare
För kännedom:
LPO
Bilagor:
KF §52/20
Redovisning av partistöd LPO
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Ebba Jansson
0581-810 31
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Kommunstyrelsen

Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av badplats vid
Aspasjön i Gusselby
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta


Besvara motionen utifrån det beslut som kommunfullmäktige tog 2018
gällande besparingsåtgärder för 2019 om att bland annat avveckla fyra
stycken naturbadplatser där Aspabadet var en av dessa.

Ärendebeskrivning
I november 2019 inkom Inger Griberg (MP) med en motion upprustning av
badplats vid Aspasjön i Gusselby. I motionen ville man:


Att badet vid Aspasjön upprustas snarast och säkerställs inför
kommande badsäsong



Att denna plats blir en fortsatt fin rast- och badplats både för boende
och förbipasserande längs 68:an



Att både djur- och naturmiljö skyddas längs den spännande och vackra
promenadvägen fram till Aspasjöns badvik

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Ebba Jansson
Handläggare

För åtgärd:
Kommunfullmäktige
För kännedom:
Inger Griberg (MP)
Bilagor:
Motion från Inger Griberg (MP)
Sammanträdesprotokoll från Direktionen, KS 2019/314–5
Protokollsutdrag KF § 188/18
Mål och budget KS 2018/148-27
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1 Planeringsförutsättningar
1.1 Inledning
Mål och budget är inte bara ett dokument som
fastställer de ekonomiska ramarna för
verksamheterna. Det är även ett verktyg för
planering, uppföljning och kontroll av
verksamheten. I mål och budget fastställs
nivån för verksamheterna samt vilken kvalitet

kommunen ska erbjuda medborgarna. Som
utgångspunkt för hur verksamheten ska
utvecklas har kommunfullmäktige antagit
Vision 2025 – Utvecklingsstrategi 2017–
2019.

1.2 Omvärld
Kommunens ekonomi och den lokala
välfärden är till stor del beroende av olika
omvärldsfaktorer. Ekonomin påverkas även
av vilka ambitionsnivåer på service som
kommunen själv ställer upp för de olika
verksamheterna och hur effektivt vi
organiserar vår produktion av service.
Att döma av de rekordstarka ekonomiska
resultaten nationellt sett har kommunerna en
stark position. Ändå kan utvecklingen inte
fortsätta som hittills. De kommande årens
behovsökningar är av ett sådant slag att de
inte bara kan mötas med resurstillskott. Det
kommer också att krävas betydande
effektiviseringar. Den första utmaningen i
välfärden de kommande åren är att kunna
rekrytera personal och den andra utmaningen
är finansieringen, enligt Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL).
Sverige har haft många år med stark
ekonomisk tillväxt och ligger före EU i
konjunkturcykeln. Här är högkonjunkturen
påtaglig, och arbetskraftsbristen stor, främst
inom offentlig sektor. Bristen på arbetskraft är
en starkt begränsande faktor för fortsatt stark
tillväxt. SKL räknar med att skatteintäkterna i
kommuner, landsting och regioner kommer
att öka betydligt långsammare de kommande
åren än de har gjort under de gångna åren,
vilket beror på det höga demografiska trycket
som främst kommer från att antalet barn, unga
och äldre ökar snabbt, samtidigt som andelen
i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare.
Inom kommunerna syns det främst när det
gäller bristen på pedagogisk personal,
samhällsbyggnadsteknisk personal och
socialsekreterare. På längre sikt bidrar
invandringen positivt till sysselsättning

De närmaste tio åren beräknas
rekryteringsbehoven till välfärdstjänsterna bli
omfattande, om vi fortsätter att organisera,
arbeta och bemanna på samma sätt som idag.
Behoven kommer att se olika ut i olika delar
av landet. Samtidigt ökar konkurrensen om
arbetskraften på hela arbetsmarknaden. Bland
de förändringar som måste till för att klara
välfärden ingår att hitta nya arbetssätt för att
använda kompetensen mer effektivt och att
utnyttja tekniken bättre. För att klara denna
utmaning behövs mer nytänkande, ett ökat
samarbete över gränser och en mer
utvecklingsinriktad statlig styrning.
Asyl- och flyktingmottagandet har påverkan
på kommunernas ekonomi och verksamheter.
Ytterligare en osäkerhet är vad som händer
inom LSS-området. Även här har
konsekvenserna varit olika mellan
kommunerna. Till följd av Högsta
förvaltningsdomstolens och
Försäkringskassans bedömningar har många
kommuner fått betydande kostnadsökningar
för personlig assistans när kommunen fått ta
kostnader som tidigare staten har tagit.
Välfärden har stora investerings- och
rekryteringsbehov. De demografiskt
betingade behoven och investeringsbehoven
nu och under några år framöver kommer att
vara mycket höga. Investeringarna i
kommuner, landsting och regioner har ökat
och kommer att ta ett allt större utrymme av
resurserna. Behovet av att bygga förskolor,
skolor, sjukhus och va-system är stort, liksom
att öka effektiviteten i nyttjandet av redan
befintliga lokaler, exempelvis genom ny
teknik. (SKL:s ekonomirapport, maj 2018)
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Den totala arbetslösheten har sjunkit under de
senaste tre åren, både i regionen och
kommunen.
Det är dock stora skillnader mellan olika
grupper, där framför allt arbetslösheten för
utrikes födda sticker ut jämfört med regionen.
Det är andelen öppet arbetslösa bland de
utrikes födda som är betydligt högre i
Lindesbergs kommun än i regionen, i
synnerhet bland män. Ungdomsarbetslösheten
har haft en nedåtgående trend under de fyra
senaste åren, både i kommunen, i regionen
och i riket. Både den totala arbetslösheten,
ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten för
utrikes födda ligger över region Örebros och
rikets nivåer. Män är arbetslösa i större
utsträckning än kvinnor i Lindesbergs
kommun, både totalt, bland ungdomar och
bland utrikes födda.
Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att
utvecklas mycket starkt. Det är dock svårt att
få tag i personal och bristen på utbildad
arbetskraft bromsar nyanställningarna.
Samtidigt går högkonjunkturen in i en
mognare fas och tillväxten av nya jobb
dämpas successivt. Sysselsättningsgraden
fortsätter att stiga bland både inrikes och
utrikes födda. Under 2018–2019 väntas

omkring sju av tio nya jobb gå till utrikes
födda, där huvuddelen av den lediga
arbetskraften finns. Förra året svarade utrikes
födda för omkring 90 procent av
jobbtillväxten inom utbildning, vården och
omsorgen samt privata tjänster. Inom
industrin stod utrikes födda för hela
jobbökningen. Arbetslösheten fortsätter att
minska bland inrikes födda, medan den stiger
något bland utrikes födda till 2019. Även om
jobbtillväxten fortsätter att vara stark så finns
det många arbetssökande som har svårt att få
fotfäste på arbetsmarknaden och läget är
särskilt bekymmersamt för personer med kort
utbildning. (Arbetsförmedlingens prognos
13/6 2018)
Befolkningen minskade i Lindesbergs
kommun under år 2017, efter att ha ökat fyra
år i rad. Anledningen till att befolkningen
minskade är lägre invandring än föregående
år. Årets sex första månader visar på en
befolkningsökning med 11 personer.
Invandringen är lägre än motsvarande period
förra året. Det är också färre som både flyttat
in till kommunen och ut från kommunen från
annan kommun i Sverige jämfört med
föregående år. (Statistiska centralbyrån)
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1.3 Ekonomiska förutsättningar















Skatteintäkter och utjämningsbidrag
beräknas utifrån den prognos som
SKL (Sveriges Kommuner och
Landsting (Sveriges Kommuner och
Landsting) presenterade i cirkulär
18:18 i april månad 2018.
Beräkningen baseras på kommunens
egna befolkningsprognos.
Ökade personalkostnader har
budgeterats i en centralpott som
fördelas till nämnderna då resultatet av
löneförhandlingarna är slutförda.
Pensionsberäkningen grundas på
uppgifter ifrån KPA Pension,
december 2017 med en femårig
prognos.
Budget för ökade kostnader för
avskrivningar och drift finns på
finansförvaltningen.
I verksamhetsplan 2018–2020 så ingår
en
effektivisering/verksamhetsavveckling
med 1 procent för alla nämnder from
år 2019.
Socialnämnden tillförs 7,2 Mnkr till
Vård och omsorg år 2019.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 201806-05 tillkommer ytterligare
effektiviseringar/verksamhetsav-

Mnkr som redovisas under kommunstyrelsen.
Soliditet
Soliditet är ett mått på kommunens
långsiktiga finansiella handlingsutrymme och
visar hur stor del av kommunens tillgångar
som finansierats av egna medel. Förändringar
i soliditeten är beroende av investeringstakt,
skuldförändring och det ekonomiska
resultatet. Ju högre desto mindre är
låneskulden.
Under planperioden så stärks soliditeten
inklusive pensionsskuld och
pensionsförbindelse, och det beror på att
pensionsförbindelsen minskar under perioden.
Soliditeten inklusive pensionsskulden men
exklusive pensionsförbindelsen, minskar
under perioden och det beror på att
investeringarna och att långfristiga skulden
ökar samt att resultatet är lågt. Att soliditeten
ökan inklusive pensionsskuld och
pensionsförbindelse beror på att
pensionsförbindelsen minskar under
planperioden.

veckling för nämnderna enligt
följande, Mnkr:

Kommunstyrelsen
2019
2,8

2020
11,0

Samhällsbyggnadsförbundet
2019
2,2

2020
*)

Barn- och utbildningsnämnd
2019
1,0

2020
7,0

Socialnämnd
2019
1,0

2020
3,0

*) Belopp ej angivet ingår som del i de 11

Resultatutveckling och balanskrav
Kommunallagen fastställer att kommunen för
ett räkenskapsår måste redovisa högre intäkter
än kostnader, balanskrav. För att säkra det
egna kapitalet och bygga upp medel för
investeringar måste resultatet inte bara vara i
balans utan det krävs positiva resultat, då en
kommun kan påverkas av händelser utanför
dess egen kontroll. det kan var
konjunktursvängning eller förändrade lagar
och förordningar.
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Oplanerade händelser eller beslut kan få
avgörande betydelse för kommunens
ekonomi.
För 2019 är det budgeterade resultatet 13,5
Mnkr, för 2020 6,6 Mnkr och för 2020 0,3
Mnkr. När avstämning mot balanskravet är
gjort så hamnar resultatet på -1,7 Mnkr för år
2021.

Avstämning balanskrav
2019
Årets resultat enligt resultaträkningen 13,5
Mnkr
Avgår realisationsvinst 2 Mnkr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
11,5 Mnkr.
2020
Årets resultat enligt resultaträkningen 13,5
Mnkr
Avgår realisationsvinst 2 Mnkr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
11,5 Mnkr.
2021
Årets resultat enligt resultaträkningen 0,3
Mnkr
Avgår realisationsvinst 2 Mnkr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar -1,7
Mnkr.
Nettoinvesteringar.
I budgetförslaget uppgår investeringsbudgeten
2019 till 110,6 Mnkr, 121,5 Mnkr år 2020 och
110,0 Mnkr år 2021. Investeringarna på 110,6

Mnkr, år 2019 motsvarar 9 procent av
verksamhetens nettokostnader, 8 procent år
2020 och 7 procent år 2020.
Diagrammet beskriver nettoinvesteringarna
fördelat på avgiftsfinansierad verksamhet och
övrig verksamhet. Avgiftsfinansierade
verksamhet är vatten och renhållning och
övriga investeringar är till största delen
infrastrukturella satsningar.

Likviditet och kassaflöde
Genomförs alla planerade investeringar och
inga lån upptas, så uppgår kommunens
likvida medel till 93,7 Mnkr år 2019, from år
2020 så är kommunens likvida medel slut om
inga lån tas. Lånar kommunen till Vainvesteringar så uppgår kommunens likvida
medel till 29,8 Mnkr vid planperiodens slut
och lånar kommunen även 60 procent till de
skattefinansierade investeringarna så hamnar
likviditeten på 160 Mnkr vid planperiodens
slut.
Vatten- och renhållnings investeringarna
uppgår under planperioden till 119 Mnkr. De
skattefinansierade investeringar uppgår under
planperioden till 223 Mnkr.
Kassaflödesanalysen bygger på budget 2018,
prognosen för 2018 redovisar ett lite högre
resultat och då blir likviditeten bättre och
utgående likvida medel något högre vid
planperiodens slut.
Borgensåtagande
Kommunens borgensåtaganden uppgår i
bokslut 2017 till 1 621,3 Mnkr och av dessa
är 1 484,6 Mnkr beviljade till kommunens
bolag.
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1.6 Organisation
i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
som ansvarar för de tekniska verksamheterna.
Kommunen ingår även i
överförmyndarnämnden tillsammans med
övriga tre kommuner i norra Örebro län.

Lindesbergs kommun har tre nämnder utöver
kommunstyrelsen. Förutom socialnämnden
och barn- och utbildningsnämnden finns
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som
är ett samarbete med kommunerna Nora,
Ljusnarsberg och Hällefors. Under
kommunstyrelsen finns två utskott och två
förvaltningar. Tillväxtutskottet ansvarar för
områdena arbetsmarknad, kultur och fritid,
näringsliv och turism. Utskottet för stöd och
strategi ansvarar för områdena kansli,
ekonomi, personal, IT/tele, måltid, miljö,
folkhälsa, information/kommunikation samt
risk och säkerhet. Kommunen är medlem i
kommunalförbunden Nerikes Brandkår, samt

I bolagskoncernen är Linde Stadshus AB
moderbolag och ägs till 100 procent av
Lindesbergs kommun. Dotterbolagen
formeras i tre verksamhetsområden: energi,
fastigheter och upplevelser.

1.7 Styrmodell
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2016 om
en ny Vision 2025, Utvecklingsstrategi 2017–
2019, där kommunens långsiktiga inriktning
anges: "Lindesbergs kommun ska genom
nydanande insatser, byggda på tradition och
erfarenhet, vara det naturliga valet för
näringsliv och boende i Bergslagen och
angränsande delar av Mälardalen.
Lindesberg - Bergslagens själ". Lindesbergs
kommun har en modell för mål- och
resultatstyrning som utgår från att
kommunfullmäktige i utvecklingsstrategin har
antagit totalt 10 inriktningsmål som syftar till
att förverkliga visionen. Inriktningsmålen är
fördelade till nämnderna och den kommunala
bolagskoncernen som därefter bryts ner till
nämndmål/bolagsmål av nämnderna/bolagen.
Verksamheterna inom nämndens förvaltning
bryter sedan vid behov ner nämndernas mål
till verksamhetsmål och kopplar aktiviteter till
målen. Indikatorer som utvärderar
måluppfyllelsen finns på olika nivåer.

koppling mellan de politiskt fastställda målen
och de aktiviteter som genomförs i
verksamheterna. Det ska finnas en röd tråd
från vision till enhetsnivå som visar på hur all
verksamhet arbetar för att uppnå visionen.
Nämnder och verksamheter/enheter ska varje
år planera för hur de ska bidra till att uppfylla
fullmäktiges inriktningsmål genom att årligen
fastställa en verksamhetsplan. De kommunala
bolagen fastställer en affärsplan.
I arbetet med att ständigt förbättra
verksamheten är analysen i uppföljningen
viktig för att kunna prioritera vad som
behöver göras framöver för att uppfylla
målen. Även den interna kontrollen är en
väsentlig del av styrningen och utvecklingen
av verksamheten.

Styrmodellen ska se till att det finns en tydlig
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Kommunstyrelsen leder och samordnar
planeringen och uppföljningen av
kommunens ekonomi och verksamheter.
Kommunstyrelsen bereder även förslagen till
kommunfullmäktige och har därmed ansvaret
för att göra en helhetsbedömning för
kommunen, där alla behov vägs samman mot

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

1.8 God ekonomisk hushållning
Enligt Kommunallagen ska kommunen i sin
budget fastställa mål och riktlinjer för
verksamheten, samt finansiella mål med
betydelse för god ekonomisk hushållning.
Finansiella mål behövs för att betona att
ekonomin är en begränsning för i vilken
omfattning verksamheten kan bedrivas.
Balanskravet ska vara uppfyllt, vilket innebär
att kostnaderna inte får överstiga intäkterna.
De finansiella målen ska bidra till att ingen
generation ska behöva betala för det som en
tidigare generation förbrukat.
Verksamhetsmålen ska bidra till att
verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt
och ändamålsenligt sätt.

verksamhet att visa vinst, men överskott är
nödvändigt för att långsiktigt kunna driva bra
verksamhet. Att visa överskott till följd av
tillfälliga intäkter eller realisationsvinster är
inte ett långsiktigt hållbart sätt att bygga en
budget.
Den innebär att kommunen måste uppvisa ett
positivt resultat som täcker exempelvis
investeringar, förväntade ökningar av
pensionskostnader, utvecklingskostnader som
är nödvändiga för att kommunen på sikt ska
fungera samt att även ha en buffert för att
klara oförutsedda konjunktursvängningar eller
förändringar i skatteunderlag och
utjämningssystem.

Det finns inget syfte med att kommunens
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3 Nämndernas budget
3.1 Stöd och strategi
Förutsättningar och framtida utmaningar
Kommunledningskontorets främsta uppdrag
är att vara stödverksamhet till
kärnverksamheterna som arbetar direkt mot
medborgarna. I denna roll ingår att ha en
omvärldsbevakning och se till att kommunen
anpassar sig till aktuell lagstiftning och andra
förändringar inom ansvarsområdena för att
kvalitetssäkra arbetet. Det innebär i praktiken
ofta att kommunledningskontoret får ökade
kostnader för att kunna stödja verksamheterna
på ett bra sätt som leder till att tid och resurser
effektiviseras i kärnverksamheterna. Risken är
att besparingar inom
kommunledningskontorets verksamheter gör
att gränsdragningen mellan stödverksamheter
och kärnverksamheter förflyttas. Det kan
innebära att både det digitala IT-stödet och
det personella stödet till kärnverksamheterna
försämras, vilket även kan påverka kvaliteten
och rättssäkerheten.

Det har i sin tur inneburit ökade kostnader för
barn- och utbildningsnämnden vilket tidigare i
år kommunicerats och presenterats för barnoch utbildning och kommunstyrelsen. Vi har
också konstaterat att kostnadsutvecklingen för
livsmedel under en följd av år har varit högre
än vad som kompenserats i budgeten. Den
negativa kostnadsutvecklingen för livsmedel
har och fortsätter i och med att ett nytt
livsmedelsavtal tecknades from 1 maj 2018.
Verksamheterna bör kompenseras i linje med
den modell som antagits för
kostnadsbudgetering och där debitering sker
efter antal portioner som serveras på
respektive enhet.
Konsekvenserna om inte kompensation sker
fullt ut är att måltidsverksamheten inte längre
kan erbjuda sina gäster mat enligt Skollagen
och riktlinjerna från Statens Livsmedelsverk
eftersom portionspriset måste minskas genom
att dels minska portioner och att utesluta vissa
råvaror.

Flertalet av måltidsenhetens
produktionsenheter är med dagens
portionsantal maximerade och flera av
enheterna har större produktion än vad köken
är dimensionerade för. På några av enheterna
föreligger tidsbegränsade dispenser från
arbetsmiljöverket att bedriva verksamhet i
nuvarande lokaler. En omdisponering av
produktionen är möjlig först när det nya
produktionsköket i högstadieskolan –
Lindbackaskolan tas i drift. Innan dess har
måltidsenheten mycket små möjligheter att
effektivisera verksamheten personellt. En
åtgärd är att flytta produktionen i Ramsbergs
kök till Storåskolan. Enligt beräkningar skulle
detta innebära minskade kostnader med
250 tkr. Köket har haft bekymmer med
vikarietillsättningen och
kompetensförsörjningen på enheten. En flytt
av produktionen till en större enhet minskar
även sårbarheten.

Kommunstyrelsens beslut om preliminära
budgetramar enligt gällande verksamhetsplan
innebär för kommunledningskontoret en
effektivisering/kostnadsavveckling på 1 %
från och med 2019. Det innebär en minskning
med kostnaderna på 730 tkr. Ytterligare
effektiviseringar föreslogs på
budgetseminariet i maj 2018, vilket har
beslutats av kommunstyrelsen och innebär
ytterligare effektiviseringar på 2,8 Mnkr,
Kommunledningskontoret del är 1,9 Mnkr för
2019 och 2,3 Mnkr 2020 och framåt.

Ett ökat elevantal, främst gällande
grundskolan, har inneburit ett ökat antal
portioner inom måltidsenhetens produktion.

Förslag till effektiviseringar och
omfördelningar av budgetanslag redovisas i
följande sammanställning:

Totalt i budgetförslaget redovisas
effektiviseringar på 2,6 Mnkr 2019 drygt 3
Mnkr från 2020.
Från och med 2020 ska kommunstyrelsens
verksamheter effektivisera ytterligare 11
Mnkr.

22

nger Griberg (MP) om upprustning av badplats vid Aspasjön i Gusselby - KS 2019/314-6 Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av badplats vid Aspasjön i Gusselby : Reviderad Mal och budget 2019-2021 Kommunfullmäktige 2018-09-18.docx

25

nger Griberg (MP) om upprustning av badplats vid Aspasjön i Gusselby - KS 2019/314-6 Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av badplats vid Aspasjön i Gusselby : Reviderad Mal och budget 2019-2021 Kommunfullmäktige 2018-09-18.docx

Inriktningsmål
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3.3 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Förutsättningar och framtida utmaningar
Under flera år har Lindesbergs kommuns
driftbidrag till förbundet inte räknats upp fullt,
vilket inneburit att kostnadsökningarna som
varit inte kompenserats fullt ut. Förbundet har
kompenserats för löneökningar på den egna
personalen men inte för kostnadsökningar på
entreprenörer, konsulter, maskiner med mera.
Det har medfört en över åren ständig
besparing då en stor del av verksamheten
utförs med hjälp av maskiner, konsulter eller
entreprenörer.
Förbundet har äskat en uppräkning av
driftbidraget på 2,8 procent, baserat på SKL:s
prognos för prisindex för kommunal
verksamhet, det motsvarar 1 598 tkr. Om
Lindesbergs kommun kompenserar förbundet
för lönekostnadsökningar och sedan lägger ett
besparingskrav på 1 % innebär det att

driftbidraget ökar med ungefär 290 tkr 2019.
Skillnaden mellan den uppräkning förbundet
äskat, 1 598 tkr, och den beräknade
förändringen av driftbidraget innebär en
besparing på 1 308 tkr fördelat enligt nedan:
Alla nedan föreslagna sparåtgärder innebär att
personal måste sägas upp. Förslagen för att
klara av en generell besparing om 1 %
innebär en minskning med 2–3 tjänster.
Förslaget om nedläggning av Fellingsbro
ishall berör tre tjänster där 1–2 kommer
försvinna helt och 1–2 omvandlas till
säsongsanställningar.
Uppsägning av personal innebär också
konsekvenser som i nuläget är svåra att
överblicka. Om exempelvis Fellingsbro ishall
läggs ner kommer den personal som tjänstgör
där inte kunna medverka på
vinterväghållningen i Fellingsbro.
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ör att utföra det arbetet behöver en
entreprenör anlitas vilket innebär högre
kostnader för gatuverksamheten. Liknande
effekter skulle kunna bli fallet även vid andra
minskningar då många tjänster inom gata,
park och idrott är delade mellan
verksamheterna.
Maskinpark
Förbundet har idag en föråldrad maskinpark
som är i stort behov av att förnyas. Inom
ramen för dagens driftbidrag är det svårt att
hitta utrymme för att ersätta maskiner i den
takt som behövs för att verksamheten inte ska
bli lidande och miljö-, arbetsmiljö- och
säkerhetskrav ska uppfyllas. Ytterligare
neddragningar utan att förändra uppdraget
riskerar att omöjliggöra föryngring av
maskinparken vilket leder till att förbundets
personal inte kan utföra sina arbetsuppgifter.
Gata/trafik
De stora kostnadsposterna inom
gatuverksamheten är vinterväghållning,
sommarväghållning och gatubelysning. Ett
generellt besparingskrav gör att förbundet får
svårt att leva upp till de
funktionsbeskrivningar som styr
verksamheten.
För att kunna spara 1 % behöver kvaliteten på
vinterväghållningen sänkas. Det innebär att
större snödjup tolereras innan snöröjningen
startar. Förbundet föreslår då att en
omprioritering sker så att vägar med mindre
trafik, som villagator, nedprioriteras för att
kunna hålla en relativt god standard på gångoch cykelvägar.
På längre sikt kan de lokala
ordningsföreskrifterna ändras för att lägga
över ansvaret renhållning och
vinterväghållning av gångbanorna i
Lindesbergs centrum på fastighetsägarna.
Park/skog
Parkverksamheten har under flera år arbetat
för att rymmas inom den tilldelade ramen.
Effektiviseringar har genomförts och
skötselstandarder har sänkt där effekterna inte
är särskilt påtagliga. En del av de åtgärder
som genomförts tidigare år har inneburit att
en underhållsskuld byggs upp, exempelvis
gällande parksoffor. För att leva upp till det

generella besparingskravet på 1 % krävs
åtgärder som kommer få större konsekvenser
på den uppleva skötselnivån. Alternativen är
att sänka standarden på skötsel av gräsytor
eller halvera antalet sommarblommor.
En övergång från klippning till slaghack av en
gräsyta sparar ungefär 2,35 kronor per
kvadratmeter. För att leva upp till 1 %
besparing måste en yta på 10 hektar läggas
om från klippning till slaghack. Det motsvarar
en yta 7 gånger så stor som Loppholmarna i
Lindesberg.
Värt att notera är att en övergång från
klippning till slaghack innebär att en
övergång från utförande av egen personal till
entreprenör. De ytor som läggs över till
slaghack är de som bedöms ha lägre prioritet,
exempelvis ytor som inte ansluter till
lekplatser och viktiga gång- och cykelvägar
eller ligger i centrala lägen.
Alternativt kan en halvering av antalet
sommarblommor genomföras vilket innebär
att sommarblommor endast kommer att ställas
ut i Lindesbergs innerstad och övriga orter i
kommunen blir utan sommarblommor.
Förbundet förordar alternativet med halvering
av sommarblommor då det är
verksamhetsmässigt är enklast att genomföra.
Alternativet utesluter inte varandra utan en
kombination är möjlig.
Idrott
För att leva upp till det generella
besparingskravet på 1 % föreslås nedläggning
eller sänkt standard på idrottsanläggningar
med låg nyttjandegrad. Detta för att kunna
fokusera förbundets verksamhet till att hålla
en hög standard på de anläggningar som
faktiskt används.






Nerläggning av Stråssa IP
Rivning av stugor i Fritidsbyn innebär
lägre elkostnader
Avveckling av fyra stycken
naturbadplatser, Aspa, Andersvik,
Grönbo och Gammelbo
Mindre bemanning om 10 timmar i
veckan vid Fellingsbro ishall
Avslut av vattenabonnemang vid
kaffestugan på Kyrkberget
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Ytterligare besparingar är möjliga men det
handlar då om att lägga ned ännu fler
idrottsanläggningar.
Fellingsbro ishall
Fellingsbro ishall har under säsongen 2017–
18 haft två ungdomslag som varit aktiva och
deltagit i seriespel i föreningen FFIK. Totalt
har det varit 114 sammankomster (träningar
och matcher) under säsongen och i snitt har
det varit 7,8 personer per sammankomst enligt
statistik utifrån Lok-stödet som kommunen
delar ut. Förbundet föreslår att ishallen läggs
ner för att spara ungefär 900 tkr per år.
Totalt är det 0,72 tjänst som är schemalagd i
ishallen vintertid som är fördelad på 3
personer under vecka 36–10. Övrig tid sköter
de personerna snöröjning och
halkbekämpning, skötsel av övriga fastigheter
inom idrottsanläggningen som används av
fotbollsföreningen och badet samt städning
och tömning av papperskorgar i Fellingsbro.
Vid en eventuell nerläggning av ishallen i
Fellingsbro kommer det att medföra vissa
konsekvenser även för gata och park inom
Samhällsbyggnadsförbundet. De personer
som arbetar på ishallen är även delaktiga i
vinterväghållningen i Fellingsbro vilket gör
att vid en nedläggning av ishallen kommer
deras arbetsuppgifter i vinterväghållningen
behöva läggas ut på entreprenörer vilket kan
öka kostnaden för vinterväghållningen. En
nedläggning av ishallen kommer också få
konsekvensen att det blir omöjligt med
helårsanställda då en stor del av
sysselsättningen under vintern försvinner, ett
antal tjänster kommer istället behöva
omvandlas till säsongsanställningar.
Det är även viktigt att beakta att kommunen
bara äger plattan under ishallen medan
föreningen äger överbyggnaden. Vid en
nedläggning av ishallen kommer föreningen
stå med en överbyggnad utan möjlighet att
använda den till avsett ändamål.
Lokalvård
Lokalvårdsverksamheten enda möjlighet att
leva upp till ett sparkrav om 1 % är att sänka
städfrekvenserna. Det innebär att risken för
smitta hos de som vistas i kommunens lokaler

ökar, att lokalerna blir mer tungstädade och
ett generellt sätt sämre inomhusmiljö.
En sänkning av städfrekvenserna kan
genomföras på flera sätt.






Sätta in vikarier senare när ordinarie
personal är frånvarande. Det medför
sämre arbetsmiljö för personalen då de
istället måste hjälpas åt för att hinna
med.
Införa tre semesterperioder vilket
medför lägre behov av
sommarvikarier då ordinarie personal
kan hjälpas åt att städa de
sommaröppna verksamheterna.
Konsekvensen blir att golvvård och
storstäd inte hinns med.
Reducering av fönsterputs och
höghöjdsstäd.

Besparingen innebär reducering av en
heltidstjänst i Lindesberg.
Ytterligare besparingar innebär ytterligare
sänkning av städfrekvenserna. Förslagsvis kan
kontor gå från att städas varje vecka till
varannan. Klassrum kan sänkas från att städas
tre gånger i veckan till två.
Beskrivning av konsekvenser av
sparkraven för parkverksamheten 2019 i
Lindesbergs kommun
Under flera år med sparkrav har
effektiviseringar genomförts och standarder
sänkts där konsekvenserna inte blir särskilt
påtagliga. En del standardsänkningar har en
underhållsskuld som konsekvens. Detta syns
t.ex. på bortfallen av parksoffor. De största
kostnaderna för parkskötseln är gräsvård och
renhållning.
För att tydliggöra konsekvenserna av
sparkraven för park verksamheten har de
beräknade faktiska sparkraven i pengar
räknats om till en standardsänkning för
gräsytor.
Vid övergång från en gräsmatta med
veckoklippning till en slaghackyta ligger
besparingen på ca 2,35 kr/m2. För att
förtydliga storleken på den beräknade ytan
jämförs den med klippta ytor i kommun.
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Inriktningsmål
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3.8 Barn- och utbildningsnämnd
Förutsättningar och framtida utmaningar
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter
har 8 336 tkr mindre i budget från och med
2019. Nedan redovisas föreslagna åtgärders
effekt på budget. Vid beslut enligt förslag
kvarstår 36 tkr att besluta om. De
verksamheter som nedan inte har någon
föreslagen budgetneddragning är fritidsgård.
Fritidsgård är den minsta verksamheten. Med
bakgrund till vilka verksamheter som 2017
och 2018 fått besparing föreslås förskola få
ytterligare 36 tkr i effektivisering.
Konsekvensbeskrivning budget 2019–2021
Förslag till beslut
Att barn- och utbildningsnämnden godkänner
framtagen konsekvensbeskrivning för budget
2019–2021 och lämnar den vidare till
kommunstyrelsen.
Bakgrund


Beslut i KS § 203 2017-11-28
gällande budgetramar för 2019 och
tidsplan för budgetarbete 2019.



Varje nämnd/förvaltning ska ta fram
förslag till budget för nämnden och
göra konsekvensbeskrivningar som
fokuserar på effekten för
verksamheten av de givna
budgetramarna.



Budgetramen för barn- och
utbildningsnämnden 2019–2021
minskas med 8,3 miljoner jämfört med
2018 års budgetram.



Rapportering ska ske senast 20 april
till kommunstyrelsen, och
dessförinnan ska förhandling enligt
MBL ske och beslut i nämnden tagits.



Barn- och utbildningsnämnden
sammanträder 16 april 2018.

Ärendebeskrivning

identifierats ett antal strategiska utmaningar
inför framtiden. Dessa berör i första hand
kompetensförsörjning, effektivt
lokalutnyttjande och en långsiktigt hållbar
verksamhetsstruktur.
Utmaningarna kan i allt väsentligt beskrivas
som samstämmiga med de som identifierats
på nationell nivå. Vi behöver i Lindesbergs
kommun finna vägar att långsiktigt bedriva
vår kärnverksamhet med kvalitet, attraktivitet
och långsiktig struktur. Allt detta ska göras i
en kontext där resurserna blir mindre och
möjligheten till personalförsörjning varierar
över tid.
Under barn- och utbildningsnämndens
kvalitetsdagar hösten 2017 och under ett antal
workshoppar på sammanträden har
tjänstemän och politiker tillsammans först
identifierat Lindesbergs kommuns utmaningar
inom nämndens verksamhetsområde och
därefter arbetat vidare med konkreta förslag
på aktiva åtgärder i syfte att rusta
verksamheten för framtiden.
Förvaltningschefen presenterar inför
budgetprocessen 2019–2021 för varje
verksamhetsområde sina förslag till
förändringar, även en generell effektivisering
för vissa verksamheter. Förslagen har tagits
fram i samarbete med verksamhetschefer och
berörda tjänstemän på
förvaltningsövergripande nivå och
kännetecknas av ett helhetstänk.
Inom förskola och grundskola föreslås i första
hand verksamhetsförändringar av strukturell
art, med ett antal omflyttningar av
verksamhet, i vissa fall mellan
verksamhetsområden. Vissa enheter föreslås
läggas ned, bl.a. mindre enheter inom
grundskolan och provisoriska förskolenheter.
Inom gymnasieskolan sker en förändring av
programutbudet där vissa program inte längre
ska erbjudas. Syftet är att Lindesbergs
gymnasium på ett effektivt sätt ska erbjuda ett
utbildningsutbud som motsvarar arbetslivets
och individens behov.

I barn- och utbildningsförvaltningens
systematiska kvalitetsarbete har det
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1. Konsekvenser med minskad
budgetram 8,3 miljoner.
Nedanstående budgetförändringar kommer att
antas om kommunfullmäktige beslutar om
budgetram för Barn- och utbildningsnämnden
med en minskning med 8,3 miljoner för 2019.



En konsekvens är att några elever får
åka skolskjuts till större skolenheter.



Effekter av att minska antalet
skolenheter ger inte helårseffekt i
budget 2019 och behöver kombineras
med andra generella effektiviseringar
av engångskaraktär. Det kan
exempelvis handla om inköpsstopp av
förbrukningsmaterial eller
korttidsinventarier under år 2019.

Fördelning av minskad budgetram 8,3
miljoner. Strukturella förändringar genom
verksamhetsavveckling
Förskola och grundskola
miljoner

-2,9

Programutbud gymnasieskolan
miljoner

-2,0

IM-program gymnasieskolan
miljoner

-1,5



Minska lokalytor gymnasieskolan
miljoner

-1,1



Summa:
miljoner

-7,5

Programutbud gymnasieskolan



Effektivisering om 1%
Fritidshem
mnkr

-0,2

Gemensam verksamhet
mnkr

-0,2

Central
verksamhet

Minska antalet program och
programinriktningar.
Förändringar i programstrukturen görs
i humanistiska programmet,
fordonsprogrammet samt restaurangoch livsmedelsprogrammet.
Konsekvensen blir att gymnasieskolan
inte har de nämnda
programmen/inriktningarna i sitt
utbud och elever från Lindesbergs
kommun måste söka
programmen/inriktningarna i annan
kommun.

IM-program gymnasieskolan
-0,15 mnkr



Särskola
-0,15 mnkr
Kulturskola
mnkr

-0,1

Summa:
miljoner

-0,8



Konsekvenser för verksamheten
Förskola och grundskola


Minska antalet enheter.



Effektivisering av lokaler inom
förskola / grundskola ger högre
standard och ändamålsenligare
lokaler.



Ny timplan i grundskolan med
exempelvis moderna språk redan i åk
6, ger i förslaget en bättre
tjänsteplanering och resursutnyttjande.



Regeringen har beslutat att
Introduktionsprogrammet
preparandutbildningen tas bort från 1
juli 2019. Programmet byter namn till
programinriktat val och integreras
med Introduktionsprogrammet
individuellt val.
Respektive budget för IM-preparand
och IM-individuellt val slås ihop, och
minskats från 11 mnkr till 8 mnkr på
helårseffekt från år 2020, med
halvårseffekt 2019 (1,5 mnkr).
Effekten blir att
introduktionsprogrammet
programinriktat individuellt val blir
bredare.
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kulturskolans frivilliga verksamhet.

Minska lokalytor gymnasieskolan



Avvakta med att bygga nya lokaler för
fordonsprogram vid Bandygatan.
Använd lokalreduceringar för
besparingar, tidigare utträde ur hus R
och hus S. Riv delar av hus J och ta
bort hus T. (1,1 mnkr)

2. Konsekvenser med given budget
Inledande bakgrund från senaste åren



Fritidshem


Minska resursfördelningsmodellen
med 200 tkr.



Konsekvensen blir en minskad
resursfördelning per barn/elev.



Gemensam verksamhet (förskola,
grundskola)


Minska ramen med ca 1% (200 tkr)
generellt och ge uppdrag att
effektivisera.



Vid förändrat förslag blir
konsekvensen att kostnader för
kompetensutbildning och
stödfunktioner som vaktmästare,
elevhälsa och administration måste
effektiviseras.



Central verksamhet (hela förvaltningen)




Minska ramen med ca 1% (150 tkr)
generellt och ge uppdrag att
effektivisera.
Internationellt utbyte och
kompetensutveckling får minskad
budget.

Särskola







Minska ramen med ca 1% (150 tkr)
generellt och ge uppdrag att
effektivisera.
Konsekvensen blir en minskad
resursfördelning per elev.

Kulturskola


Minska ramen med ca 1% (100 tkr)
generellt och ge uppdrag att
effektivisera.



Konsekvensen blir en minskad
möjlighet att behålla ett brett utbud av
tjänster/musikinstrument inom



Från 2015 till 2018 har antalet barn i
förskolan ökat med nästan 75 och i
grundskolan med drygt 200 elever.
De senaste åren har barn- och
elevökningar i förskola och
grundskola påverkat
resursfördelningen och har fungerat
som indirekt effektivisering,
motsvarande (15 mnkr av 580 mnkr).
För gymnasiet har den stora ökningen
varit elever på språkintroduktionen.
Flertalet av dessa elever på
språkintroduktionen är asylsökande
och deras skolgång finansieras av
statsbidrag. Inom några år kommer
förmodligen ett flertal av dessa elever
fått uppehållstillstånd och vara
behöriga till nationellt program på
gymnasieskolan.
Under åren 2017 – 2018 har det blivit
allt svårare att finna personal med rätt
behörigheter till förskola och skolan.
Det handlar om skolledare,
förskolelärare, lärare,
fritidspedagoger, specialpedagoger
och personal till olika funktioner inom
elevhälsa.
Ledarskapet inom förskola och skolan
är av största vikt för att helheten ska
fungera. Att behålla och rekrytera
ledare/chefer är en nyckel till stabilitet
och utveckling i organisationen.
Att vara en attraktiv arbetsgivare är
avgörande när det gäller att kunna
behålla och rekrytera behörig
personal. En annan viktig
framgångsfaktor är
kompetensutveckling för redan
anställd personal.
Barn- och utbildningsförvaltningen
har under de senaste år lyckats att
minska sina kostnader på olika sätt
och redovisar för de tre senaste åren
2015, 2016 och 2017 en budget i
balans.
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Konsekvenser i verksamheterna med given
ram
Förskolan
Under 2019 är behovet av platser i förskolan
fortsatt stort och förväntas öka något. Detta
löses genom att ta in fler barn i grupperna,
vilket inte är förenligt med nya riktlinjer från
Skolverket.
Tänkbara konsekvenser på grund av ökat
barnantal med given budget: • Större
barngrupper och lägre personaltäthet•
Försämrad kvalitet• Risk för ökad
sjukskrivning av personal• Stöd till barn med
särskilda behov riskerar att minska.
Grundskolan
Förändringen i form av ökat antal elever i
grundskolan de senaste åren har redan gjort en
indirekt besparing. Nyanlända elever har till
stor del stått för elevökningen. Lindesbergs
kommun har idag en grundskola med låg
måluppfyllelse i åk 9. Av den anledningen är
det särskilt illa att göra ytterligare
neddragningar i grundskolan.
Speciellt svårt är det att ytterligare begränsa
medlen som rör elever med särskilda behov
(tilläggsbelopp).
Tänkbara konsekvenser av ökat elevantal med
given budget: • Ökad arbetsbelastning för
flera olika yrkesgrupper• Lägre lärartäthet
som ger större undervisningsgrupper• Risk för
ökad sjukskrivning av personal• Försämrad
kvalitet på undervisningen• Stödet till barn
som har särskilda behov riskerar att minska.
Gymnasieskolan
Gymnasieskolan i Lindesberg är ytterst viktig
för kommunens innevånare. Inte minst viktigt
är att skapa en god kvalitet på utbildningen så
att många ungdomar väljer Lindeskolan och
att ha ett utbud av program som motsvarar
arbetslivets kompetensförsörjning. Prognosen
för hösten 2018 blir en fortsatt ökning av
elever som söker till nationella program på
Lindeskolan och vi kan troligen förvänta oss
en elevökning även till hösten 2019.
Vilket innebär fyllda program och att även
vissa program kan behöva dubbleras.
Konsekvenser av bibehållen ram och stor

elevökning: • Ökad arbetsbelastning för flera
olika yrkesgrupper• Lägre lärartäthet som ger
större undervisningsgrupper• Risk för ökad
sjukskrivning av personal• Försämrad kvalitet
på undervisningen• Ökad risk för att elever
inom kommunen och övriga
upptagningsområdet väljer andra
gymnasieskolor.
Omvärldsfaktorer
Med given budget och inga kompensationer
för kostnadsökningar i verksamheter som
Barn- och utbildningsnämnden inte direkt
ansvarar för.
Måltidskostnader
Måltidsenheten ansvarar för att servera
måltider i förskolan, grundskolan och
gymnasieskolan. Enhetens kostnader har ökat
de senaste åren och Barn- och
utbildningsförvaltningen förväntas med given
ram kunna betala ökade kostnader för
måltider.
Skolskjutskostnader Länstrafikens kostnader
ökas med en indexuppräkning varje år och
förvaltningen kompenseras inte för denna
ökning. Ökat elevantal i skolan medför också
att fler elever har behov av skolskjuts.
Timplan i grundskola och gymnasieskola
Förändringar i timplan både i grundskolan
och gymnasieskolan aviseras från regeringen.
Kommunerna kompenseras via generella
statsbidrag.
Barn- och utbildningsförvaltningen bör inte
åläggas nya arbetsuppgifter utan att samtidigt
få finansiering för dessa. Kommunstyrelsen
bör i budgetram kompensera Barn- och
utbildningsnämnden för de kostnader som
uppstår i samband statliga beslut.
Digitalisering
Skolan ska vara ”digitaliserad” år 2021.Det
kräver vissa investeringar och
utbildningsinsatser. Det kan innebära både
minskade och ökade kostnader för
förvaltningen. På kort sikt förväntas
initialkostnader, för fortbildning och
pilotprojekt med 1:1 lösning (en dator till
varje elev) och digitala läromedel. I en
framtid kommer digitaliseringen innebära
effektiviseringar och kvalitetsförbättringar.
Kompetensförsörjning
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3.9 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Förutsättningar och framtida utmaningar
Samhällsbyggnadsnämnden och dess
förvaltning är fortsatt inne en expansiv fas
med en stor ärendemängd inom samtliga
verksamhetsområden. I grunden något positivt
och befäster Bergslagens positiva utveckling
för tillfället. Samtliga enheter inom
förvaltningen upplever dock en sårbarhet då
arbetsbelastningen är relativt hög.
För tillfället är förvaltningen inne i flertalet
rekryteringsprocesser då personal antingen
kommer gå i pension, föräldraledighet eller
valt att sluta för att gå vidare till nya
utmaningar. Än så länge har förvaltningen
lyckats väl med att ersätta med ny kompetens
men år av hög byggtakt börjar märkas inom
framför allt stadsarkitektkontoret. Även
enheten för livsmedelskontroll har för tillfället
en hög personalomsättning.
På en relativt liten förvaltning som
samhällsbyggnadsförvaltningen blir
kompetensbrist och personalomsättning
svårare att hantera än om förvaltningen haft
ett större ansvarsområde och mer personal.
Nämnden bevakar utvecklingen noggrant och
förvaltningens ledning har fortsatt fokus på
det systematiska arbetsmiljöarbetet och
arbetsbelastningen generellt i syfte att öka
trivsel och välmående.
Samhällsbyggnadsnämndens prioritering att
korta handläggningstiden för bygglov
fortsätter. Satsningen på ett ökat antal
bygglovshandläggare samt det
effektiviseringsarbete som
stadsarkitektkontoret bedrivit under flera år
har nu renderat i att handläggningstiderna mer
än halverats. Den positiva utvecklingen ska
befästas och fortgå.
Livsmedel når för tillfället inte upp i den
planerade kontrolltiden som ska utföras.
Personalsituationen på enheten har varit
ansträngd under många år på grund av hög
sjukfrånvaro. Samhällsbyggnadsnämnden har
gett förvaltningen i uppdrag att hantera
enhetens utmaningar och komma i balans med

kontrolltiden. Enheten utökas under 2018 med
en extra inspektör. Nämnden kommer noga
bevaka utvecklingen av kontrolltiden under
året.
Kommunernas detaljplanebehov under
kommande år inventerades under år 2017.
Förvaltningen går under 2018 in i en ny
inventeringsfas med kommunerna för att
diskutera behoven år 2021. Diskussioner
pågår att utöka planavdelningen inom
stadsarkitektkontoret för att bättre möta det
eftersatta arbetet inom kommunerna med att
planlägga utifrån behov. Under 2018 går
mark- och exploateringsfrågorna över till
förvaltningen vilket ytterligare kommer stärka
planavdelningens arbete.
Miljö- och hälsoskydd följer uppsatt
tillsynsplan och når de mål som nämnden satt
upp. Kontrollen av enskilda avlopp är dock ett
område som fortsatt saknar erforderliga
resurser. Det finns också ett mycket stort antal
förorenade områden som skulle behöva
undersökas och saneras. Med nuvarande
resurser kan förvaltningen inte initiera nya
projekt, utan arbetet inriktas på objekt som
ska exploateras eller som är av mer akut
karaktär.
Föreslagen mål och budget för 2019 för
Samhällsbyggnadsnämnden samt
verksamhetsplan 2020–2021 indikerar en
sänkning av ramanslaget på 1 procent eller
0,1 mnkr för 2019. Sänkningen härrör sig från
det effektiviseringskrav som
kommunstyrelsen fattat beslut om och som
ska gälla alla nämnder. Nämnden kommer
sänka debiteringen med motsvarande 1
procent till övriga medlemskommuner.
Effektiviseringskravet bedöms ha liten
påverkan på nämndens budget då det
förbereds ett antal förslag under året som
snarare stärker nämndens och förvaltningens
ekonomi under 2019. Nämnden och
förvaltningen är i hög grad finansierad av
externa intäkter såsom avgifter från beslut och
dessa lär behöva öka kommande år.
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Kommunfullmäktige, Mål och budget 2019–2021
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Aspasjön i Gusselby - KS 2019/314-6 Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av badplats vid Aspasjön i Gusselby : Samhällsbyggnadsförbundet § 9 Remissvar yttrande motion Inger Griberg (MP) upprustning badplats Aspasjön Gusselby.pdf

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Direktionen

2020-02-28

SBB2019-012

Sida

8

KS 2019/314-5

§9

Remissyttrande, motion om upprustning av badplats vid Aspasjön
Lindesbergs kommun
Direktionens beslut
Beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande motion om upprustning
av badplats vid Aspasjön i Gusselby, Lindesbergs kommun.

Beskrivning av ärendet
Intill riksväg 68, norr om Lindesberg, ca 3 km norr om Gusselby finns
badplatsen Aspabadet som har funnits länge. Den finns med i kommunens
badplatsförteckning.
P-plats finns och efter några hundra meter finns badet med gräsytor att vistas
på. Miljöpartiet de gröna vill att Aspabadet upprustas snarast och säkerställs
inför kommande badsäsong, eftersom underhållet på denna badplats är eftersatt, igenvuxet, badbrygga borttagen m.m.

Yttrande från park/ idrott
P g a besparingsåtgärder för 2019 tog KS 2018/148–27 beslut att avveckla
fyra stycken naturbadplatser. En av dessa fyra var Aspabadet.
För ärendet aktuella handlingar
Motion
________

För åtgärd:
Lindesbergs kommun

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Tjänsteskrivelse

1 (1)
KS 2020/328

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

Kommunstyrelsen

Bidrag för uppsättning av skyltar om Grannsamverkan samt
bidrag för 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta


Avslå ansökan till SSF Stöldskyddsförening om 5000 kr för sin
verksamhet



Avslå ansökan om bidrag för 2021 för skyltar om Grannsamverkan

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har fått in en förfrågan om ett ekonomiskt bidrag från SSF
Stöldskyddsförening om 5000 kr för sin verksamhet samt en ansökan om
bidrag för skyltar om Grannsamverkan för år 2021.
Förfrågan har gått igenom LindeBRÅ och skickats vidare till kommunstyrelsen
för svar.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Ebba Jansson
Handläggare

För kännedom:
LindeBRÅ
SSF Stöldskyddsförening
Bilagor:
Ansökan om bidrag för uppsättning av skyltar Grannsamverkan KS 2020/3281

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Tjänsteskrivelse
2021-03-24

1 (2)
KS 2021/67

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

Kommunstyrelsen

Instruktion för ombud vid årsstämmor 2021 i de kommunala
bolagen (för år 2020)
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
 Kommunstyrelsen fastställer instruktioner för ombud enlig
tjänsteskrivelse från kommundirektören.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fastställer instruktioner för ombud enlig tjänsteskrivelse
från kommundirektören.
Instruktion
Kommunfullmäktige har utsett följande personer till ombud vid de
kommunala bolagens årsstämmor.
Linde Stadshus AB:
Stefan Eriksson (S) och ersättare Sven-Göran Holm (KD)
Fastigheter i Linde AB och Lindesbergsbostäder AB:
Kristine Andersson (S) och ersättare Sven Göran Holm (KD)
Linde Energi AB och Linde Energi Försäljning AB:
Margareta Ahlm (S) och ersättare Carl-Henric Ling (L)
Besök Linde AB:
Nafih Mawlod (S) och ersättare Jan Hansson (M)
Stämmoombuden instrueras att:
•

bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

•

fastställa resultat- och balansräkning för bolaget och i förekommande
fall för koncernen

•

godkänna styrelsens förslag till disposition av resultat

•

fastställa arvoden för styrelse, revisor och lekmannarevisor

•

fastställa eventuell styrelseförändring enligt KF beslut

•

fastställa eventuell förändring av lekmannarevisor enligt KF beslut

•

utse auktoriserad revisor (i förekommande fall)

•

besluta om ny bolagsordning i förekommande fall

•

fastställa ägardirektiv

Ombuden förses med relevanta handlingar innan stämmorna.
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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2 (2)
Henrik Arenvang
Kommundirektör
För åtgärd:
Utsedda ombud
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Tjänsteskrivelse

1 (2)
KS 2021/82

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

Kommunstyrelsen

Äskande om medel för ferier 2021
Förslag till beslut
Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta


ersätta omkostnader utöver ordinarie budgetram för ferier,
motsvarande maximalt 500 000 kronor under budgetåret 2021.



I det fall statliga medel tillkommer, minskas behovet av ovanstående
extra medel med lika stort belopp som staten tilldelar förvaltningen.

Ärendebeskrivning
Sommaren 2020 sökte 262 ungdomar feriearbete. Förvaltningen erbjöd
feriejobb till 206 ungdomar, varav 26 personer som omfattades av särskilda
skäl. Därutöver fick 12 ungdomar höstferier.
Förvaltningen har en egen budget motsvarande drygt 1,3 miljoner kronor för
feriejobben och under 2020 förstärktes denna av statliga medel.
Förvaltningen investerade närmare 600 000 kronor av dessa statliga medel.
Förvaltningen fick även ekonomiska medel motsvarande 150 000 kronor för
att anställa handledare till ungdomarna – med anledning av Covidläget
behövde vi ställa om ferierna till andra arbetsplatser än vårdoch
barnomsorgsplatserna med kort varsel och därför var behovet av handledare
större än beräknat.
Förvaltningens prognostisering är att sökantalet till ferier 2021 kommer vara
motsvarande 2020 års ansökningar. Platser har anskaffats och vi har idag
drygt 200 lämpliga ferieplatser att erbjuda. Statliga medel har ännu inte
utannonserats och det är oklart om dessa medel tilldelas kommunerna i år.
Förvaltningens ordinarie budget motsvarar cirka 165 feriejobb. Med 500 000
kronor utöver ordinarie budgetram skulle förvaltningen kunna erbjuda
ytterligare cirka 60 feriejobb.
Dessa medel möjliggör att vi tillvaratar alla insamlade ferieplatser. Samtidigt
får än fler ungdomar möjligheten att pröva på ett arbete eller utöva
entreprenörskap. Under 2020 har många praoplatser i kommunen pausats
och färre ungdomar har haft möjlighet till praoperioder som erbjuds i
normala fall av skolan. Detta gör att feriejobben i år är än viktigare för
ungdomarna och vi vill fånga upp så många som möjligt. Feriejobben har en
vägledande funktion och för många unga kan det vara första kontakten med
en arbetsplats.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Konsekvenser
Kommunstyrelsens projektmedel

År 2021

Beslutade

Resursjobb (TN) KS § 8/21

2 miljoner kronor

Socialpedagog (BUN) KS §
124/20

1,5 miljoner kronor

Totalt beslutade

Äskanden

3,5 miljoner kronor
av 5 miljoner kronor

Äskande om medel för ferier
2021, TN § 22/21

0,5 miljoner kronor

Äskande om medel för
aktiviteter under lov för
grundskoleelever 2021, TN §
17/21

1,0 miljoner kronor

Totalt föreslagna

Henrik Arenvang
Kommundirektör

1,5 miljoner kronor

Ebba Jansson
Handläggare

För kännedom:
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Bilagor:
Protokollsutdrag Tillväxtnämnden TN § 22/21

Protokollsutdrag

17 (18)

Sammanträdesdatum:
16.03.2021

Tillväxtnämnden

TN §22/21

Dnr: TN 2021/14

Äskande om medel för ferier 2021
Beslut
Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta


ersätta omkostnader utöver ordinarie budgetram för
ferier, motsvarande maximalt 500 000 kronor under
budgetåret 2021.



I det fall statliga medel tillkommer, minskas behovet av
ovanstående extra medel med lika stort belopp som
staten tilldelar förvaltningen.

Ärendebeskrivning
Sommaren 2020 sökte 262 ungdomar feriearbete. Förvaltningen
erbjöd feriejobb till 206 ungdomar, varav 26 personer som
omfattades av särskilda skäl. Därutöver fick 12 ungdomar
höstferier.
Förvaltningen har en egen budget motsvarande drygt 1,3
miljoner kronor för feriejobben och under 2020 förstärktes
denna av statliga medel. Förvaltningen investerade närmare
600 000 kronor av dessa statliga medel. Förvaltningen fick även
ekonomiska medel motsvarande 150 000 kronor för att anställa
handledare till ungdomarna – med anledning av Covidläget
behövde vi ställa om ferierna till andra arbetsplatser än vårdoch barnomsorgsplatserna med kort varsel och därför var
behovet av handledare större än beräknat.
Förvaltningens prognostisering är att sökantalet till ferier 2021
kommer vara motsvarande 2020 års ansökningar. Platser har
anskaffats och vi har idag drygt 200 lämpliga ferieplatser att
erbjuda. Statliga medel har ännu inte utannonserats och det är
oklart om dessa medel tilldelas kommunerna i år.
Förvaltningens ordinarie budget motsvarar cirka 165 feriejobb.
Med 500 000 kronor utöver ordinarie budgetram skulle
förvaltningen kunna erbjuda ytterligare cirka 60 feriejobb.
Dessa medel möjliggör att vi tillvaratar alla insamlade
ferieplatser. Samtidigt får än fler ungdomar möjligheten att

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag

18 (18)

Sammanträdesdatum:
16.03.2021

Tillväxtnämnden

pröva på ett arbete eller utöva entreprenörskap. Under 2020 har
många praoplatser i kommunen pausats och färre ungdomar har
haft möjlighet till praoperioder som erbjuds i normala fall av
skolan. Detta gör att feriejobben i år är än viktigare för
ungdomarna och vi vill fånga upp så många som möjligt.
Feriejobben har en vägledande funktion och för många unga kan
det vara första kontakten med en arbetsplats.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår tillväxtnämnden föreslå
kommunstyrelsen besluta


ersätta omkostnader utöver ordinarie budgetram för
ferier, motsvarande maximalt 500 000 kronor under
budgetåret 2021.



I det fall statliga medel tillkommer, minskas behovet av
ovanstående extra medel med lika stort belopp som
staten tilldelar förvaltningen.

_____
För åtgärd:
Arbetsmarknadsenheten
För kännedom:
Samtliga förvaltningar i Lindesbergs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

1 (2)
KS 2021/83

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

Kommunstyrelsen

Äskande om medel för aktiviteter under lov för grundskoleelever
2021
Förslag till beslut
Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta


Lindesbergs kommun avsätter 1 miljon kronor till gratis lovaktiviteter
under sommarlovet 2021 riktade till barn och ungdomar 6–15 år.

Ärendebeskrivning
Från perioden 2016–2019 avsatte staten medel till landets samtliga
kommuner 200 miljoner till gratis lovaktiviteter under sommaren för barn
och ungdomar 6-15 år. Lindesbergs kommuns fick under de åren ca 900 000
kronor per år. När stödet från staten upphörde till 2020 avsatte Lindesbergs
kommun själva 1 miljon kronor till fortsatt stöd till lokaktiviteter för samma
målgrupp.
Intresset har varit enormt från deltagande barn och ungdomar samt deras
föräldrar och kommunen har lyckats att skapa ett lovprogram som de
senastes åren varit helt fulltecknat. Aktiviteter har varit allt från traditionella
kollon i kloten till simskolor.
Förutom kommunen har arrangörer av verksamheten varit föreningar och
företag som kommunen köpt aktiviteter av.
Bifogat finner ni lovprogram för 2020 samt antal deltagare/aktivitet för 2020.
Konsekvenser
Kommunstyrelsens projektmedel

År 2021

Beslutade

Resursjobb (TN) KS § 8/21

2 miljoner kronor

Socialpedagog (BUN) KS §
124/20

1,5 miljoner kronor

Totalt beslutade

Äskanden

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

3,5 miljoner kronor
av 5 miljoner kronor

Äskande om medel för ferier
2021, TN § 22/21

0,5 miljoner kronor

Äskande om medel för
aktiviteter under lov för

1,0 miljoner kronor

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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2 (2)
grundskoleelever 2021, TN §
17/21
Totalt föreslagna

Henrik Arenvang
Kommundirektör

1,5 miljoner kronor

Ebba Jansson
Handläggare

För kännedom:
Fritidskonsulent
Bilagor:
Protokollsutdrag Tillväxtnämnden, TN § 17/21
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Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum:
16.03.2021

Tillväxtnämnden

TN §17/21

Dnr: TN 2021/8

Aktiviteter under lov för grundskoleelever 2021
Beslut
Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta


Lindesbergs kommun avsätter 1 miljon kronor till gratis
lovaktiviteter under sommarlovet 2021 riktade till barn
och ungdomar 6–15 år.
Ärendebeskrivning
Från perioden 2016–2019 avsatte staten medel till landets
samtliga kommuner 200 miljoner till gratis lovaktiviteter under
sommaren för barn och ungdomar 6-15 år. Lindesbergs
kommuns fick under de åren ca 900 000 kronor per år. När
stödet från staten upphörde till 2020 avsatte Lindesbergs
kommun själva 1 miljon kronor till fortsatt stöd till
lokaktiviteter för samma målgrupp.
Intresset har varit enormt från deltagande barn och ungdomar
samt deras föräldrar och kommunen har lyckats att skapa ett
lovprogram som de senastes åren varit helt fulltecknat.
Aktiviteter har varit allt från traditionella kollon i kloten till
simskolor.
Förutom kommunen har arrangörer av verksamheten varit
föreningar och företag som kommunen köpt aktiviteter av.
Bifogat finner ni lovprogram för 2020 samt antal
deltagare/aktivitet för 2020.
Förslag till beslut
Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta


Lindesbergs kommun avsätter 1 miljon kronor till gratis
lovaktiviteter under sommarlovet 2021 riktade till barn
och ungdomar 6-15 år.

_____
För åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Lindesbergs kommun
Sommarlovsaktiviteter 2020

Läger

Läger 1
Läger 2
Läger 3
Läger 4
Extraläger
Extraläger
Läger 5
Läger 6
Läger 7
Läger 8
Extraläger
Läger 9
Läger 10

Vecka Aeeangör

25
25
26-28
26
27
27
27
27-31
27
31
31
31
31
32
32
33
25-27
25-27

Lindesbergs kommun
Teknikläger i Lindesberg
BELAB
Lindesbergs kommun
Lindesbergs kommun
Lindesbergs kommun
Studiefrämjandet
BELAB
Camp Circus
Linde Ridskola
Stråssa GF
Stråssa GF
Lindesbergs Golfklubb
Örebro/Linde Travskola
Lindesbergs kommun
Lindesberg kommun
BELAB
Fellingsbro GOIF

Totalt antal deltagare

Aktivitet

Läger i Kloten 4 dagar
Teknikläger 3 dagar
Summer fun
Läger i Kloten
Läger i Kloten för ensamsående med barn
Läger i Kloten
Musikläger
Sommarlovsmatiné 12 st onsdagar
Cirkusskola 3 dagar
Ridläger för nybörjare
Dansläger 3 dagar
Dansläger 3 dagar
Padelläger 3 dagar
Travläger för nybörjare 4 dagar
Resa till Gröna Lund 6/8. Avgift 200 kr
Linde Sports Camp 2020. 3 dagar
Simskola i Lindesberg 15 dagar
Siimskola i Fellingsbro 15 dagar

Ålder

10-12
INSTÄLLT
INSTÄLLT
13-15
1-12
10-12
10-12
5-15
7-12
7-12
8-11
12-14
10-15
7-12
INSTÄLLT
10-12
5-15
5-15

Antal platser

Antal

48

48

18
48

30
16
20
20
16
16

48
18
22
10
550
32
16
17
11
16
16

120
45
45

118
45
45

20
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Sommarlov i Lindesberg 2020
Vad ska du göra i sommar? Har du inga speciella planer? Häng då med på
någon av våra sommarläger tillsammans med gamla och nya kompisar eller
passa på att lära dig simma på någon av våra simskolor.
Det bästa är att nästan allt är gratis.

LÄS DET HÄR INNAN DU ANMÄLER DIG
För vem:

Barn och ungdomar födda 2005-2014 som är bosatta och folkbokförda i Lindesbergs kommun. Vi kan inte garantera att alla barn med någon form av funktionsnedsättning kan delta på alla läger utan kontakta respektive kontaktperson som
ni finner under varje läger för mer information.

Anmälan:

Du kan anmäla dig till två läger. Till simskolorna anmäler du dig direkt till
respektive arrangör.
•
•
•
•

•
•

•

•

Anmälan är bindande och du kan inte ändra din anmälan i efterhand.
Anmäl dig inte om du inte med säkerhet vet att du vill och kan delta.
Enbart en anmälan per deltagare.
Det finns ett begränsat antal platser till varje läger och en anmälan är ingen
garanti för att du fått en plats.
När anmälningstiden gått ut kommer du så snabbt som möjligt, dock senast
2 veckar innan lägret startar, att få ett besked om du fått en plats eller inte.
Du måste bekräfta att du tackar ja till den plats du har blivit erbjudan. All
kommunikation sker via e-post.
Har du tackat ja till en plats men uteblir utan att avanmäla din plats i god
tid kommer du att debiteras en avgift. Avgiftens storlek framgår under
respektive läger och motsvarar kostnaden per plats. Närvaroplikt gäller
under hela lägret eller simskolan.
Finns det platser kvar till ett läger kommer det att annonseras på vår
Facebook- och hemsida. Bara du som redan har lämnat in en anmälan kan
söka en ledig plats. Det är principen ”först till kvarn” som gäller för
överblivna platser. Så följ lovaktiviteter på Facebook och titta in på vår
hemsida regelbundet.
Du avanmäler en plats genom att skicka ett mejl till lov@lindesberg.se.
Är det ett sent återbud tar du kontakt med kontaktpersonen för lägret.

